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RESUMO 

Cliquet MB. O uso de metodologias ativas e a abordagem da saúde mental no ensino 
médico. 
 

Introdução: Mudanças nos currículos dos cursos de medicina no mundo, definidas 
no Brasil pelas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em 
Medicina em 2001, propõem-se contemplar as necessidades da realidade social 
através da formação de profissionais dotados de conhecimentos, competências e 
habilidades gerais e específicas requeridas para o exercício profissional. A 
prevalência crescente das doenças mentais no Brasil mostra a importância do 
ensino de saúde mental na formação do médico atual. Objetivo primário: Avaliar a 
presença de conteúdos de Saúde Mental no currículo real, nos quatro primeiros 
anos do curso de medicina da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde (FCMS) 
da PUC-SP. Metodologia: Estudo qualiquantitativo. Pesquisou-se a presença ou 
não desses conteúdos nos Planos de Ensino e atividades desenvolvidas nas 
estratégias de ensino aprendizagem desenvolvidas no período de agosto de 2012 a 
julho de 2013 e avaliou-se as opiniões dos professores, utilizando um questionário. 
Resultados: O Projeto Pedagógico prevê estes conteúdos, mas, não há 
correspondência efetiva na prática. Na opinião dos professores (62,5% de 
respondedores), em sua maioria (72,9%), entenderam que conteúdos de Saúde 
Mental estavam presentes no currículo, mas insuficientes ou ausentes e pouco 
explorados (64,3%); ainda, que os alunos vivenciam (70%), mas não aprendem 
(80%). Com o Discurso do Sujeito Coletivo confirmou-se que os conteúdos estão 
pouco presentes nas estratégias e sua abordagem não é adequada (55,55%). A falta 
de integração entre teoria e prática (30,43%), os cenários de aprendizagem 
inadequados para sua exploração (21,1%), o tempo/organização curricular 
insuficientes (23,91%) e o despreparo de professores e alunos (13,04%) são os 
principais motivos. Conclusões: A Saúde Mental não tem seu papel estabelecido no 
currículo do curso de medicina da FCMS e não há uma padronização para sua 
construção, está pouco presente nas estratégias de ensino aprendizagem, gerando 
deficiência nos conteúdos de Saúde Mental, o que foi corroborado pelos 
professores. Inserir tais conteúdos é necessário para preparar os alunos do curso 
médico quando expostos a problemas relacionados à Saúde Mental no contexto 
biopsicosocioambiental em acordo às novas diretrizes curriculares. 
 
Palavras-chave: competência clínica; psiquiatria/educação; currículo; educação 
médica; aprendizagem baseada em problemas, Saúde Mental. 
  



 
 

ABSTRACT 

Cliquet MB. The use of actives methodologies and approach of the mental health in medical 
education. 
 
Introduction: Changes in the curriculum of medical courses in the world were 
defined in Brazil by the National Curriculum Guidelines for Undergraduate Medicine 
(DCNM) in 2001, aiming to cater for the needs of the national social reality through 
training of professionals in order to equip them with knowledge, competences and 
skills (general and specific) required for practice. The increasing prevalence of 
mental disorders in Brazil shows the importance of mental health education in 
shaping the current doctor. Primary Objective: To evaluate the presence of contents 
of Mental Health in the real curriculum comprising the first four years of medical 
course in the Faculty of Medical and Health Sciences of PUC-SP the Pontifical 
Catholic University of São Paulo. Methodology: A qualitative and quantitative study. 
We searched whether these contents were present or not in teaching plans, and in 
the activities developed through teaching strategies from August 2012 to July 2013. 
A questionnaire was used to assess the opinion of teachers about this. Results: The 
pedagogical design provides these contents, but doesn’t correspond to the practice.  
In the teacher’s opinion (62,50% of the total), the majority believe that contents of 
mental health were present in the curriculum (72,90%), but insufficient or even 
absent, and poorly explored (64,30%); yet, students experience (70%), but do not 
learn (80%). Using the Collective Subject Discourse confirmed that the contents are 
not frequent in the strategies and not adequately exploited (55,55%). The theory and 
practice are not integrated (30,43%), learning scenarios are unsuitable for this 
operation (21.10%), time/organization are not enough and teachers and students are 
unprepared to address (13,04%) are the many reasons to this situation. 
Conclusions: Mental health does not have its role established in the curriculum of 
the FCMS and there is no standard for this construction, is seldom present in the 
teaching learning strategies, causing a deficiency in the learning of these contents, 
this was corroborated by teachers. Inserting such contents is required to prepare 
medical students when exposed to issues related to mental health in the context 
biopsicosocioambiental according to new curriculum guidelines. 
 
Keywords: clinical competence; psychiatry/education; curriculum; medical 
education; problem based learning, mental health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contexto da Educação Médica no Brasil e no Mundo 

 

A educação médica no Brasil e no mundo tem sofrido grandes transformações 

ao longo dos últimos anos.1–3 

O método clínico com base no modelo biomédico desenvolveu-se no início do 

século XIX e alcançou hegemonia durante o século XX. O conhecimento das causas 

biológicas do adoecer humano trouxe avanços significantes na pesquisa científica e 

se acreditava que, por meio destes, poderia se alcançar a prevenção e a cura das 

ameaças à saúde do homem.4 

No entanto, não foi isso o que ocorreu exatamente. Em 1910, o polêmico 

educador americano Abraham Flexner elaborou um relatório negativo sobre a 

educação médica nos Estados Unidos e Canadá, com repercussões em todos os 

continentes. Sugeriu, entre outras propostas, um modelo de ensino médico 

alicerçado em conhecimentos de ciências básicas (ciclo básico) e posteriormente 

aplicado nos cuidados ao paciente (ciclo clínico). Esse modelo foi adotado pelas 

escolas médicas do mundo inteiro e tornou-se hegemônico. Com isso, o médico ou o 

profissional de saúde apresentava como referencial a doença, seu treinamento se 

baseava nos conhecimentos biológicos e sua postura, consequentemente, era 

curativa.5 

Todavia, a teoria simples das causalidades específicas não explicava todas 

as entidades mórbidas, e o processo de adoecer exigiu mais conhecimentos que a 

dualidade mente-corpo apresentava.  A partir do final do século XX foram incluídas 

na descrição da origem das doenças e em suas abordagens terapêuticas, a 

dimensão emocional, a relação médico-paciente, bem como os fatores ambientais e 

sociais, produzindo um modelo multidimensional.4 

O desenvolvimento de tecnologias em saúde com altos custos subjacentes e 

sua utilização inadequada, incapaz de descobrir etiologias multifatoriais dos 

problemas assistidos pelos serviços de saúde e o incremento das massas 

populacionais para consumo dessas tecnologias localizadas em grandes centros de 

atendimento, implicaram na necessidade de produzir alterações importantes na 

atuação do profissional da saúde e da rede de atendimento.1,2,5 
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Como alternativa a esta lógica intervencionista e na tentativa de corrigi-la 

surgem projetos sanitários cujo alvo é a atenção básica, com visões diferentes sobre 

o adoecer, necessitando de pouca tecnologia pesada, centrada em profissionais 

com capacidade de articular promoção-prevenção-cura-reabilitação, visualizando a 

dimensão coletiva dos problemas, no contexto psicossocial regional.6,7 Certamente 

esta reversão de trajetória é processual e ainda há muito que se caminhar nesta 

direção.  

A cultura nos meios acadêmicos apresentava valores incompletos, pois não 

considerava o que não era doença orgânica como ação a ser desempenhada pelo 

médico, como promoção à saúde, prevenção de doenças, reabilitação da 

capacidade funcional, prevenção de morte prematura, alívio de sofrimento, dentre 

outros. 2,8  

Em 1986, no Brasil, a Reforma Sanitária foi realizada em meio à VIII 

Conferência Nacional de Saúde, criando o Sistema Único de Saúde (SUS), onde a 

interdisciplinaridade e integralidade na abordagem dos problemas de saúde eram 

algumas das características definidas pelas diretrizes deste novo e abrangente 

sistema. Na década de 90, a Estratégia da Saúde da Família (ESF) foi implantada 

para reorganizar o sistema de atenção à saúde com equidade na oferta de serviços. 

Surgiram novas formas administrativas e de funcionalidade do atendimento à saúde: 

medicina centrada no doente e não na doença, maior resolutividade nas unidades 

básicas, calcada em pouca estrutura tecnológica.8–10
 

Neste contexto, a educação médica com seus currículos tradicionais e 

hospitalocêntricos não era capaz de responder às demandas de implementação da 

ESF. A população de profissionais existentes não estava preparada para a nova 

prática assistencial, pois advinham de instituições educacionais da saúde que 

utilizavam o modelo flexneriano.8–11 

No Brasil, na década de 90, a CINAEM (Comissão Interinstitucional de 

Avaliação do Ensino Médico) relatou características deficitárias na formação do 

egresso do curso médico, no corpo docente e nas metodologias empregadas para o 

ensino, não contemplando as necessidades da população atendida pelo SUS. 

Assim, propôs mudanças neste modelo, seguindo uma tendência mundial de adoção 

da concepção saúde-doença.9,10,12,13 

A maioria das instituições de ensino de medicina no país, e mesmo a FCMS 

da PUC-SP norteava-se por um padrão biologista, tecnicista e fragmentário, sem 



17 
 

uma visão integradora, refletindo-se em um modelo assistencial hegemônico 

reducionista e incompatível com as ações públicas de saúde idealizadas pelo SUS. 

Esta contradição ou incompatibilidade gerou, a nível nacional, a necessidade de 

mudanças objetivando articular o ensino médico e as políticas públicas de saúde. O 

Ministério da Saúde (MS), em parceria com o Ministério da Educação (MEC), 

interveio na formação dos profissionais da saúde, criando a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, o projeto de Avaliação das Condições de Oferta dos 

Cursos de Graduação, o Exame Nacional de Cursos (“Provão”) o Programa de 

Incentivo às Mudanças Curriculares nos cursos de Medicina (PROMED) e o 

Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-

Saúde), lançado por meio da Portaria Interministerial MS/MEC nº 2.101, de 03 de 

novembro de 2005, contemplando, inicialmente, os cursos de graduação das 

profissões que integram a Estratégia de Saúde da Família: Enfermagem, Medicina e 

Odontologia) com adoção de metodologias ativas no processo de ensino-

aprendizagem pelas Instituições de Ensino Superior (IES).13–18 

A instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Medicina (DCNM), em 2001, representou uma importante mudança na organização 

curricular das IES no Brasil, pois definiu os princípios, fundamentos, condições e 

procedimentos da formação de médicos, bem como o perfil do egresso:  

[...] com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a 
atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença em seus 
diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da assistência, com 
senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como 
promotor da saúde integral do ser humano.

19
 

Ao definir que a formação do médico deve dotar o profissional não só de 

conhecimentos, mas também de competências e habilidades gerais e específicas 

requeridas para o exercício profissional, as DCNM alinharam-se a iniciativas 

semelhantes desenvolvidas por organismos internacionais como General Medical 

Council, World Federation of Medical Schools, Association for Medical Education in 

Europe, Accreditation Council for Graduate Medical Education, definidos na Segunda 

Conferência de Edimburgo, em 1988, no Encontro Internacional de Educação 

Médica e programa da Organização Mundial da Saúde (OMS).10,11,20–23 
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1.2 A Educação Médica na Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (FCMS – PUC-SP) 

 

Na década passada, a FCMS da PUC-SP modificou o currículo do curso de 

graduação em medicina e o seu projeto pedagógico (PP), passando a utilizar 

metodologias ativas de ensino aprendizagem e produzindo mudanças significativas 

nas avaliações de seus estudantes, sendo coadjuvante no processo de 

transformação do ensino médico que aconteceu em várias universidades 

brasileiras.3,14 Os referenciais para estas mudanças do ponto de vista da estrutura 

do curso foram definidos pelo Conselho Nacional de Educação e Câmara de 

Educação Superior (CNE/CES) em sua resolução número 4 de 2001, que indicava: 

[...] promover a integração e interdisciplinaridade em coerência com o eixo 
do desenvolvimento curricular, buscando integrar as dimensões biológicas, 
psicológicas, sociais e ambientais [...] através da integração ensino-serviço, 
vincular na formação médico-acadêmica às necessidades sociais da saúde 
com ênfase no SUS. 

19 

 
A partir de 2006, o PP da FCMS incorporou tais diretrizes visando à 

articulação entre as diversas áreas de modo inter e transdisciplinar objetivando criar 

um currículo integrado, onde teoria e prática se confundem, com foco nas 

necessidades individuais de aprender e nos problemas da realidade.3,19,23,24 

Desde a década de 50, currículos alternativos são propostos para resolver 

problemas de aprendizado. Há hoje, certo consenso que o aprendizado centrado no 

aluno deva ser a meta.20,21,25,26 Estudos sobre a psicologia do aprendizado, de Paulo 

Freire, Jean Piaget e outros psicopedagogos demonstraram a importância e a 

valorização da experiência prévia na aquisição de novos conhecimentos.15,20,25,27,28 

O PBL (Problem Based Learning) ou ABP (Aprendizado Baseado em Problemas) é 

uma estratégia pedagógico-didática que se desenvolveu neste contexto.23,29 Como 

elemento central no aprendizado, o aluno é exposto a situações motivadoras nos 

grupos tutoriais em que, através dos problemas, é levado a definir objetivos de 

aprendizado cognitivo sobre os temas do currículo, complementado por atividades 

laboratoriais de cunho prático.23 As escolas pioneiras situam-se no Canadá 

(McMaster) e Holanda (Maastricht) difundindo este conhecimento posteriormente 

para muitas outras, não só da área médica ou da saúde, como também em áreas de 

exatas e humanas.25 
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Na FCMS da PUC-SP o aluno, a partir de tais modificações, passou a ser 

exposto a situações motivadoras em sessões tutoriais em pequenos grupos e, com 

os problemas apresentados, é levado a buscar conhecimentos para solucionar os 

objetivos de aprendizado cognitivo, os quais são definidos como conteúdos 

necessários para a formação do futuro médico em termos de conhecimentos 

teóricos, aspectos éticos e psicossociais, habilidades no manejo e na comunicação, 

dentre outros.16,23,25,30 

O projeto pedagógico da FCMS30 foi constituído a partir de ações 

interdisciplinares com enfoque em processos ou fenômenos importantes pertinentes 

à realidade social, tomando como base o perfil generalista para o egresso do curso 

de medicina. Os conteúdos das disciplinas passaram a ser orientados em módulos 

que: “Promovem o desenvolvimento curricular do 1º ao 4º ano de suas temáticas são 

interligadas ao eixo norteador anual respectivo, de forma a manter um 

encadeamento lógico e integrado.” 

No quadro abaixo pode ser observada a organização do currículo com as 

respectivas cargas horárias, constituído por módulos, que se integram por meio de 

eixos temáticos norteadores: 
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Quadro 1 - Matriz Curricular do Curso de Medicina 

Ano do Curso Módulos Módulos Verticais 

1º 
 

Eixo Temático: 
Mecanismos 
Regulatórios 

Fundamentais 
Da Vida Humana 

- Introdução ao Estudo da Medicina e Suporte 
Básico à Vida 
- Água e Eletrólitos Corporais: Importância e 
Regulação 
- Metabologia Humana 
- Gases Corporais 
- Eliminação de Resíduos 
- Sensações, Reações e Ritmos Biológicos 
- Eletricidade e Movimento: Geração, 
Condução e Efeito 
- Manutenção da Espécie 
- Dinâmica da Imunidade 

Prática em 
Atenção à 
Saúde I 

 
 

Subeixo: 
Promoção à Saúde 

e Proteção 
Específica 

 
Módulo de Estudos 

Eletivos e Adicionais 
 

A) ESTUDOS 
ELETIVOS 

 
(2 ao 5º anos) 

 
 
 
 

E 
 
 

B) ESTUDOS 
ADICIONAIS: 

 
- Português para Medicina 

(2º ano) 
 

- Inglês para Medicina (3º 
ano) 

 
- Informática para Medicina 

(4º ano) 

Carga horária do 1º ano: 1285 horas 

2º 
 

Eixo Temático: 
Agressões ao 
Organismo, 

Mecanismos de 
Defesa e 

Adoecimento 

- Função Celular, Lesão Celular e Reparação 
- Inflamação 
- Infecções 
- Reparo e Regeneração 
- Perturbações Hemodinâmicas 
- Alterações Genéticas 
- Neoplasias 

Prática em 
Atenção à 
Saúde II 
Subeixo: 

Diagnóstico 
Precoce e 

Tratamento 
Imediato 

Carga horária do 2º ano: 1285 horas 

3º 
 
 

Eixo Temático: 
Ciclo da Vida 

 

- Concepção, Anticoncepção e 
Embriogênese 
- Gestação, Parto e Puerpério 
- Período Neonatal, Crescimento e 
Desenvolvimento 
- Puberdade e Adolescência 
- Idade Adulta, Trabalho e Constituição da 
Família 
- Senescência e Morte 

Prática em 
Atenção à 
Saúde III 
Subeixo: 

Análise dos 
Programas de 

Atenção Integral à 
Saúde 

Carga horário do 3º ano: 1285 horas 

4º 
Eixo Temático: 

Grandes Temas 
em Medicina 

- Medicina do Adulto 
- Medicina da Criança 
- Medicina da Mulher 
- Medicina do Idoso 
- Medicina de Emergência 

Prática em 
Atenção à 
Saúde IV 
Subeixo: 

Avaliação da 
efetividade do 

sistema de atenção 
à saúde 

Carga horária do 4º ano: 1285 horas  

Carga horária dos 4 primeiros anos: 5140 horas 

Internato Áreas Subáreas 

 
 
 

5º 

Clínica Médica I - Moléstias Infecciosas e Dermatologia 
- Neurologia, Fisiatria, Reumatologia 
- Cardiologia e UTI 
- Psiquiatria 

Estudos Eletivos (Módulo Vertical de Estudos Eletivos) 

Clínica Cirúrgica I - Ortopedia 
- Otorrinolaringologia, Oftalmologia e Anestesiologia 
- Urologia, Cirurgia Plástica e Cirurgia Vascular 

Saúde Coletiva I - 

Pediatria I - 

Ginecologia e Obstetrícia I - 

Carga horária do 5º ano: 1680 horas (240 horas/plantões em Clínica Médica, Cirurgia, Pediatria e GO) 

 
 

6º 

Clínica Médica II - Endocrinologia, Nutrição e Oncologia 
- Hematologia e Análises Clínicas 
- Urgências e Emergências Clínicas: URE e PA 
- Nefrologia e Geriatria 
- Pneumologia, Cirurgia de Tórax e Imagem 

Clínica Cirúrgica II -Clínica e Cirurgia do Aparelho Digestório 
- Urgências e Emergências Cirúrgicas 

Saúde Coletiva I - 

Pediatria I - 

Ginecologia e Obstetrícia I - 

Carga horária do 6º ano: 1360 horas (160 horas/plantões em Clínica Médica, Cirurgia, Pediatria e GO) 

Carga Horária total do Internato: 3.040 horas 

Carga Horária de Atividades Complementares: 120 horas 

Carga horária total do curso: 8.300 horas 

Fonte: Projeto Pedagógico da FCMS da PUC-SP versão 2010. 
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As atividades acadêmicas responsáveis pelo desenvolvimento dos módulos 

contidos na tabela são distribuídas durante a semana, formando um conjunto 

harmônico regido pelos objetivos de aprendizagem do módulo e do ano em curso. 

O currículo atual apresenta a matriz horária semanal com as seguintes 

correspondências, definidas no PP:30 

 Tutorias (aprendizado baseado em problemas - APB) 

Estratégia de ensino aprendizagem que se baseia em sessões de 

tutoria onde os estudantes recebem um problema, extraído e 

reelaborado com base em uma situação real. Subgrupos com 6 a 10 

alunos conduzidos por tutores realizam o ciclo de atividades 

denominado “passos da APB” para planejar e desenvolver estratégias 

de busca ao conhecimento.(p.44-45) 

 Sustentações aplicadas (aprendizado baseado em prática) 

Espaços destinados para oportunizar aos estudantes, atividades 

executadas sob a tutela da aprendizagem baseada na prática e que 

possam contribuir para o alcance dos objetivos de aprendizagem do 

módulo em desenvolvimento, ilustrar e dar suporte ao processo de 

aprendizagem, aplicar na prática aquilo que foi aprendido na teoria e 

oferecer oportunidade para melhor entendimento sobre tópicos 

específicos. (p.185) 

 Sustentações Teóricas (aprendizado baseado em teoria): 

Em formato de aulas expositivas dialogadas, mesas de discussão e 

debates e reuniões anátomo-clínicas que objetivam: prover a visão 

geral do módulo; favorecer o entendimento de tópicos difíceis; prevenir 

ou corrigir concepções incorretas; apresentar assuntos desconhecidos 

aos estudantes; expor experiências pessoais ou informações 

inexistentes ou de difícil acesso.(p.186)  

 Habilidades (aprendizado baseado em prática): 

Treinamentos supervisionados que se destinam a aquisição de 

habilidades fundamentais à prática médica (competência em 

comunicação, aplicação da semiologia, postura ética). Duas áreas do 

conhecimento são aqui agregadas, pois exercem importante papel na 

aquisição de habilidades e competências fundamentais à formação 
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médica: a Enfermagem e a Psicologia no primeiro e segundo ano do 

curso. (p.186) 

 Prática em Atenção à Saúde (PAS) 

Utiliza a problematização, que é uma estratégia educacional que visa 

criar consciência crítica, relacionando sociedade e educação, dando 

uma dimensão política, formando profissionais adequados aos novos 

tempos e às atuais demandas da sociedade. (p.41) 

 O PAS também está definido como: 

O conjunto de atividades desenvolvidas do primeiro ao quarto anos do 

curso e formam um módulo vertical na estrutura curricular, é realizado 

em vários cenários da prática, utiliza diversos equipamentos 

pertencentes ao SUS, integrando-se horizontalmente com as demais 

atividades do ano do curso e, ainda, integra-se no primeiro ano com os 

conteúdos de Antropologia e no terceiro ano com Introdução ao 

Pensamento Teológico. (p.187) 

 Reflexão sobre a prática médica (aprendizado baseado em reflexão): 

Espaço preservado e abrigado para a reflexão sobre a prática, a partir 

do 4º ano, ocorre em dois momentos: um com a participação do 

professor da área específica do módulo em desenvolvimento e outro 

com o professor da área de psiquiatria. O contexto é dado pelos casos 

vistos pelos alunos, que, além do objetivo de compartilhar estes casos, 

busca-se o olhar integrador entre a visão biológica e as facetas éticas, 

legais, humanas, entre outras, presentes no atendimento. (p. 187-8) 

 

Além disso, há espaços para estudo autodirigido e área do aluno. Os dois 

últimos anos, até o presente momento, são dedicados ao internato, eminentemente 

prático.  

 

1.3 A Saúde Mental e o currículo médico 

 

Mudanças no processo de ver e cuidar do doente mental ocorreram em todo o 

mundo, tendo maior evidência nos últimos 50 anos.31 De uma situação onde o 

“louco” era considerado como “ruim” e o encarceramento em prisões e asilos a única 

forma de cuidado, agora há o reconhecimento aos direitos humanos do doente 
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mental que deve ser cuidado na comunidade. Também a abordagem sofreu 

mudanças abrangendo além do psiquiatra, uma equipe multidisciplinar e os serviços 

de atenção primária. Contribuíram para essas mudanças, a alta prevalência dos 

transtornos mentais na população geral, a multiplicidade dos quadros 

psicopatológicos e a disponibilização de intervenções terapêuticas não 

farmacológicas eficazes. 

O Relatório Mundial da Saúde de 200131 recomenda, além de outros: 

"Proporcionar tratamento em cuidados primários". Para que isso aconteça, a equipe 

de saúde precisa ser treinada nas habilidades essenciais de cuidados de Saúde 

Mental e a Saúde Mental deve ser incluída nos currículos de formação do futuro 

profissional.32 

Em 1998, a Associação Mundial de Psiquiatria (WPA), juntamente com a 

Federação Mundial de Educação Médica (WFME) desenvolveram diretrizes para o 

"currículo em psiquiatria para estudantes de medicina" (“Core Curriculum *  in 

Psychiatry for Medical Students.”).33 

A psiquiatria deve ocupar uma parte importante no currículo médico”. 
Segundo esse relatório, há três razões para este acordo. Em primeiro lugar, 
a abordagem da psiquiatria que reforça a unidade do corpo e da mente é 
importante em toda a prática médica. Em segundo lugar, as habilidades que 
são aprendidas em psiquiatria são importantes para todos os médicos: por 
exemplo, a capacidade de formar um bom relacionamento com um 
paciente, para avaliar o estado mental e transmitir informações 
angustiantes. Em terceiro lugar, problemas psiquiátricos são comuns entre 
os pacientes atendidos por médicos que trabalham em todos os ramos da 
medicina: por exemplo, sabe-se que entre os pacientes que frequentam 
clínicas de especialistas, cerca de 15% daqueles que recebem um 
diagnóstico clínico ou cirúrgico têm um transtorno psiquiátrico associado; e 
uma média de 20-30% das pessoas sem algum diagnóstico apresentam um 
transtorno psiquiátrico.  Portanto, todos os futuros médicos devem conhecer 
e saber enfrentar esses problemas psiquiátricos, não só porque eles são 
comuns, mas também por ser um tratamento que envolve maior 
disponibilidade de tempo do profissional e habilidade em lidar com situações 
graves de comportamento de risco.

34
 (tradução da autora) 

Universidades da Austrália, Canadá, Grã-Bretanha e Estados Unidos da 

América se organizaram em discussões permanentes revisando periodicamente o 

chamado “core curriculum” para o ensino da psiquiatria no curso de medicina, 

visando o aprendizado daquilo que é considerado como conhecimento básico ao 

                                            
*
 “core curriculum”, em livre tradução, é o conjunto de conteúdos considerados essenciais para um 
programa educacional de qualidade, assim como provê atitudes e habilidades necessárias ao 
conhecimento de uma área. Fonte: Webster’s New World College Dictionary [Internet]. [acesso em 4 
nov. 2014]. Disponível em: http://websters.yourdictionary.com/ 
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futuro médico em sua prática diária e produzindo um referencial teórico-prático de 

competências na Saúde Mental.33–35 

Apresentam como proposta que o foco deveria estar principalmente no ensino 

da "psiquiatria da prática médica" e muito menos sobre o ensino da "psiquiatria 

especialidade”, utilizando seleção de pacientes mais próxima da realidade que o 

aluno vivenciará mais tarde como médico.  Na construção do “core curriculum” se 

preconiza um esforço sistemático para desenvolver o ensino da Psiquiatria 

contextualizado, aproveitando sempre as relações entre conteúdos e situações para 

dar significado ao aprendido, construindo pontes entre teoria e prática, em conjunto 

com as outras áreas médicas, sem a priorização de qualquer uma delas, com uma 

participação importante e qualificada de psiquiatras com outros médicos em 

programas clínicos e educacionais.34,36,37 

Para o ensino médico, o tema Saúde Mental pode ser considerado estratégico 

por ser um conjunto de ações de promoção, prevenção e tratamento da Saúde 

Mental de uma população, atuando de forma multidimensional e conduzindo 

obrigatoriamente à integração de diferentes áreas de conhecimento (biológico, 

psicológico e social) e das práticas em saúde, com referenciais próprios para 

compreender e atuar nos problemas dos usuários da rede de atenção à saúde, um 

perfil necessário do profissional de saúde para atuar no sistema de saúde vigente no 

Brasil conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em 

medicina.23,38,39 

A magnitude do problema está desnudada, nos estudos epidemiológicos40,41 

referindo a prevalência crescente das doenças mentais no Brasil, que as coloca 

como central no ensino da graduação e na formação do médico atual. Segundo o 

MS, em 2009, 3% da população é acometida por transtornos mentais severos e 

persistentes, o que gera a necessidade de atendimentos e cuidados contínuos. 

Ainda, 9 a 12% dos brasileiros apresentam atendimentos em Saúde Mental 

eventuais devido a transtornos mentais leves.40 Aproximadamente 57% dos 

pacientes internados em hospitais gerais apresentam algum sintoma psiquiátrico 

como depressão, ansiedade e/ou quadro confusional.42,43 Segundo a Organização 

Mundial da Saúde, cinco das dez causas líderes de incapacidade atualmente são 

transtornos mentais como depressão unipolar, abuso de substâncias, transtorno 

bipolar, esquizofrenia e transtorno obsessivo compulsivo.44 Entre 9 a 11,5% dos 

brasileiros são dependentes de álcool, sendo alcoolismo a terceira maior causa de 
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aposentadoria por invalidez.40,41 O suicídio é uma das principais causas de morte em 

adultos jovens. A exclusão social e a violência urbana também têm interface com 

alguns transtornos mentais.40,44,45 

Soma-se a este quadro epidemiológico a implantação da lei federal 10.216 

que provoca novos olhares “sobre a proteção e direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em Saúde Mental”46 com a 

construção da rede de Saúde Mental integrada à Estratégia de Saúde da Família. 

Desde então, esta legislação suscitou o debate e trouxe a baila o enorme desafio 

que é a construção de “cidadania plena para todos, numa sociedade sem 

manicômios”.47 

Em Sorocaba, em particular, houve a implantação da lei de forma abrupta no 

ano de 2014 para cumprimento a termo de ajuste de conduta (TAC) assinado entre a 

Prefeitura Municipal de Sorocaba (Secretaria da Saúde) e o Ministério Público, 

obrigando à desinstitucionalização dos pacientes psiquiátricos. O grande desafio, no 

entanto, é a adequada construção da rede de proteção psicossocial, que, por ser um 

processo muito complexo, está sendo feito de forma gradual e não na velocidade 

que se esperava para um município que tinha sete hospitais em funcionamento até o 

censo de 2008, que abrigava, por sua vez, 34,98% da população de moradores em 

58 hospitais psiquiátricos do estado de São Paulo, sete deles na região de 

Sorocaba.48 

Diariamente, as equipes de Saúde da Família se deparam com problemas de 

Saúde Mental: 56% das equipes de Saúde da Família referiram realizar “alguma 

ação na Saúde Mental”. (OPAS/MS, 2002). Alguns estudos avaliando prevalências 

de transtornos mentais demonstram que, entre os pacientes que procuram as 

Unidades de Atenção Primária, uma grande proporção apresenta transtornos 

mentais, e que 33 a 56% dos pacientes atendidos podem apresentar sintomas de 

transtornos mentais comuns.40,41 

Na população em geral o sofrimento psíquico é uma importante causa de 

perda de qualidade de vida e os profissionais de Atenção Primária referem 

apresentar dificuldade para a abordagem das questões psicossociais e o manejo de 

transtornos mentais. É preciso, portanto, qualificar a Atenção Primária para o 

atendimento adequado de tais problemas.40,47 

Se de um lado há uma clara reorientação no modelo assistencial de Saúde 

Mental no Brasil, de outro lado, estamos preparando os alunos dos cursos de 
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graduação em medicina a lidar com esta nova realidade de diagnosticar, prevenir, 

tratar, reabilitar e reinserir socialmente estes doentes anteriormente asilados? 

Assim, é fundamental e premente que os egressos dos cursos médicos sejam 

expostos aos conteúdos e práticas desta área de forma contextualizada e integrada 

à realidade social, utilizando-se cenários pertinentes.38,49 

As poucas experiências disponíveis na literatura de avaliação dos conteúdos 

de Saúde Mental nos cursos de medicina apontam uma reduzida carga horária 

destinada ao aprendizado de psiquiatria, superficialidade e concentração do ensino 

desses conteúdos na neuropsiquiatria do sétimo período. Há a tentativa de 

complementar com as Ligas Acadêmicas a falha no ensino nas escolas médicas, 

gerando presumível viés no aprendizado e ainda com potencial de indução à 

separação da Saúde Mental da saúde física, bem como propiciando precocidade na 

especialização médica do estudante.11,39,50,51 

Em escolas médicas pioneiras na transformação médica, como é o caso da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL),52 os problemas mentais são tratados em 

80 horas teóricas e 60 horas de práticas de um total de 2.391 horas de carga horária 

no quinto ano. No internato da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA),53 as 

urgências psiquiátricas são alvo de ensino na proporção de 120 horas de atividades 

diárias e 67 horas de plantões de um total de 2.757 horas.  

Por meio de avaliação dos estudantes de alguns cursos de medicina, diversos 

autores concluíram que os resultados advindos deste movimento de mudanças e do 

aprimoramento dos processos de aprendizagem foram muito positivos, embora 

essas mesmas avaliações tenham demonstrado alguns pontos negativos com 

relação ao ensino de psiquiatria. 39,54–56 Na verdade, o perfil do ensino da psiquiatria 

nas escolas médicas brasileiras foi analisado em um único estudo57 que observou 

nas 85 escolas participantes, num total de 119, uma grande heterogeneidade 

curricular, prevalecendo a carga horária de 61 a 90 horas-aula com uma a cinco 

disciplinas que enfocam a psiquiatria, com aulas práticas oferecidas em 64,7% das 

escolas. 

É de relevância ainda pontuar que há preconceito e atitudes estereotipadas 

diante do doente mental que são frequentes na população em geral, entre médicos 

psiquiatras ou não, e entre estudantes de medicina.8,47,58–61 Alguns autores 

interpretam que a medida correta para reverter esta postura discriminatória seria a 

aplicação de intervenções educativas específicas, possibilitando maior contato dos 
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alunos com pacientes psiquiátricos e seus familiares e o conhecimento dos múltiplos 

recursos terapêuticos.60,62,63 Há estudos de literatura que relatam resultados 

satisfatórios em relação à atitude dos alunos após a interatividade, uso de 

metodologias ativas e treinamento de habilidades em psiquiatria frente a problemas 

psiquiátricos  e suas respectivas perspectivas de tratamento.14,18,61,64 

Sabe-se que saúde mental e saúde física são indissociáveis no processo de 

adoecimento, quer por causa ou por consequência. É de conhecimento indiscutível 

que o impacto emocional das doenças físicas contribui negativamente para a 

evolução das mesmas e impacta sobre a adesão ao tratamento, aumentando as 

taxas de mortalidade.63,65 

É intuitivo que alunos formados sem esta visão integral do ser humano 

conduzam seus pacientes de forma parcial, gerando consequências no âmbito físico, 

psíquico, social, mas também financeiro, elevando os gastos com a saúde. 

No Brasil, não existem organizações que padronizem o ensino de psiquiatria e 

de Saúde Mental em seu sentido mais amplo, nos cursos de medicina. Existem 

apenas os referenciais contidos nas próprias diretrizes curriculares, o que 

certamente é insuficiente.19 

 

1.4 A motivação 

 

Como psiquiatra que atua há 08 (oito) anos no Conjunto Hospitalar de 

Sorocaba, um dos campos de prática da FCMS-PUC-SP, onde estudantes do curso 

médico transitam pelos ambulatórios, pude sempre observar seus comportamentos 

frente aos pacientes portadores de transtornos mentais. Considerando a prevalência 

das doenças mentais, sua interface com outras clínicas e o fato de ser um agravante 

e preditor de piora nas respostas terapêuticas, fica clara a importância da presença 

da Psiquiatria e dos conteúdos de Saúde Mental na formação médica acadêmica e 

que sua inserção deva ser obrigatória e transversal nos currículos da graduação em 

medicina. Também como profissional voluntária da FCMS-PUC-SP desde 2006, em 

atividades eletivas com alunos do terceiro e quarto ano do curso da FCMS-PUC-SP, 

ouvi relatos dos mesmos sobre desconhecimento da apresentação dos quadros 

clínicos e seu manejo em entrevistas para explorar queixas de conteúdos mentais. 

Em outra atividade profissional que desenvolvo na rede SUS, no CAPS (Centro de 

Atenção Psicossocial), a equipe multidisciplinar da qual faço parte desde 2004, 
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discute semanalmente estratégias possíveis para acolher a grande quantidade de 

pacientes encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde da cidade de Sorocaba 

que não necessariamente apresentam perfil para o tratamento intensivo de 

tratamento proposto pelo CAPS pelo possível desconhecimento do manejo com 

pacientes portadores de sofrimento psíquico, corroborando com pesquisa feita em 

Sorocaba no cenário ESF em 2004 pelos alunos do curso de medicina da PUCSP.59 

Tais fatos me inspiraram no desenvolvimento deste projeto vislumbrando um médico 

do futuro com maior afinidade pelo paciente nas diversas formas do adoecer 

humano, utilizando conhecimentos de Saúde Mental como tema contribuinte de tal 

construção. 

Assim, nasceu a ideia de analisar um conjunto de referenciais para avaliar os 

conteúdos de Saúde Mental nas atividades desenvolvidas do primeiro ao quarto 

anos do curso médico da FCMS no período de agosto de 2012 a julho de 2013 (dois 

semestres). Tais referenciais incluíram: o Projeto Pedagógico da FCMS da PUCSP, 

tendo como base a literatura sobre características da formação desejável do 

profissional médico e sua adequação na construção da atenção integral à Saúde 

Mental frente às demandas epidemiológicas da população brasileira; assim como as 

Políticas Públicas de Saúde e da Educação Superior, com sistematização dos 

conteúdos e práticas, habilidades e competências necessárias para este profissional 

e o processo de ensino-aprendizagem adequado a esta formação, segundo a 

literatura específica nacional e internacional aqui já referida.  

Com estes diagnósticos descritos e sistematizados será possível contribuir 

para as novas mudanças do PP do curso de Medicina da FCMS da PUC-SP que se 

avizinham devido à recente publicação das novas diretrizes curriculares. 
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2 OBJETIVOS 

 

O Objetivo Principal foi AVALIAR a presença de conteúdos de Saúde Mental 

no currículo real† do curso de medicina da FCMS da PUC-SP do 1°ao 4° anos. 

O Objetivo Secundário foi AVALIAR a presença dos conteúdos de Saúde 

Mental nos módulos de aprendizagem do curso e DESCREVER os resultados 

sistematicamente.  

  

                                            
†
 É a execução de um plano, é a efetivação do que foi planejado, mesmo que nesse caminho do 

planejar e do executar aconteçam mudanças, intervenção da própria experiência dos professores, 
decorrentes dos seus valores, crenças, significados. É currículo que sai da prática dos professores, 
da percepção e do uso que os professores fazem do currículo formal, assim como o que fica na 
percepção dos alunos. Fonte: Libâneo J. Organização e Gestão da Escola: teoria e prática.5

a
 ed. 

Goiânia: Alternativa; 2004. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Delineamento do Estudo 

 

Conforme exposto anteriormente, nos propusemos a avaliar a presença dos 

conteúdos de Saúde Mental, de acordo com as diretrizes do core curriculum, 

comparando-se àquele definido pelo PP e os constantes das diretrizes curriculares 

do MEC para os cursos de Medicina. 

Para se conhecer e compreender os possíveis achados em sua complexidade 

verificou-se que a melhor maneira seria a abordagem metodológica exploratória, 

qualitativa, quantitativa e documental. Foram aplicados ainda questionários visando 

conhecer a opinião dos professores que atuaram neste período, enquanto 

coordenadores ou docentes do curso médico do 1° ao 4° anos. 

 

3.2 Local do Estudo 

 

O presente estudo foi desenvolvido no campus Sorocaba da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, onde está alocada a Faculdade de Medicina 

mais antiga do interior do Estado de São Paulo: a Faculdade de Ciências Médicas e 

da Saúde – FCMS, fundada em 1950. O currículo atual, baseado em metodologias 

ativas de ensino aprendizagem, foi implantado em 2006 e deverá passar por novas 

mudanças a partir da publicação das diretrizes curriculares revisadas recentemente 

pelo MEC. Apresenta a maioria de seu corpo docente titulado, com 85% de mestres, 

doutores, pós doutores e docentes livres, num universo de 207 docentes que atuam 

no curso médico. A FCMS conta com cerca de 672 alunos distribuídos em seis anos, 

com entradas anuais de 100 alunos, além de 10% de estudantes provenientes do 

Programa Universidade para todos (PROUNI). 

O curso da FCMS da PUC-SP tem 64 anos de história, com 59 turmas já 

formadas e é o primeiro curso do interior do estado de São Paulo. Anteriormente à 

sua instalação, apenas as capitais do país tinham faculdades de medicina. Os 

cenários de prática incluem o Hospital Santa Lucinda (próprio da Fundação São 

Paulo (FUNDASP) e outros dois hospitais conveniados com a Secretaria Estadual 

da Saúde de São Paulo). Dentro do campus há ainda o centro de Saúde Escola 

(próprio, sob gestão municipal). O convênio com a Prefeitura Municipal de Sorocaba 
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(PMS) permite a utilização de todos os seus equipamentos de saúde. Estas 

parcerias exitosas têm propiciado conquistas relevantes, por intermédio de projetos 

como PROMED, PRÓ-SAÚDE E PET-SAÚDE, formulados de acordo com critérios 

estabelecidos pelos Ministérios da Saúde e da Educação e com subsídios e 

colaboração da Organização Pan-Americana de Saúde. 

Segundo o PP30 do curso de medicina: 

O currículo se desenvolve segundo eixos norteadores, como ciclo da vida, 
os aspectos morfofuncionais do organismo humano, além dos 
fisiopatológicos que embasam os grandes temas da Medicina. Busca-se 
fortalecer a análise do ser humano, saudável ou não, em sua integralidade 
social, psíquica, política, biológica e ética. 
 
O treinamento para busca de soluções de problemas é o grande mote para 
o exercício da educação continuada, absolutamente primordial para o 
médico competente. Aliás, as competências do profissional formado é o 
grande eixo estruturante do projeto pedagógico. 

 

3.3 Estratégias de Coleta de Dados e Procedimentos de Análise 

 

3.3.1 Aspectos Éticos 

 

O projeto de pesquisa foi analisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

FCMS da PUC-SP, campus Sorocaba, sendo aprovado em 01 de fevereiro de 2014 

(ANEXO A) e somente após sua aprovação foi iniciada a aplicação dos 

questionários, pois as demais fases envolviam apenas a consulta ao portal 

acadêmico da Universidade e ao ambiente Moodle ‡  da PUC-SP, onde ficam 

armazenados os problemas, e cuja utilização foi aprovada pela direção da FCMS 

mediante compromisso de responsabilidade e sigilo (ANEXO B).  

 

3.3.2 Fontes de Dados 

 

As fontes de dados documentais foram os Planos de Ensino, o banco de 

problemas utilizados nas Tutorias e os conteúdos referidos no portal acadêmico. 

Seguem abaixo suas explanações: 

 

                                            
‡
 O Moodle é uma plataforma de aprendizagem a distância baseada em software. É um acrônimo de 

Modular Objecy-Oriented Dynamic Learning Enviromment (ambiente modular de aprendizagem 
dinâmica orientada a objetos). É também um sistema de gestão do ensino e aprendizagem. Fonte: 
Bellodi P, Martins M. Programa Tutores. Rev Hosp Univ. 2001;11(1/2):52–8. 
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a) Dos Planos de Ensino  

Foram analisadas as ementas dos Planos de Ensino utilizados no período de 

agosto de 2012 a julho de 2013 para os quatro primeiros anos do curso, visando 

buscar a presença de conteúdos de Saúde Mental. Esta análise foi feita para as 

Tutorias, Habilidades, Sustentações Teóricas e Aplicadas e o PAS. Os Planos de 

Ensino foram obtidos com a coordenação do curso e/ou coordenadores de cada 

ano.  

b) Do Banco de Problemas 

O texto dos problemas e seus respectivos objetivos de aprendizagem 

estabelecidos pela Comissão de Elaboração de Problemas foram avaliados, sendo 

as inserções qualificadas em presentes ou não em planilhas (APÊNDICE A). Os 

problemas foram obtidos do acervo disponível na Biblioteca Prof. Dr. Luiz Ferraz de 

Sampaio Filho da FCMS-PUC-SP, após autorização formal obtida junto ao diretor da 

Faculdade (ANEXO C). 

c) Dos conteúdos no portal acadêmico = Moodle 

Habilidades: os conteúdos administrados foram obtidos do plano de aulas, do 

material de apoio inserido no portal acadêmico da PUC-SP pelos docentes e/ou 

coordenadores dos módulos ou dos anos, bem como das “conversas” extraídas do 

Fórum de Notícias;  

Sustentações Teóricas e Aplicadas: os temas desenvolvidos nas 

sustentações foram disponibilizados no portal acadêmico da PUC-SP pelos 

docentes e/ou coordenadores dos módulos ou dos anos. Fiz a inferência dos 

conteúdos de Saúde Mental pelo nome da sustentação e pelo material de apoio;  

Prática em Atenção à Saúde - PAS: os conteúdos analisados foram aqueles 

inseridos no portal acadêmico da PUC-SP pelos docentes e/ou coordenadores dos 

PAS. 

Reflexões: há uma lista de temas que foram abordados no período e 

disponibilizada por um dos professores das Reflexões do 4° ano. 

A determinação da presença de conteúdos de Saúde Mental nos documentos 

obtidos no ambiente Moodle, banco de problemas e projeto pedagógico, baseou-se 

no encontro de termos, inseridos nos textos desses documentos e nos objetivos de 

aprendizagem dos problemas, que remetessem a esses conteúdos. Também 

utilizamos como referência a publicação da Classificação de Transtornos Mentais e 
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de Comportamento do CID-10.66  A partir destes referenciais construiu-se a seguinte 

lista de termos:67 

“Abordagem psicológica”; “abuso de álcool”; “ansiedade”; “aspectos 

psíquicos”; “auto violência”; “características psicológicas”; “competência de 

comunicação”; “comportamentos”; “comportamento social”; “comunicação em 

saúde”; consumo de drogas lícitas e ilícitas”; comportamentos e atitudes suicidas”; 

“cuidados psicológicos”; “compaixão”; “CAGE”; “CAPS”; “criminalidade”; “demência”; 

“dependência alcoólica”; “depressão”; “desagregação familiar”; “desenvolver vínculos 

aluno-paciente”, “aluno-equipe”; “delírio”; “demência”; “dignidade humana”; “dor e 

sofrimento para as religiões”; “doenças psiquiátricas”; “drogas de abuso”; “elementos 

psicológicos do desenvolvimento”; “envelhecimento psíquico”; “escala de depressão 

de Hamilton”; “espiritualidade médica”; “estresse”; “estrutura familiar”; “exclusão 

social”; “eficácia simbólica”; “erotização”; “fases do enfrentamento da doença”; 

“finitude e vulnerabilidade humana”; “formação humanística”; “habilidade e 

competência em psicologia”; “hábitos e vícios”; “hipocondria”; “humor”; “impactos 

emocionais”; “impacto da religião”; “inventário de Beck”; “lazer”; “mecanismo de 

negação da morte/doença”; “maus tratos à criança”; “ordem do discurso”; 

“personalidade”; “psíquicos”; “psicossociais”; “psicológico”; “qualidade de vida”; 

“quadro depressivo”; “quadro emocional”; “relacionamento”; “ritos de passagem”; 

“rompimento de relações”; relações sociais, familiares”; “senescência”; “senilidade”; 

“sexualidade”; “síndrome de abstinência do álcool”; “sofrimento como resiliência”; 

“sofrimento social”; “solidariedade”; “transtorno conversivo”; “TAG”; “tratamento 

psiquiátrico”; “valores éticos”; “violência intrafamiliar e social”; “violência psicológica”; 

violência sexual”. 

 

3.3.3 Entrevistas com coordenadores e docentes 

 

O perfil sócio demográfico dos professores participantes da pesquisa foi 

obtido por meio de pesquisa de dados do Currículo na Plataforma Lattes §  do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Os 

                                            
§
 O Currículo Lattes é público e se tornou um padrão nacional no registro da vida pregressa e atual 

dos estudantes e pesquisadores do país, e é hoje adotado pela maioria das instituições de fomento, 
universidades e institutos de pesquisa do País, como é o caso da PUC-SP. Por sua confiabilidade e 
abrangência, optamos por ser a fonte de informações e, eventualmente, consultamos a Divisão de 
Recursos Humanos da FCMS. 
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critérios de inclusão foram: ter atuado em uma das atividades de ensino 

aprendizagem durante o período definido, ter recebido o questionário por endereço 

eletrônico e a sua devolução adequadamente preenchida ou por obtenção de 

entrevista pessoal para preenchimento do questionário. 

As opiniões dos coordenadores e professores que atuam nos módulos dos 

anos desse período foram obtidas através de questionário elaborado utilizado para 

fazer a coleta de dados. (APÊNDICE B, APÊNDICE C) Ele foi elaborado com a 

utilização da ferramenta eletrônica Google Drive**. 

O questionário é composto por duas perguntas com respostas fechadas para 

todos os professores e uma pergunta com resposta fechada específica para os 

coordenadores, além de um espaço para comentários e sugestões de todos os 

participantes. A primeira pergunta é sobre a visão do professor/coordenador relativa 

à presença e abordagem dos conteúdos de Saúde Mental na área que 

atua/coordena, propondo seis alternativas como respostas em uma variação em 

escala likert de seis pontos. A segunda questão solicita assinalar em escala likert de 

quatro pontos, a alternativa que represente a sua opinião sobre a aprendizagem e 

vivencia dos alunos quanto a esses conteúdos. Para os coordenadores, há uma 

terceira questão específica sobre qual ou quais ambientes de ensino aprendizagem 

são abordados estes conteúdos. 

O preenchimento dos questionários foi voluntário, mediante assinatura de 

termo de consentimento livre e esclarecido ou envio de resposta eletrônica. 

(APÊNDICE D). A pesquisadora agiu de forma objetiva e atuou dentro dos preceitos 

éticos quando da coleta dos dados pertinentes a ela, atuando com isenção na 

observação dos conteúdos colhidos no portal acadêmico e nos problemas. 

As respostas foram enviadas diretamente para o e-mail da pesquisadora e 

armazenadas na memória em nuvem do Google Drive vinculada a esta mesma 

conta de e-mail. Alguns professores responderam pessoalmente e essas respostas 

foram inseridas no Google Drive pela pesquisadora. 

 

                                            
**
 O Google Drive é um serviço eletrônico disponibilizado pela empresa Google, desde abril de 2012. 

Trata-se de um recurso de armazenamento e de sincronização de arquivos, que disponibiliza uma 
grande variedade de aplicações de produtividade, como a geração de documentos e criação de 
fluxogramas. Uma entre tantas possibilidades oferecidas pelo sistema consiste na geração de 
formulários, os quais podem ser enviados por correio eletrônico e respondidos conforme a 
disponibilidade do entrevistado. Fonte: Disponível em: 
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-8# 
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3.3.4 Procedimentos da análise 

 

Para a análise dos dados obtidos através do questionário aplicado aos 

docentes, desenvolvemos uma lista numérica dos sujeitos de acordo com a ordem 

de chegada das respostas. Utilizou-se o resultado estatístico obtido pelo Google 

Docs para as três questões fechadas, já referidas na coleta de material e que são 

apresentadas sob forma de tabelas.  

Com relação à questão aberta, utilizamos a técnica do Discurso do Sujeito 

Coletivo (DSC) que é uma proposta de organização e tabulação de dados 

qualitativos das respostas obtidas, tendo como fundamento a Teoria da 

Representatividade Social e seus pressupostos sociológicos.68 Selecionamos, de 

cada resposta individual as Expressões Chaves (trechos significativos das 

respostas) que correspondem a Ideias Centrais (síntese dos conteúdos discursivos). 

Com este material, construímos os discursos sínteses, que são os DSC. A avaliação 

quantitativa está apresentada em porcentagem e demonstrada em gráficos. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Análise dos Planos de Ensino e dos Programas de Atividades 

 

Análise pela pesquisadora dos Planos de Ensino relativos a cada ano e a 

cada módulo de ensino aprendizagem e das programações de atividades 

efetivamente realizadas. 

Com a autorização explícita da diretoria da FCMS, disponível no ANEXO C, 

tivemos oportunidade de avaliar o conteúdo programado e aplicado do primeiro ao 

quarto anos do curso de medicina no período previamente estipulado. Esses 

conteúdos foram analisados por meio de acesso ao ambiente Moodle 2012-2013; do 

material fornecido pelos coordenadores dos anos, de Habilidades, do PAS e das 

Sustentações Teóricas e Aplicadas. 

Os resultados observados que passamos a relatar serão colocados por ano 

dentro de cada um deles, por atividade de ensino e aprendizagem. São eles: 

 

4.1.1 Primeiro ano 

 

Ao longo do período de análise, o primeiro ano contou com 11 (onze) 

Módulos, 124 (cento e vinte e quatro) temas de Sustentações Aplicadas, 60 

(sessenta) temas de Sustentações Teóricas, 34 (trinta e quatro) problemas de 

Tutorias, 32 (trinta e duas) atividades de PAS I e 14 (quatorze) de Habilidades. 

 

4.1.1.1 Planos de Ensino 

 

De todos os 11 (onze) Módulos listados no ANEXO D, apenas 01 (hum), 

correspondente a 9,09%, denominado “Sensações, Relações e Ritmos Biológicos”, 

apresentou possíveis conteúdos de Saúde Mental. Tais conteúdos foram 

encontrados no Plano de Ensino, no item contendo os Objetivos Específicos deste 

Módulo. Consta, então, que o aluno deveria: “Descrever o córtex cerebral e entender 

a morfofisiologia das funções superiores do sistema nervoso: linguagem, memória, 

inteligência e comportamento”.  

Note-se que este objetivo pode se relacionar mais à neurologia do que à 

própria Saúde Mental. 
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4.1.1.2 Tutorias 

 

Dos 34 (trinta e quatro) Problemas utilizados nas Tutorias (ANEXO E), 05 

(cinco), ou seja, 14,7% apresentaram conteúdos de Saúde Mental. Estes conteúdos 

apareceram listados como Objetivos de Aprendizagem, conforme se pode observar 

abaixo: 

1. Y12PBL1MSR1- “Conhecer o Mini Exame do Estado Mental; reconhecer a 

importância da escolaridade na interpretação dos resultados do Mini Mental; definir 

sensibilidade e especificidade de um teste”. 

2. Y12PBL1MSR3 – “Entender as funções superiores do sistema nervoso: 

memória, linguagem, inteligência e comportamento; compreender a importância 

restauradora do sono para o SNC; conhecer as fases do sono; conhecer os riscos 

decorrentes do uso de ansiolíticos (podem diminuir fase REM); conhecer os efeitos 

da cafeína como estimulante do sistema nervoso central; analisar as relações entre 

comportamento e saúde física: anemia, hipotireoidismo; conhecer a escala de Beck, 

sinais e sintomas da depressão; conhecer os efeitos da privação do sono”. 

3. Y13PBL1MER2 – “Discutir a automedicação e as implicações sociais do 

uso abusivo das drogas; discutir a facilidade de acesso a fármacos biologicamente 

ativos”. 

4. Y13PBL1MMH1 – “Discutir os fatores psicológicos e emocionais 

associados à obesidade infantil (bulling); conhecer políticas públicas na prevenção 

da obesidade (Prevenção da obesidade na infância e na adolescência)”.  

5. Y13PBL1MMH2 – “Discutir o risco de dietas exageradas e a valorização da 

magreza”. 

 

4.1.1.3 Sustentações Teóricas (ST) 

 

Dentre os 60 (sessenta) temas ministrados dentro do Módulo “Manutenção 

das Espécies”, apenas 01 (hum), correspondente a 1,67%, abordou o tema 

“Sexualidade e os 11 Sexos”, nome que faz referência ao livro de Ronaldo 

Pamplona, psiquiatra e psicodramatista, denominado “os 11 sexos – as múltiplas 

fases da sexualidade humana”. Os demais, não se relacionaram aos conteúdos de 

Saúde Mental (ANEXO F). 

  



38 
 

4.1.1.4 Sustentações Aplicadas (SA) 

 

Nos 124 (cento e vinte e quatro) temas desta modalidade de ensino e 

aprendizagem, nenhuma delas apresentou conteúdos específicos de Saúde Mental, 

mas só tivemos acesso ao título. (ANEXO G). Esta informação não se encontra 

disponível de outra forma porque não há descrição de cada uma das SA e dos 

objetivos a serem alcançados em cada uma delas, ficando assim a critério do 

docente responsável. 

 

4.1.1.5 Prática em Atenção à Saúde (PAS) 

 

No Plano de Ensino do PAS I, encontramos conteúdos de Saúde Mental nos 

Objetivos Específicos listados: “Discutir o enfrentamento das questões de exclusão 

social e os aspectos étnico-raciais. Propiciar que os alunos desenvolvam vínculos, 

no sentido da responsabilização profissional, com indivíduos, famílias e populações 

atendidas”. 

E em 2013 foi acrescentado: “Desenvolver competências de comunicação 

para o efetivo relacionamento entre indivíduos, realização de entrevistas e de visitas 

domiciliares e participação em reuniões com as equipes de saúde”. 

Dentro das atividades do PAS I, em 2013, constam atividades relacionadas à 

Antropologia, cujos objetivos específicos listados no plano de ensino, relatamos a 

seguir: “A eficácia simbólica, a ordem do discurso, o sofrimento como resiliência; 

comunicação em saúde; sofrimento social”. 

Dentre as 32 (trinta e duas) atividades desenvolvidas que foram listadas no 

ambiente Moodle (ANEXO H), destacamos 10 (dez), correspondentes a 31,25%, 

que possivelmente apresentaram conteúdos de Saúde Mental: 

 A AIDS como figura da desordem e o “outro” como objeto de suspeita. 

 A velhice como estigma e o caráter multidimensional do processo de 

envelhecimento.  

 Estação Prática – Álcool e Drogas – Projeto Educativo (Planejamento e 

Projeto). 

 Antropologia: classes sociais, ideologia médica e relação médico paciente. 

 Antropologia: Estigma na saúde e na doença.  



39 
 

 O Biopoder e a Biopolítica. 

 Discurso Médico – discurso do Paciente: Uma Dicotomia?  

 Saúde, Doença e Morte. 

 Saberes e Práticas Populares: as Significações da Saúde e da Doença do 

Ponto de Vista do Indivíduo. 

 As Dimensões da Incerteza e da Confiança no Quadro de Cura. 

 

4.1.1.6 Habilidades 

 

Nos Planos de Ensino observamos: “A comunicação com o paciente, mais 

especificamente a anamnese, é o foco principal desta atividade”.  

Além disso, conforme citado no plano de ensino,  

[...] duas áreas do conhecimento são aqui agregadas, pois exercem 
importante papel na aquisição de habilidades e competências fundamentais 
à formação médica: a Enfermagem e a Psicologia. 
  

Ambas estão incorporadas, em tese, às atividades de Habilidades no 1º e 2º 

anos do curso. 

Certamente, a comunicação envolve aspectos de Saúde Mental, mas 

dificilmente podemos confirmar isso, ou seja, se foram abordados de fato tais 

conteúdos. Quando se insere a Psicologia nesta atividade, acreditamos, garanta 

conteúdos de Saúde Mental.   

Das 14 (quatorze) atividades desenvolvidas no primeiro ano em Habilidades e 

listadas no ambiente Moodle (ANEXO I), ressaltamos as que possivelmente 

apresentaram conteúdos de Saúde Mental: Comunicação em Saúde, Discussão de 

filmes: Golpe do Destino e Atividade coletiva: Visita ao Asilo.  

 

4.1.2 Segundo Ano 

 

Ao longo do período de análise, o segundo ano contou com 08 (oito) Módulos. 

Não tivemos acesso aos temas das atividades programadas nesses ambientes de 

aprendizagem através do Moodle, pois as listadas neste trabalho foram fruto de 

“garimpagem” nos fóruns de notícias e material de apoio postados no Moodle nos 

períodos definidos no projeto. Não obtivemos uma lista completa dos temas 

desenvolvidos, lemos 75 (setenta e cinco) temas de Sustentações Aplicadas, 11 
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(onze) temas de Sustentações Teóricas, 28 (vinte e oito) problemas de Tutorias, 08 

(oito) atividades de PAS II e 12 (doze) de Habilidades, o que nos fornece uma 

amostragem presumida dos conteúdos desenvolvidos. 

 

4.1 2.1 Planos de Ensino 

 

Constituído de 8 (oito) Módulos (ANEXO J) apenas 01 (hum), correspondente 

a 12,5% do Módulo Neoplasias, apresenta conteúdos de Saúde Mental nos Planos 

de Ensino, referidos nos Objetivos Específicos, aqui descritos:  

Avaliar os impactos sociais, econômicos e emocionais (fases de 
enfrentamento: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação) em 
portadores de câncer. 
 
Discutir as influências sociais, emocionais e da religião em portadores de 
câncer. 
 

Demais módulos sem referência à Saúde Mental.  

 

4.1.2.2 Tutorias 

 

Dos 28 (vinte e oito) Problemas discutidos no segundo ano disponíveis no 

ANEXO K, apenas 02 (dois), correspondentes a 7,14%, apresentam conteúdos de 

Saúde Mental. Os problemas e seus respectivos objetivos de aprendizagem que 

remetem à Saúde Mental foram: 

1. Y12PBL2MNP1 – “Discutir o mecanismo de negação nos indivíduos com suspeita 

clínica de câncer (os 5 estágios da morte de Elisabeth Kubler Ross)”.  

2. Y13PBL2MFC5 – “Associar ao quadro emocional do paciente o aparecimento da 

sintomatologia”. 

 

4.1.2.3 Sustentações Teóricas (ST) 

 

Nas atividades de ensino aprendizagem denominadas Sustentações Teóricas, 

01 (hum) tema, correspondente a (9,1%), dentre os 11 (onze) que foram 

desenvolvidos e que obtivemos acesso: “Principais Causas Genéticas de Deficiência 

Mental” pode ter apresentado conteúdos de Saúde Mental no seu desenvolvimento. 

Demais temas não apresentaram tal possibilidade (ANEXO L). 
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4.1.2.4 Sustentações Aplicadas (SA) 

 

Nas atividades de ensino aprendizagem Sustentações Aplicadas não houve 

qualquer sugestão explícita de conteúdos de Saúde Mental dentre os 75 (setenta e 

cinco) temas dos quais obtivemos acesso pelo Moodle (ANEXO M). 

 

4.1.2.5 Prática em Atenção à Saúde II (PAS II) 

 

Nos Planos de Ensino da atividade PAS II, encontramos descrito nos 

Objetivos Específicos: “Discutir a influência de comportamentos individuais e 

coletivos na adesão a tratamentos”.  

          Nas atividades programadas, conforme está presente no ambiente Moodle, 

não foram observados conteúdos de Saúde Mental (ANEXO N). 

 

4.1 2.6 Habilidades 

 

Nas Habilidades, encontramos nas Competências Mínimas em Habilidades 

para o Segundo Ano os seguintes conteúdos de Saúde Mental: 

Enfatizar a relação médico-paciente, priorizar a estruturação da anamnese, 
exame físico geral e especial. Realizar a observação clínica respeitando as 
peculiaridades dos idosos e pacientes especiais: acamados crônicos, 
imunossuprimidos, incapacitados física e/ou mentalmente. 

Para essas atividades, no entanto, foram planejados temas que não 

apresentavam conteúdos de Saúde Mental (ANEXO O). 

 

4.1.3 Terceiro Ano 

 

Ao longo do período de análise, o terceiro ano contou com 07 (sete) Módulos, 

32 (trinta e dois) temas de Sustentações Aplicadas, 18 (dezoito) temas de 

Sustentações Teóricas, 25 (vinte e cinco) Problemas de Tutorias, 32 (trinta e duas) 

atividades de PAS III e 07 (sete) atividades de Habilidades referidas no ambiente 

Moodle. 
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4.1.3.1 Planos de Ensino 

 

Nos 07 (sete) Módulos desenvolvidos no terceiro ano (Período Neonatal, 

Crescimento e Desenvolvimento; Concepção, Anticoncepção e Embriogênese; 

Gestação, Parto e Puerpério; Puberdade e Adolescência; Idade Adulta, Trabalho e 

Constituição da Família; Senescência e Morte; Pensamento Teológico), em todos 

eles (100%) encontramos conteúdos de Saúde Mental nos Objetivos Específicos dos 

Planos de Ensino: 

 No Módulo Período Neonatal, Crescimento e Desenvolvimento: 

Reconhecer quando a criança é maltratada. 

 No Módulo Concepção, Anticoncepção e Embriogênese: Abordagem 

psicológica do paciente infértil. 

 No Módulo Gestação, Parto e Puerpério: Análise dos aspectos sociais que 

envolvem a gestante: trabalho, previdência e cuidados psicológicos. 

Diferenciar as situações de problemas físicos e psíquicos decorrentes da 

gravidez. Debater a relação entre gravidez e comportamento social - 

gravidez não planejada, gravidez na adolescência e sexualidade na 

gravidez. 

 No Módulo Puberdade e Adolescência: Estudos das alterações 

psicológicas durante a puberdade e adolescência. Discussão sobre 

gravidez e aborto da adolescência e sobre drogas de abuso. Discutir 

padrões atuais de erotização, sexualidade e ética e sua influência na 

adolescência normal. Compreender os problemas psicossociais, 

religiosos, familiares e éticos que envolvem a ocorrência de gravidez e 

aborto na adolescência. Discutir consumo de drogas lícitas e ilícitas. 

Conhecer comportamentos e atitudes suicidas. 

 No Módulo Idade Adulta, Trabalho e Constituição da Família: 

Compreender a importância do trabalho visto em seu contexto social, 

psicológico, financeiro e familiar. Analisar os desgastes físico e psicológico 

relacionados ao trabalho.  Identificar a importância das questões éticas 

nas relações pessoais, familiares, sociais e profissionais. Investigar os 

aspectos nutricionais, os hábitos e vícios (álcool, drogas, tabaco), o 

sedentarismo, as relações sociais e o lazer nas suas repercussões à 
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saúde. Parâmetros de normalidade na idade adulta – físicos e 

laboratoriais. Perfil epidemiológico dos agravos à saúde na idade adulta: 

doenças crônico-degenerativas, acidentes, violência intrafamiliar e social: 

aspectos orgânicos e psíquicos.  

Em 2013 foi acrescentado: “Conhecer e compreender o ciclo de vida do ser 

humano e suas características, considerando as dimensões física, psicológica e 

social e suas alterações quando acometido por doenças”. 

 No Módulo Senescência e Morte:  

 Explicitação do mecanismo biológico do envelhecimento. Caracterização 

das alterações físicas, psíquicas e das relações sociais com o indivíduo 

idoso. Analisar as diferentes mudanças do organismo quando do 

envelhecimento, tanto físicas, psíquicas como sociais. Avaliar o idoso do 

ponto de vista funcional: motricidade, nutrição, visão, audição, continência 

fecal e urinária, cognição, humor e capacidade de tomar decisões.  

 No Módulo Introdução ao Pensamento Teológico:  

 Esclarecer os fundamentos teológicos da saúde a partir da dignidade 

humana, da solidariedade e da compaixão. Compreender as contribuições 

do saber teológico à constituição dos valores éticos na saúde. Elaborar os 

princípios da espiritualidade médica esclarecendo sua necessidade à 

convivência cotidiana com os mistérios da vida que circundam esta 

atividade profissional. Espiritualidade Médica: princípios e práticas. 

Em 2013 foi acrescentado: Desenvolver formas de compreensão, a partir das 

categorias da Teologia, da finitude e vulnerabilidade humana de modo a 

fundamentar a formação humanística do estudante de Medicina. Analisar os 

significados de saúde, dor e sofrimento para as grandes religiões. 

 

4.1.3.2 Tutorias 

 

Dos 25 (vinte e cinco) Problemas desenvolvidos nas sessões de Tutoria 

(ANEXO P), 09 (36%) apresentaram conteúdos de Saúde Mental nos objetivos de 

aprendizagem. São eles: 

 

1. Y12PBL3MIA3 - “Questionar os “sangramentos ocultos” (deterioração do 

relacionamento, estresse, excesso de trabalho, etc.) como fatores precipitantes ou 
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facilitadores de rompimentos familiares e prejuízo da saúde; criticar o excesso de 

trabalho como fator desagregador da família; discutir as necessárias mudanças no 

estilo de vida para Dr. Henrique e como seus hábitos atuais foram determinantes da 

doença (estresse, sedentarismo, abusos dietéticos e alcoólicos)”. 

2. Y12PBL3MIA5- - “Discutir alcoolismo como dependência, suas repercussões à 

saúde e a sociedade”. 

3. Y12PBL3MIA6 - “Discutir o impacto das doenças reumáticas no trabalho e na 

qualidade de vida; reconhecer o início de quadro depressivo”. 

4. Y12PBL3MSM2 – “Debater o papel do cuidador e a qualidade de vida dessas 

pessoas; conceituar demência e apontar as causas mais comuns; apontar a 

diferença de evolução da demência no Mal de Alzheimer e na demência vascular”. 

5. Y12PBL3MSM3 – “Recordar o conceito de senescência e senilidade; discutir 

estilo de vida e envelhecimento; conhecer sexualidade no envelhecimento; 

confrontar envelhecimento biológico com envelhecimento psíquico”. 

6. Y13PBL3MCA5 – “Avaliar os efeitos do álcool sobre o feto e o aumento do índice 

de alcoolismo entre as mulheres”. 

7. Y13PBL3MPN5 – “Reconhecer pela história e sinais observados a possibilidade 

de violência contra as crianças (maus tratos); diferenciar os tipos de violência: física, 

psicológica, sexual, patrimonial, auto infligida e negligência; compreender a 

importância da violência contra a criança e adolescente para a saúde pública; 

questionar a atitude negligente da mãe de esperar dois dias para levar a criança ao 

atendimento médico; entender a estrutura desta família; conhecer a legislação 

vigente (Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Ética e Leis em vigor) e a 

ação do Conselho Tutelar, por meio da qual a mãe pode perder a guarda das 

crianças; reconhecer a Ficha Individual de Notificação de Violência como 

instrumento de saúde pública; conhecer a REDE VIVA – Rede de Serviços Sentinela 

de Vigilância de Violências e Acidentes”. 

8. Y12PBL3MPA1 - “Compreender as mudanças psicológicas da adolescência no 

sexo masculino”. 

9. Y12PBL3MPA2 - “Discutir os problemas psicossociais que envolvem a 

puberdade.” (Meninas) 
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4.1.3.3 Sustentações Teóricas (ST) 

 

Na análise dos 17 temas das ST (ANEXO Q), apenas 01 (hum), 

correspondente a 5,88%, no Módulo Puberdade e Adolescência tratou de conteúdos 

de Saúde Mental: “Ritos De Passagem – Aspectos Biológicos e Psicossociais “. 

 

4.1.3.4 Sustentações Aplicadas (SA) 

 

Foram desenvolvidos 33 (trinta e três) temas (ANEXO R) nessa atividade de 

ensino aprendizagem, e 03 (9,1%) apresentaram conteúdos de Saúde Mental: 

distúrbios alimentares na adolescência; drogas de abuso e sexualidade do 

adolescente. 

 

4.1.3.5 Práticas em Atenção à Saúde III (PAS III)  

 

No PAS III, estavam descritos como Objetivos Específicos dos Planos de 

Ensino, os seguintes conteúdos de Saúde Mental: Perceber os elementos sociais, 

culturais, ambientais, nutricionais e psicológicos que interferem no desenvolvimento 

em cada fase do ciclo da vida. 

Não tivemos acesso aos temas específicos desenvolvidos nestas atividades. 

Temos como espaços de ensino aprendizagem: Visitas à:  

1. Associação Lua Nova, que desenvolve ações em comunidades em 

situação de vulnerabilidade da cidade de Sorocaba, com foco na questão 

da drogadição e da exclusão social grave.69 

2. Creche Especial Maria Claro, é uma Entidade filantrópica, sem fins 

lucrativos, mantida pelo Lar Espírita Ivan Santos de Albuquerque que tem 

como missão: “Promover a reabilitação e habilitação de crianças e 

adolescentes com deficiência múltipla, visando a sua inclusão na 

sociedade”. A maioria dos atendidos possui quadros clínicos variados e 

normalmente com deficiência associada. Apresentam dificuldades 

cognitiva, motora e sensorial, de leve à severa, portanto o 

desenvolvimento neuropsicomotor e interação com o meio dependem de 

instrumentos, recursos e serviços apropriados.70 



46 
 

3. Centro de Atenção Psicossocial Infantil Sorocaba - CAPSi, é um serviço 

de atenção diária destinado ao atendimento de crianças e adolescentes 

gravemente comprometidos psiquicamente. Estão incluídos nessa 

categoria os portadores de autismo, psicoses, neuroses graves e todos 

aqueles que, por sua condição psíquica, estão impossibilitados de manter 

ou estabelecer laços sociais. A experiência acumulada em serviços que 

já funcionavam segundo a lógica da atenção diária indica que se ampliam 

as possibilidades do tratamento para crianças e adolescentes quando o 

atendimento tem início o mais cedo possível, devendo, portanto, os 

CAPSi estabelecerem as parcerias necessárias com a rede de saúde, 

educação e assistência social ligadas ao cuidado da população infanto-

juvenil.71  

4. Vila dos Velhinhos de Sorocaba é uma entidade beneficente de 

assistência social e tem por finalidade: Acolher idosos de 60 a 80 anos, 

de ambos os sexos, preferencialmente originários de Sorocaba, 

prestando-lhes, de forma gratuita, permanente e sem qualquer 

discriminação, toda assistência material, moral e espiritual necessárias a 

uma existência condigna; Promover, em casos de idosos doentes, o seu 

encaminhamento as entidades ou instituições hospitalares convenientes, 

públicas ou privadas; Socorrer, por tempo limitado, pessoas idosas com 

necessidades, prestando-lhes a assistência social indicada para cada 

caso; Auxiliar, mediante resolução da Diretoria, quando possível, as 

outras entidades filantrópicas de Sorocaba, com as quais procurará 

manter as melhores relações.72  

5. Lar São Vicente de Paulo, que atende 50 idosos acima de 65 anos, em 

regime integral através de verbas, doações da comunidade, parcerias e 

trabalho voluntário.73  

6. Centro de Orientação e Apoio Sorológico de Sorocaba – COAS, Unidade 

que conta com equipe multiprofissional, destinada às pessoas que 

desejam fazer o teste HIV (AIDS) com possibilidade de anonimato. Neste 

local, além do teste, o indivíduo receberá orientações quanto aos riscos e 

prevenção da AIDS e outras doenças transmitidas sexualmente.74  

7. Serviços de Obras Sociais - SOS, O SOS - Serviço de Obras Sociais de 
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Sorocaba, O SOS tem por missão a promoção da cidadania e o 

enfrentamento das desigualdades sociais, atendendo ao migrante, 

itinerante e homem de rua, disponibilizando diariamente 50 leitos, acesso 

a condições de higienização adequada e roupas para receber os 

assistidos. Essas pessoas recebem almoço, jantar e café da manhã. Em 

conjunto com o poder público no desenvolve outros projetos para 

resgatar a dignidade e a cidadania da população. Conta com recursos 

públicos, com a realização de eventos e também com a colaboração de 

empresas e particulares.75  

8. Ambulatório de Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST, Os serviços 

ambulatoriais em HIV e aids são serviços de saúde que realizam ações 

de assistência, prevenção e tratamento às pessoas vivendo com HIV ou 

aids.76 

9. Associação Bethel, é uma associação civil, filantrópica, sem fins 

lucrativos, fundada em 1922, sob princípios cristãos, pela Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil, com o objetivo de desenvolver 

atividades no campo da ordem social, e garantir o bem estar e a justiça 

social em todo território.77  

10. Vigilância Epidemiológica Municipal e Controle de Zoonoses. Seção de 

prevenção e controle de zoonoses de Sorocaba da prefeitura municipal 

de Sorocaba é uma unidade de vigilância em saúde, de administração 

municipal direta da saúde (MS, SES e SMS) de atenção ambulatorial, 

média complexidade sem atividade de ensino.78     

Outros Assuntos a serem tratados: Planejamento Familiar, Ultrassom 

Obstétrico, Recém-Nascido de Risco, Pré-natal de Risco. 

Dentre estes locais e eventualmente outros que possam ter sido incluídos, 

mas não constam do PP, a maioria (exceção itens 8 e 10) são privilegiados para o 

conhecimento da realidade para além dos muros da Universidade e vários têm 

potencial de abordagem de temática relacionada à Saúde Mental, mas esta 

possibilidade não está documentada. 
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4.1.3.6 Habilidades 

 

Esta atividade de ensino aprendizagem apresenta como Objetivos de 

Aprendizagem os seguintes itens com conteúdos de Saúde Mental relacionados 

como Habilidades a serem adquiridas no ambiente Moodle: Realizar observação 

clínica respeitando as peculiaridades dos idosos e pacientes especiais: acamados 

crônicos, imunossuprimidos, incapacitados física e/ou mentalmente. 

A programação de 07 (sete) atividades contidas no ambiente Moodle para 

essa atividade não apresentou conteúdos de Saúde Mental (ANEXO S). 

 

4.1.4 Quarto Ano 

 

Tem como característica ser dividido nas grandes áreas: Medicina do Adulto, 

Medicina da Mulher, Medicina do Idoso, Medicina da Criança e Medicina de 

Emergência e ainda apresentar o módulo Reflexões. 

 

4.1.4.1 Planos de Ensino: 

 

Nos Planos de Ensino encontramos como Objetivos de Aprendizagem os 

seguintes conteúdos de Saúde Mental: 

 

 MEDICINA DO ADULTO: [...] Conhecer as doenças sistêmicas prevalentes: 

infectocontagiosas, musculoesqueléticas, dermatológicas, endocrinológicas, 

neoplásicas, cardiovasculares, hematológicas e autoimunes, neurológicas, 

urogenitais, nefrológicas, psiquiátricas, pneumológicas e gastroenterológicas. 

Planejar e executar, sob supervisão, o tratamento clínico (medicamentoso ou 

psíquico) e/ou cirúrgico adequados para as afecções prevalentes [...] 

 

 MEDICINA DA CRIANÇA:  [...] Conhecer e discutir meios de promoção da Saúde 

Mental (avaliar estrutura e dinâmica familiar); Discutir os aspectos éticos, legais e 

psicossociais que envolvem a abordagem clínica, laboratorial e terapêutica da 

criança e do adolescente [...] 
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 MEDICINA DA MULHER: No Módulo MEDICINA DA MULHER não há referência 

para conteúdos de Saúde Mental nos objetivos dos Planos de Ensino. 

 

 MEDICINA DO IDOSO: [...] Depressão: sintomas mais frequentes de depressão 

no idoso, doenças ou condições associadas com sintomas de depressão e 

princípios de terapia da depressão nos idosos. Delírio: etiologia, fatores de risco, 

quadro clínico, evolução, diagnóstico diferencial entre delírio e demência e 

princípios de terapia [...] 

 

 MEDICINA DE EMERGENCIA: No Módulo MEDICINA DE EMERGÊNCIA, não 

há referência de conteúdos de Saúde Mental nos Objetivos dos PLANOS DE 

ENSINO.  

 

 REFLEXÕES: “[...] os casos preparados e discutidos pelos alunos deverão ser 

aqueles vivenciados nos ambulatórios e enfermarias e que tenham interessantes 

aspectos éticos, psicológicos, sociais, epidemiológicos, entre outros [...]”. 

 

4.1.4.2 Tutorias 

 

 MEDICINA DO ADULTO:  

Dos 32 Problemas (ANEXO T) desenvolvidos em sessões de Tutoria, 10 

(31,3%) apresentaram conteúdos de Saúde Mental em seus objetivos de 

aprendizagem. São eles: 

 

1. Y12PBL4MMA21 – “Conhecer os critérios diagnósticos para síndrome de 

abstinência do álcool (SAA); relacionar o score da CIWA-Ar com a gravidade da 

SAA (0-9 SAA leve; 10-18 SAA moderada; >18 SAA grave); explicar as bases 

neurobiológicas e a sintomatologia da SAA; diferenciar as crises de abstinência 

das doenças epileptiformes; discutir as complicações do uso excessivo do álcool 

e a importância epidemiológica da dependência (11,2% dos brasileiros segundo 

IBGE); rever o mecanismo de ação do diazepan e do haloperidol; entender o 

mecanismo de ação da tiamina na prevenção da encefalopatia de Wernicke-
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Korsakoff; revisar o manejo clínico e medicamentoso da SAA; apontar os 

instrumentos de rastreamento para o uso nocivo ou de risco do álcool (CAGE)”. 

2. Y12PBL4MMA24 – “Diagnosticar a Síndrome da Dependência do Álcool, discutir 

sua incidência, as patologias associadas, a sua letalidade e as condutas 

adequadas de tratamento; discutir a síndrome de dependência do álcool: o 

diagnóstico diferencial com o Uso Abusivo de Álcool, a genética, a epidemiologia, 

as consequências do alcoolismo: para a saúde física, para a saúde psíquica, as 

estatísticas relativas à criminalidade, aos acidentes de trânsito, o custo social do 

álcool; debater os possíveis tratamentos e suas eficácias: os tratamentos 

aversivos, a necessidade de internação, as abordagens psicossociais e 

psicoterapêuticas; pesquisar a prevalência de abuso de álcool em estudantes de 

medicina e em médicos; debater o preconceito relacionado a etnia e ao álcool; 

identificar a neuropatia alcoólica, seus sintomas e sinais; discutir as 

consequências hepáticas do álcool”. 

3. Y12PBL4MMA26 – “Identificar a disfunção erétil relacionando-a ao estado 

emocional e ao diabetes”. 

4. Y12PBL4MMA30 – “Identificar os riscos de suicídio em jovens; distinguir o uso 

abusivo de drogas e conhecer o teste de detecção da droga; rever os 

mecanismos de ação, doses e efeitos colaterais do diazepan e da fenitoína”. 

5. Y12PBL4MMA29 – “Identificar perplexidade e suspeição no Transtorno Mental 

Orgânico”.  

6. Y13PBL4MMA4 – “Identificar Transtorno Invasivo Desenvolvimento (Asperger)”. 

7. Y13PBL4MMA5 – “Analisar o acesso à saúde, à Saúde Mental especificamente; 

compreender que a escuta e abordagem biopsicossocial são indispensáveis no 

atendimento clínico; conhecer as características clínicas da depressão: sintomas 

e sinais, hereditariedade, demografia; identificar as consequências 

socioeconômicas e psicossociais da depressão; conhecer a abordagem 

diagnóstica em psiquiatria: inventário de Beck, escala de depressão de Hamilton; 

analisar o estigma da doença mental no profissional, no paciente, no aluno; 

discutir internação; conhecer fluxos e serviços da rede de atenção à Saúde 

Mental; reconhecer a importância da relação médico – paciente; conhecer 

atividades terapêuticas desenvolvidas em CAPS, planejamento de tratamento; 

aprofundar na dicotomia da abordagem terapêutica da depressão; aprender 
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tratamento farmacológico da depressão, em especial os ISRS; discutir evolução 

e prognóstico da depressão”. 

8. Y13PBL4MMA16 – “Identificar fraqueza funcional como transtorno conversivo; 

relacionar o transtorno conversivo ao transtorno de ansiedade; diagnosticar a 

dispepsia ulcerosa pelo uso AINE; conhecer a epidemiologia dos transtornos de 

ansiedade; entender o modelo biológico da TAG e sua epidemiologia; conhecer a 

abordagem farmacológica e não farmacológica do TAG; debater invalidez 

decorrente dor crônica”. 

9. Y13PBL4MMA20 – “Discutir a relação entre depressão e Síndrome do Intestino 

Irritável”. 

10. Y12PBL4MMA16 – “Relacionar a cefaleia do tipo tensional ao episódio 

depressivo; discutir epidemiologia dos transtornos neuropsiquiátricos na 

epilepsia; avaliar os riscos de suicídio e rever os tratamentos da depressão”. 

 

 MEDICINA DA CRIANÇA 

Dos 31 Problemas (ANEXO U) que foram desenvolvidos em sessões de 

Tutoria, nenhum apresentou conteúdos de Saúde Mental em seus objetivos de 

aprendizagem.  

 

 MEDICINA DA MULHER 

Dos 30 Problemas desenvolvidos em sessões de Tutoria (ANEXO V), apenas 

03 (10%) apresentaram conteúdos de Saúde Mental nos objetivos de aprendizagem. 

São eles: 

 

1. Y12PBL4MMM27 – “Juntar as situações de diversidade de práticas sexuais, uso 

de álcool e drogas como comportamentos de risco para DST; julgar a conduta 

do Dr. Marcondes em tecer comentários sobre a forma da Marília exercer sua 

sexualidade”. 

2. Y13PBL4MMM05 – “Julgar como deve ser o procedimento para atender 

pacientes com hipocondria”. 

3. Y13PBL4MMM7 – “Estimar as situações que culminam com a busca por 

interrupção voluntária da gravidez, discutindo as possibilidades alternativas 

que decorrem da não interrupção”. 
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 MEDICINA DO IDOSO 

Pudemos, até o momento, explorar apenas 9 (nove) problemas que foram 

incluídos no ambiente MOODLE (ANEXO W). Desses, 03 (três) correspondentes a 

33,3% apresentaram conteúdos de Saúde Mental, referidos em seus objetivos de 

aprendizagem. São eles: 

1. Y12PBL4MMI1 – “Diagnóstico diferencial de doença de Alzheimer e fisiopatologia 

dos medicamentos”. 

2. Y12PBL4MMI1 – “Conceituar demência e apontar suas causas mais comuns, 

debater o papel do cuidador e qualidade de vida dessas pessoas”. 

3. Y12PBL4MMI22 – “Demência, quadro clínico, evolução e tratamento 

medicamentoso”. 

 

 MEDICINA DE EMERGÊNCIA 

Nos 32 problemas que foram trabalhados em sessões de Tutorias (ANEXO 

X), 03 (9,37%) problemas apresentaram conteúdos de Saúde Mental nos objetivos 

de aprendizagem, a saber:  

1. Y12PBL4MME24 – “Relacionar personalidade e crescimento pessoal”. 

2. Y13PBL4MME6 – “Quadro clínico, diagnóstico, tratamento e discussão sobre a 

relação alcoolismo e estudantes de medicina”. 

3. Y13PBL4MME12 – “Quadro de ansiedade, irritabilidade e insônia”. 

 

4.1.4.3 Sustentações Teóricas (ST) 

 

 MEDICINA DO ADULTO 

Dos 24 temas de ST (ANEXO Y), encontramos um único tema de psiquiatria em 

2012 – Transtornos de Humor - e 02 (dois) temas em 2013 – Transtornos de Humor 

e Transtornos Ansiosos, totalizando 03 (12,5%) temas com conteúdos de Saúde 

Mental. 

 

 MEDICINA DA CRIANÇA 

Dois temas são desenvolvidos por esse módulo. São eles: “Prematuridade “e 

“Puberdade Precoce”, ambos sem referência específica a conteúdos de Saúde 

Mental. 
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 MEDICINA DA MULHER 

Dois temas são desenvolvidos por esse módulo. São eles: “Atualização na 

Prevenção do Câncer de Colo Uterino” e “Patologias no Pré-Natal”, ambos, sem 

referência específica a abordagens dos conteúdos de Saúde Mental. 

 

 MEDICINA DO IDOSO 

Dois temas são desenvolvidos por esse módulo. São eles: “Imobilidade e 

Quedas em Idosos” e “Sexo e Coração do Idoso”, ambos sem referência a 

abordagem de conteúdos de Saúde Mental. 

 

 MEDICINA DE EMERGÊNCIA 

Dois temas são desenvolvidos por esse módulo. São eles: “Atendimento a 

Múltiplas Vítimas” e “Dor Abdominal Aguda”, ambos sem referência a conteúdos de 

Saúde Mental. 

 

4.1.4.4 Práticas em Atenção à Saúde IV (PAS IV) 

 

No PAS IV, pesquisamos no Moodle e encontramos a informação de que “se 

apresenta em construção”, mas no material de apoio encontramos referências para 

alguns temas que foram desenvolvidos: epidemiologia das neoplasias, ESF – 

histórico; saúde do trabalhador; doenças relacionadas ao trabalho; acidentes de 

trabalho, apenas, e todos sem referências a conteúdos de Saúde Mental. 

 

4.1.4.5 Habilidades 

 

 MEDICINA DO ADULTO, DA MULHER, DO IDOSO E DA CRIANÇA: 

Apresentam em seus planejamentos “práticas de propedêutica”, segundo as 

coordenações, onde os alunos acompanham um professor no ambulatório e juntos 

atendem pacientes agendados de sua especialidade, treinando habilidades que 

envolvam todo o processo. Não há planejamento de qualquer abordagem de 

conteúdos de Saúde Mental identificados nessa atividade.  

 

 MEDICINA DE EMERGÊNCIA 
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Nas HABILIDADES do módulo Medicina de Emergência, 14 Temas (ANEXO 

Z) foram desenvolvidos e nenhum apresenta em seus títulos qualquer referência a 

conteúdos de Saúde Mental. 

 

4.1.4.6 Reflexões 

 

Doze Temas Livres (ANEXO AA) foram desenvolvidos durante os encontros 

semanais com os alunos, e 03 (25%) apresentaram títulos que remetem a conteúdos 

de Saúde Mental. São eles: 

 Dependência Química Entre Médicos e Profissionais da Saúde. 

 Uso Terapêutico da Maconha. 

 Relações Amorosas entre Médicos e Pacientes. 

 

4.1.5 Resumos dos resultados obtidos pela análise documental 

 

Objetivando oferecer uma visão geral dos resultados observados nos quatro 

anos do curso, apresentamos a seguir na Tabela 1, os dados numéricos resultantes 

das avaliações sobre a presença de conteúdos de Saúde Mental nas estratégias de 

ensino aprendizagem no currículo do curso de medicina da FCMS do primeiro ao 

quarto ano. 
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Tabela 1 - Resultados da avaliação das estratégias de ensino 

aprendizagem 

Fonte: tabela elaborada pela autora. 

Os temas das Tutorias que, nos objetivos de aprendizagem dos problemas, 

apresentaram conteúdos de Saúde Mental, estão quantitativamente demonstrados 

no Gráfico 1 com as correspondentes entidades nosológicas psiquiátricas 

exploradas. Treze problemas com tema sobre Transtornos Ansiosos, sete problemas 

com o tema Uso de Substâncias, cinco problemas com o tema Transtornos do 

Desenvolvimento Psicológico, cinco problemas que exploraram o tema Transtornos 

de Humor, dois problemas que exploraram o tema Transtornos da Sexualidade, 

quatro problemas que exploraram o tema Transtornos Mentais Orgânicos, três 

problemas que exploraram o tema Transtorno de Sono e dois problemas que 

exploraram o tema Transtornos Alimentares. Alguns problemas exploraram mais de 

um tema em seus objetivos de aprendizagem. 

  

ANO  1º ano 1º ano 2º ano 2º ano 3º ano 3º ano 4º ano 4º ano

Estratégias Total
Conteúdos de 

Saúde Mental 

Presentes  

Total
Conteúdos de 

Saúde Mental 

Presentes  

Total
Conteúdos de 

Saúde Mental 

Presentes  

Total
Conteúdos de 

Saúde Mental 

Presentes  

Módulos 11 1 (9,09%) 8 1 (12,50%) 7 7 (100%)

MA; MC; MM; 

MI; ME; 

Reflexões

4 (75%) 

MA;MC;MI;       

Reflexões

Temas S.T. 60 1 (1,67%) 75 1 (9,10%) 18 1 (5,88%)

MA=24; 

MM=02;MC=02

;MI=02;ME=02

3 (9,37%) MA

Temas S.A. 124 0 11 0 32 3 (9,10%)
sem 

informação

Tutorias 

(problemas)
34 5 (14,7%) 28 2 (7,14%) 25 9 (36%) 134

19 (14,17%)   

MA=10;MM=3;

MI=3;ME=3

PAS (planos 

de ensino)
presentes presentes presentes presentes presentes presentes

sem 

informação

sem 

informação

PAS 

(atividades)
32 10 (31,25%) 8 0 visitas 

sem 

informações

sem 

informação

sem 

informação

Habilidades 

(planos de 

ensino)

presentes presentes presentes presentes presentes presentes

MA; MC; MM; 

MI; ME; 

Reflexões

presentes em 

reflexões

Habilidades 

(atividades)
14 3 (21,42%) 12 0 7 0 12 temas 3 (25%)
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Gráfico 1 - Frequência de entidades nosológicas psiquiátricas nos 

problemas das Tutorias, pela CID 10, distribuídos pelos 

quatro anos 

Fonte: gráfico elaborado pela autora. 
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4.2 Obtenção das opiniões dos coordenadores e dos professores atuantes nos 

ambientes de ensino aprendizagem de Tutorias, Habilidades, PAS e Reflexões 

dos quatro primeiros anos sobre a inserção dos conteúdos de Saúde Mental. 

 

4.2.1 Perfil dos Professores 

 

Setenta e seis professores atuaram nos ambientes de ensino aprendizagem 

no curso de medicina do primeiro ao quarto ano no período de agosto de 2012 a 

julho de 2013. Cada professor atuou em um ou mais ambientes de ensino 

aprendizagem, conforme lista de professores distribuídos pelas atividades e anos, 

lista esta fornecida pela coordenação do curso, perfazendo 120 (cento e vinte) 

respostas esperadas. Eles estão assim distribuídos na Tabela 2.  

 

 Tabela 2 - Professores que atuaram do primeiro ao quarto ano por atividade 

ANO PAS Habilidades Coordenação Reflexões 

1º 9 10 4 
 

2º 7 11 4 
 

3º 9 13 4 
 

4º 7 27 8 6 

Total 33 61 20 6 

Fonte: tabela elaborada pela autora. 

 

Destes setenta e seis questionários enviados, correspondentes a cento e 

vinte respostas possíveis, quarenta e um (53,9%) foram efetivamente respondidos; 

considerando que cada professor atua em uma ou mais atividades no mesmo ano 

e/ou em anos diferentes. Estas respostas foram multiplicadas pelas atividades que 

os mesmos referiram atuar, totalizando 75 (setenta e cinco) respostas, conforme 

disposto na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Professores que responderam ao questionário por atividade e 

por ano do curso de Medicina 

ANO PAS Habilidades Coordenação Reflexões 

1º 5  7  3  - 
2º 5  5  1  - 
3º 7 6  4  - 
4º 6  14  8  4  

N= 75 (100%) 23 (30,66%) 32 (42,66%) 16 (21,33%) 4 (5,33%) 

Fonte: tabela elaborada pela autora. 

 

Do total de 75 professores respondedores, 23 (30,66%) pertenciam ao PAS; 

32 às Habilidades (42,66%); 16 (21,33%) eram coordenadores e 4 (5,33%) 

participaram das Reflexões.  

Os respondedores apresentaram o seguinte perfil: cinquenta do gênero 

masculino (66,6%) onde, trinta e um (62%) apresentam título de doutor, doze (24%) 

de mestre e 7 (14%) de especialistas; vinte e cinco do gênero feminino (33,3%), 

sendo doze (48%) com título de doutor, nove (36%) com título de mestre e quatro 

(16%) especialistas.  

A idade média de todos os professores foi de 52,8 anos (mediana = 55 anos) 

e variou de 33 a 69 anos. O tempo médio de formado foi de 27,8 anos (mediana=30 

anos) com variação de 8 a 42 anos. O tempo como docente da PUC-SP foi em 

média 18,6 anos (mediana 20 anos) com variação entre 1 e 39 anos (APÊNDICE E). 

Estes dados estão compilados na Tabela 4. 

 Tabela 4 - Perfil dos 75 professores que responderam o questionário 

 Masculino Feminino 

Gênero 50 (66,6%) 25 (33,3%) 

Doutores 31 (62%) 12 (48%) 

Mestres 12 (24%) 09 (36%) 

Especialistas 07 (14%) 04 (16%) 

Idade média (anos) 52,8 (mediana = 55) 

Tempo de formação (anos) 27,8 (mediana = 30) 

Tempo de contrato na FCMS (anos) 18,6 (mediana = 20) 

Fonte: tabela elaborada pela autora. 
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Resumimos nos Gráficos 2, 3 e 4 a participação dos professores 

respondedores ou não nas estratégias de ensino aprendizagem nos quatro primeiros 

anos do curso de medicina:  

 

Gráfico 2 - Coordenadores do primeiro ao quarto anos respondedores e  

não respondedores 

 

Fonte: gráfico elaborado pela autora. 

 

Gráfico 3 - Professores do PAS do primeiro ao quarto anos      

respondedores e não respondedores 

 
Fonte: gráfico elaborado pela autora.  
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Gráfico 4 - Professores de Habilidades do primeiro ao quarto anos 

respondedores e não respondedores 

 
Fonte: gráfico elaborado pela autora. 

 
4.2.2 Análise das respostas dos professores às questões com escala likert  de 

respostas 

 

As respostas obtidas na Questão 1 são aquelas vistas na Tabela 5. “Qual a 

sua opinião quanto à presença e abordagem dos conteúdos de Saúde Mental? 

 

Tabela 5 - Número de respostas dos professores referentes à Questão 1, 

conforme alternativas propostas no questionário. 

 

ANO 

Presentes e 

explorados 

adequadamente 

Presentes e 

pouco 

explorados 

Pouco 

presentes e 

pouco 

explorados 

Pouco 

presentes e 

explorados 

adequadamente 

 

Ausentes 

 N % N % N % N % N % 

      1º 4 66,6 1  6,66 5  15,1 1  07,1 1  14,3 

2º 0 _ 2  13,3 6 18,2 1  07,1 3  43,0 

3º 0 _ 5  33,3 7 21,2 4  28,5 2  28,6 

4º 2 33,4 7 46,6 15 45,4 8  57,1 1  14,3 

                      Fonte: tabela elaborada pela autora. 
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As respostas obtidas na Questão 2: “Qual a sua visão quanto ao 

aprendizado e vivência desses conteúdos pelos alunos?” podem ser 

observadas na Tabela 6.  

 

Tabela 6 - Número de respostas dos professores referentes à Questão 2, 

conforme alternativas propostas no questionário 

 
 

ANO 

Vivenciado e 
aprendido 

Vivenciado e não 
aprendido 

Não vivenciado e 
não aprendido 

Não 
vivenciado 

mas 
aprendido 

 

N % N % N % N % 

1º 5 33,3 3 10,0 4   17,3 - - 

2º 1 6,6 6 20,0 5   21,7 - - 

3º 4 26,6 6 20,0 6   26,0 2   25,0 

4º 6 40,0 15 50,0 8   34,7 4   75,0 

TOTAL 16 20,0 30 50,0 23  30,6 6   8,0 

Fonte: tabela elaborada pela autora. 

 

4.2.3 Análise  das respostas à questão para os coordenadores 

  

As respostas obtidas na questão específica para os coordenadores: “Quais 

as oportunidades de aprendizagem que esses conteúdos ou habilidades são 

tratados?” foram: 

Dezesseis professores que também atuaram como coordenadores das 

atividades apontaram os ambientes de ensino aprendizagem onde esses conteúdos 

foram tratados. Dez (32,2%) respondedores apontaram que este locus é nas 

Habilidades, outras dez (32,2%) respostas se dividiram entre o PAS e Reflexões; 

oito (25,8%) respostas apontaram as Tutorias e três respostas (9,6%) definiram que 

são as Sustentações Teóricas o ambiente onde os conteúdos de Saúde Mental são 

abordados. (Considerar que o professor pode assinalar mais de um ambiente, 

segundo sua opinião). Dois coordenadores não responderam a esta questão. O 

resumo destes dados pode ser visto na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Número de respostas dos coordenadores por estratégias de 

ensino aprendizagem que, segundo eles, exibiram o tema 

Saúde Mental 

Estratégias de Ensino Aprendizagem Número de respostas 

Habilidades 10 (32,2%) 

Reflexões 10 (32,2%) 

Práticas de Atenção à Saúde 10 (32,2%) 

Problemas e Tutorias 8 (25,8%) 

Sustentações Teóricas 3 (9,6%) 

Fonte: tabela elaborada pela autora. 

 

4.2.4 Análise  das respostas dos professores à questão aberta 

 

 Quanto à avaliação da questão aberta “Qual sua opinião/sugestão sobre 

esse assunto?”, vemos a seguir:  

São apresentados os resultados qualitativos sobre a forma de Discurso do 

Sujeito Coletivo (DSC), selecionando, de cada resposta individual à questão acima, 

as Expressões-Chaves (E.C.), que são trechos mais significativos destas respostas. 

A estas E.C. correspondem Ideias Centrais (I.C.) que são a síntese do conteúdo 

discursivo descrito nas E.C. Com o material das E.C. das I.C. constroem-se 

discursos sínteses, na primeira pessoa do singular, que são os DSC, onde o 

pensamento de um grupo ou coletivo aparece como se fosse um discurso individual. 

Baseada na teoria das representações sociais, a leitura através do Discurso do 

Sujeito Coletivo organizou os temas das respostas dos professores à questão 

aberta, em quinze Ideias Centrais e suas respectivas Expressões Chaves cujo 

resultado quanti e qualitativo podemos observar nas tabelas abaixo, divididas por 

categorias. As expressões chaves podem ser vistas no APÊNDICE F. 
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Tabela 8 - Distribuição das expressões chaves segundo as ideias 

centrais dos discursos sobre a abordagem da Saúde Mental 

(categoria A) 

 
Ideias centrais 

Expressões chaves 
 

N % 

Abordagem/conceitos adequados 2 22,22 

Abordagem inadequada 5 55,55 

Abordagem na especialidade 2 22,22 

Fonte: tabela elaborada pela autora. 

 

 Tabela 9 - Distribuição das expressões chaves segundo as ideias 

centrais dos discursos sobre dificultadores (categoria B) 

para a abordagem da Saúde Mental 

Ideias centrais Expressões chaves 
 

N % 

Falta de integração teoria e prática 14 30,43 

Tempo/organização curricular 11 23,91 

Despreparo do docente 6 13,04 

Despreparo dos alunos 6 13,04 

Cenários da prática 5 10,86 

Ensino nos aspectos patológicos 4 8,69 

Fonte: tabela elaborada pela autora. 

 

Tabela 10 - Distribuição das expressões chaves segundo as ideias 

centrais dos discursos sobre facilitadores/ sugestões 

(categoria C) para a abordagem da Saúde Mental 

Ideias centrais Expressões chaves 
 

N % 

Integrar conteúdos e estratégias 12 32,43 

Planejamento  10 27,02 

Interesse/ preparo do professor  8 21,62 

Definição e divulgação dos conteúdos de SM  4 10,81 

Treinar professores 2 5,40 

Interesse do aluno  1 2,70 

Fonte: tabela elaborada pela autora. 

 

Sendo definidas as expressões chaves, pudemos construir os quinze 

discursos que expressam as opiniões e sugestões dos quarenta e um professores 
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respondedores à essa questão (consideramos uma resposta para cada professor 

participante).  

 

Categoria A:  PRESENÇA QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

1. ENTENDO QUE A ABORDAGEM AOS CONTEÚDOS DE SAÚDE 

MENTAL É ADEQUADA. 

 Eu vejo que mais da metade dos pacientes que buscam esclarecimentos sobre 

seus sintomas físicos, apresentam comprometimento emocional. Por isso procuro 

colocar em discussão os problemas relacionados às personalidades, respostas ao 

adoecer e até diagnósticos diferenciais das psicopatologias. (10,13) 

 

2. CONSIDERO A ABORDAGEM AOS CONTEÚDOS DE SAÚDE MENTAL 

INADEQUADA.  

 

No curso de medicina deveria haver maior preocupação com a Saúde Mental, a 

faculdade oferece muito pouco. Nas UBSs, cenários de aprendizagem do PAS, a 

abordagem aos pacientes com problemas mentais não acontece e, portanto, não é 

repassada aos alunos. (6,12,20,21) 

 

3. A ABORDAGEM AOS CONTEÚDOS DE SAÚDE MENTAL ACONTECE 

NA ESPECIALIDADE.  

 

Deveria ser realizada uma pesquisa para eleger quais doenças psiquiátricas mais 

prevalentes na população geral e estas doenças deveriam ser ensinadas aos 

alunos, mas esse ensinamento seria melhor em área da Saúde Mental, não no 

contexto de outras atividades que já tem seus programas para serem abordados. 

(34,35) 

 

CATEGORIA B: DIFICULTADORES 

1. A FALTA DE INTEGRAÇÃO TEORIA E PRÁTICA DIFICULTA A 

ABORDAGEM AOS CONTEÚDOS DE SAÚDE MENTAL.  

 

Não tenho muita informação sobre todas as outras estratégias de ensino 

aprendizagem para falar exatamente como acontecem essas abordagens, eu não 

fico com os alunos em todos os anos. Acredito que em PAS e Habilidades do 

primeiro ano os alunos até tenham contato com temas de Saúde Mental, mas seria 

ideal confirmar com os coordenadores. Eu tive muita dificuldade para conseguir a 

participação de docentes/assistentes de psiquiatria nas atividades teóricas e práticas 

do terceiro ano. Os professores precisam ter maior integração com os anos iniciais 

do curso, participar da elaboração de problemas. Com certeza, eles não participam 
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da construção de problemas, dos atendimentos em Habilidades. Em Habilidades 3 

não temos médicos da área. A visita única ao CAPS no PAS3 ficou sem professor 

em 2013, confirmando que esses assuntos não são tratados aqui, a não ser que os 

preceptores das UBSs abordem, mas eu não participo disso. As vivências da clínica, 

em Habilidades, deveriam ser objetivamente associadas à Saúde Mental nas 

Reflexões. O estágio de psiquiatria apenas não é suficiente para o aprendizado. 

(1,7,8,12,13,17,18,24,26,27,28,32,38,39) 

 

2. O TEMPO, OU SEJA, A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR NÃO É ADEQUADA 

PARA A ABORDAGEM AOS CONTEÚDOS DE SAÚDE MENTAL.  

Tenho dificuldade em abordar o tema dentro da disciplina porque são 

programadas atividades que tem seus temas e aspectos a serem abordados e o 

tempo é pouco para todas essas abordagens. A grade curricular dificulta a aplicação 

de uma sistematização, essas questões acabam sendo pouco explicadas. A 

programação de Habilidades no segundo e terceiro anos não apresentam o tema 

sobre a abordagem psicológica aos pacientes. Nas UBSs, a vivência é sobre os 

programas que são desenvolvidos lá, não existe o enfoque relacionado à Saúde 

Mental. Infelizmente o PAS não se apropriou dos CAPS que permitiriam as vivências 

das situações mais frequentes da clínica diária, importante para compreender esta 

especialidade e complementar as demais. Mas a disciplina de psiquiatria também 

não atua com os CAPS, os alunos passam apenas uma única visita apenas para 

conhecer o cenário. O estágio do quinto ano em psiquiatria é muito pouco como 

vivência em saúde mental, pois é o único momento no internato, talvez porque não 

faça parte dos temas das outras disciplinas a serem ministrados, fica fora do 

contexto das outras especialidades. (5,12,13,14,17,18,20,26,29,31,34) 

 

3. O DESPREPARO DOS DOCENTES DIFICULTA A ABORDAGEM AOS 

CONTEÚDOS DE SAÚDE MENTAL. 

Os aspectos de Saúde Mental estão presentes em todos os atendimentos aos 

pacientes, mas não abordo, mesmo que sobre tempo para isso na atividade. Estou 

preocupado com outros aspectos a serem desenvolvidos. Só são abordados quando 

a expressão clínica destes prepondera sobre o quadro sistêmico. Mesmo assim, 

acredito que não há profundidade adequada, porque não sou da área de psiquiatria 

e essa atividade não é supervisionada por um professor da disciplina de psiquiatria. 

Mas se houver uma proposta de intervenção, eu e outros professores, clínicos e 

cirurgiões, devemos ser capacitados para aprender os conceitos básicos de 

psicologia médica para uma boa prática diária, porque nosso grupo é heterogêneo e 

as competências são variadas. (13,14,17,25,34,39) 

 

4. O DESPREPARO DOS ALUNOS É UM IMPORTANTE FATOR PARA A NÃO 

ABORDAGEM AOS CONTEÚDOS DE SAÚDE MENTAL.   

A maioria dos alunos tem resistência para lidar com temas subjetivos, e eu tenho 

dúvidas se eles teriam maturidade para essa abordagem. Sei que é importante. Mas 

os alunos são sempre iniciantes em uma atividade, tem grande ansiedade em 
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compreender a fisiopatologia do que estão tendo contato pela primeira vez. E 

acabam por não terem nenhuma experiência ou vivência com os problemas diários 

da medicina, inclusive aos de Saúde Mental. Suas vivências são pessoais ou fora da 

faculdade, não nas enfermarias, com doentes reais, suas famílias e seus problemas. 

Reagem fragilmente a situações graves mesmo já no quarto ano. (2,14,17,19,25,34) 

 

5. OS CENÁRIOS DA PRÁTICA NÃO SÃO ADEQUADAMENTE 

PROGRAMADOS PARA AS ABORDAGENS AOS CONTEÚDOS DE SAÚDE 

MENTAL. 

Vejo que os alunos não estão vivenciando os cenários de aprendizagem da 

Saúde Mental porque a rede de atenção básica não apresenta esse programa e os 

profissionais que lá atuam não estão preparados para atender os pacientes com 

sofrimento mental. A programação curricular precisa colocar os alunos em cenários 

adequados, privilegiando as metodologias ativas. Também as enfermarias não são 

acompanhadas pelos alunos quanto às vivências dos problemas familiares, do dia a 

dia dos pacientes e suas dificuldades em lidar com a sua doença. (15,17,19, 20,21) 

 

6. O ENSINO AOS CONTEÚDOS DE SAÚDE MENTAL É REALIZADO COM 

BASE NOS ASPECTOS PATOLÓGICOS.     

Na minha visão, o currículo da FCMS ensina, como conteúdos de Saúde Mental, 

estados psicopatológicos, abordagens especializadas, terciárias. A psiquiatria 

passada para o aluno, é de uma especialidade que atende os infelizes internados 

em Manicômios, com suas condições crônicas e irrecuperáveis.  Isso pode ser 

confirmado quando se observa que, no primeiro ano, onde se aborda a 

morfofisiologia normal, não são tratados temas de Saúde Mental.   Na clínica, em 

Habilidades, esses conteúdos somente são abordados quando prepondera o quadro 

sistêmico. (14,16,27,31) 

 

CATEGORIA C: FACILITADORES E SUGESTÕES  

1. É IMPORTANTE INTEGRAR CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS PARA 

FACILITAR A ABORDAGEM AOS CONTEÚDOS DE SAÚDE MENTAL.  

Como sei que todas as especialidades médicas envolvem aspectos 

psicossociais, devo integra-los em todas as oportunidades de aprendizado, definindo 

conteúdos e planejando cenários adequados para essas vivências.  Para isso, o 

conceito de Saúde Mental deve ser expandindo na prevenção primária e como 

trabalho do médico generalista na atenção básica. Também devo aumentar o foco 

de Saúde Mental nas discussões, Sustentações Teóricas e habilidades, como fator 

de piora/melhora das patologias clínicas, integrando assim, todas as estratégias de 

ensino aprendizado, com abordagens mais aprofundadas e revistas nas Reflexões. 

(1,3,4,7,8,16,19,21,25,33,37,38) 
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2. O PLANEJAMENTO É UM IMPORTANTE FATOR PARA FACILITAR A 

ABORDAGEM DOS CONTEÚDOS DE SAÚDE MENTAL. 

Deve haver uma maior preocupação com os conteúdos de Saúde Mental visando 

debater uma proposta que acompanhe os alunos nas diversas fases de sua 

formação para que eles tenham a impressão que os faça concluir a importância 

dessa formação como domínio do conhecimento médico. Poderia ser introduzido 

temas definidos, como, qualidade de vida no primeiro ano, com mais atividades que 

falam sobre o tema, com conteúdos de psicologia sobre o adoecer e a importância 

do manejo para obter resposta satisfatória ao tratamento do paciente. Mesmo que os 

cenários não estejam adequados no momento, pode-se programar uma experiência 

problematizadora e reflexiva sobre qual assistência à Saúde Mental devemos 

realizar na rede de atenção à saúde, aproveitando os programas que estão 

acontecendo (rodas de Terapia Comunitária, o NASF e o projeto Fazendo o Futuro, 

por exemplo). Também seria importante criar uma avaliação para mensurar a 

aquisição dessas habilidades pelos alunos.  (6,11,13,16,17,26,27,28,35,36) 

 

3. O INTERESSE E PREPARO DO PROFESSOR SÃO FATORES 

FACILITADORES PARA A ABORDAGEM AOS CONTEÚDOS DE SAÚDE 

MENTAL. 

Eu, como professor, sei que devo chamar a atenção sobre aspectos 

psicossociais dos casos clínicos em discussão com os alunos, aumentar o foco da 

saúde mental nessas discussões, abordar mais os conteúdos de Saúde Mental pois, 

a minha experiência prática prova que a maioria dos casos em que o paciente quer 

descobrir seu problema clínico é, na verdade, de origem emocional.  Também sei 

que devo ensinar aos alunos a importância da abordagem psicológica na prática 

diária onde, ouvir e sentir o paciente interferem positivamente no resultado 

terapêutico.  E essas abordagens devem acompanhar a formação dos alunos em 

todas as suas fases. (3,4,10,11,12,13,35,40) 

 

4. A DEFINIÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS CONTEÚDOS DE SM SÃO FATORES 

VAFORÁVEIS À ABORDAGEM DOS MESMOS. 

Acredito que uma pesquisa deve ser realizada para definir as patologias 

prevalentes na população e que precisam ser ensinadas no curso de medicina. 

Existem os sites de referência do Ministério da Saúde com suas publicações e 

diretrizes que precisam ser divulgadas.  Com esses materiais, poderiam ser 

programados conteúdos para melhor abordagem no PAS. (21,25,35,37) 

 

5. TREINAR PROFESSORES É UMA ESTRATÉGIA IMPORTANTE PARA A 

ABORDAGEM AOS CONTEÚDOS DE SAÚDE MENTAL. 

Devo ser capacitado para chamar a atenção para essa abordagem pois as 

minhas competências e de meus colegas docentes são heterogêneas. (4,17) 
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6. O INTERESSE DO ALUNO ESTÁ PRESENTE.  

Boa parte dos alunos, aparentemente, mostra interesse em participar das 

discussões sobre conteúdos de Saúde Mental. (13) 
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5 DISCUSSÃO  

 

5.1 Análise Documental 

 

Este estudo tenta fazer um diagnóstico da abordagem aos conteúdos de 

Saúde Mental no currículo dos quatro primeiros anos do curso de medicina da 

FCMS da PUC-SP. Não encontramos na literatura estudos semelhantes em nível 

nacional e internacional para comparações. Entendemos ser possível utilizar esses 

resultados como referências para novos estudos do mesmo tema. 

Como apontamos anteriormente, exploramos o currículo ativo do curso e o 

comparamos com os documentos existentes, quais sejam, o Projeto Pedagógico 

(PP) e Planos de Ensino (PE) das diferentes estratégias de ensino aprendizagem 

utilizadas no curso médico.  

O termo projeto (etimologia: projecto/projicere= lançar para adiante), assim 

como o termo plano, também possui um caráter de sistematização da ação futura e, 

nesse sentido, a definição de projeto traz consigo a ideia de lançar-se adiante, de 

algo a construir79
. Segundo Libâneo (2004)80, projeto é o documento que detalha 

objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola, 

expressando a síntese das exigências sociais e legais do sistema integrando as 

ações desenvolvidas. Plano é a formalização dos diferentes momentos do processo 

de planejamento; é a apresentação sistematizada e justificada das decisões 

tomadas. Considerando o plano como um documento discutido coletivamente, ele 

deverá organizar e articular ações necessárias para a efetivação do PP, também 

construído de forma coletiva.  “O importante a ser ressaltado é a busca de uma 

correspondência entre a atividade selecionada, a prática profissional e as situações 

reais enfrentadas”81.  

A nossa impressão sobre o PP e PE é que se assemelham nos seus 

conteúdos, mas o segundo, não direciona objetivamente à prática, escopo da sua 

construção. Isso se manifesta nas evidentes dissociações entre teoria e prática que 

obtivemos com a análise dos dados obtidos. 

Ressalte-se que o PP foi construído de forma coletiva, democrática, com a 

participação de todos os segmentos da FCMS, incluindo estudantes e funcionários, 

além dos gestores e professores. 
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A análise documental trouxe à tona que os conteúdos de Saúde Mental estão 

presentes nos Planos de Ensino dos quatro anos do curso de medicina da FCMS da 

PUC-SP, resumidos na Tabela 11, e que os mesmos apresentam iguais 

definições/caracterizações contidas no PP. Ressaltamos a presença dos conteúdos 

de Saúde Mental encontrados em 100% dos Planos de Ensino dos Módulos do 

terceiro ano. No primeiro e segundo anos apenas 01 Módulo apresenta conteúdos 

de Saúde Mental em seus Planos de Ensino. No quarto ano, revela-se que, na área 

da Medicina da Mulher e Medicina de Emergência não há conteúdos de Saúde 

Mental no PE, mas veremos a seguir que eles estão presentes em alguns problemas 

das sessões de Tutoria dessas áreas. 

 

Tabela 11 - Resultados da avaliação dos Planos de Ensino dos Módulos 

 

Fonte: tabela elaborada pela autora. 

 

Quando examinamos a correlação entre teoria e prática, verificamos que nas 

estratégias de ensino aprendizagem não há atividades correspondentes ao proposto 

nos PE com relação aos conteúdos de Saúde Mental, em sua grande maioria.  

No primeiro ano, observamos que existe encadeamento entre os PE e os 

objetivos de aprendizagem de alguns problemas com conteúdos de Saúde Mental 

explorados nas sessões de Tutorias, mas isso não se repete nas Sustentações 

Teóricas e Aplicadas. Porém, esses temas presentes nas Tutorias não aparecem em 

outras estratégias. 

No segundo ano observamos que ocorreu a mesma dissintonia: não há 

atividades programadas nas Sustentações Teóricas e Aplicadas, PAS e Habilidades 

relacionadas aos temas com conteúdos de Saúde Mental que estão presentes nos 

objetivos de aprendizagem dos problemas utilizados nas sessões de Tutoria.  

No terceiro ano essa correlação aparece: temas com conteúdos de Saúde 

Mental referidos nos Planos de Ensino estão presentes nos objetivos de 

TOTAL
COM 

CONTEÚDOS DE 

SAÚDE MENTAL 

TOTAL
COM 

CONTEÚDOS DE 

SAÚDE MENTAL 

TOTAL
COM 

CONTEÚDOS DE 

SAÚDE MENTAL 

TOTAL
COM 

CONTEÚDOS DE 

SAÚDE MENTAL 

ANO  PRIMEIRO ANO SEGUNDO ANO TERCEIRO ANO QUARTO ANO

Estratégias

Módulos 11 1 (9,09%) 8 1 (12,50%) 7 7 (100%)

MA; MC; MM; 

MI; ME; 

Reflexões

4 (75%) 

MA;MC;MI;       

Reflexões



71 
 

aprendizagem dos problemas das Tutorias, todavia alguns se repetem nas 

Sustentações Teóricas e Aplicadas, no PAS e nas atividades de Habilidades. 

No quarto ano, cuja característica difere de outros anos por ser segmentado 

entre as grandes áreas da medicina, o módulo Medicina do Adulto apresenta 

conteúdos de Saúde Mental nos Planos de Ensino, referindo-se às doenças 

prevalentes e seus tratamentos, com correspondência nas sessões de Tutorias, que 

apresentaram problemas com esses temas. Deste conjunto, pequena parcela se 

repetiu na estratégia Sustentação Teórica e não foi observado correlação com 

atividades desenvolvidas nas outras estratégias.  Em outras grandes áreas notamos 

a presença de conteúdos de Saúde Mental na estratégia Tutoria, mas também sem 

correlação com outras estratégias e suas atividades. Em Reflexões, no quarto ano, 

há conteúdos de Saúde Mental nas suas atividades, apenas algumas relacionadas a 

conteúdos das Tutorias da Medicina do Adulto. Não tivemos acesso à totalidade dos 

conteúdos desenvolvidos, o que causou prejuízo na avaliação final, como  podemos 

ver na Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Resultados da avaliação das Estratégias de Ensino 

Aprendizagem, quanto à presença, ausência ou sem 

informação 

ANO 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 

 
Estratégias 

Com Conteúdos 
de Saúde Mental 

Com Conteúdos 
de Saúde Mental 

Com Conteúdos 
de Saúde Mental 

Com 
Conteúdos de 
Saúde Mental 

N % N % 
 

N 
% N % 

Temas S.T. 1 1,67 1 9,10 1 5,88 
3 
 

9,37 
(MA) 

Temas S.A. 0 0 0 0 3 9,10 0 0 

 
Tutorias 

(problemas) 

 
5 

 
14,7 

 
2 

 
7,14 

 
9 

 
36 

19 14,17 

MM=3; MI=3; 
MA=10; ME=3 

PAS (PE) + + + ? ? 

PAS 
(atividades) 

10 31,25 0 0 ? ? ? ? 

Habilidades (PE) + + + + Reflexões 

Habilidades 
(atividades) 

 
3 

 
21,42 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
25 

 +=presentes; 0=ausentes;?=sem informação; MA=Medicina do Adulto; MM=Medicina da Mulher; 

MI=Medicina do Idoso; ME=Medicina de Emergência 
Fonte: tabela elaborada pela autora. 
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Especialmente nas Tutorias, que são os eixos norteadores das estratégias de 

ensino aprendizagem, observamos nos problemas desenvolvidos que, 35 problemas 

(15,8% do total) exploraram oito entidades nosológicas de Psiquiatria (Transtornos 

Ansiosos, Uso de Substâncias, Transtorno do Desenvolvimento Psicológico, 

Transtornos de Humor, Transtorno da Sexualidade, Transtorno Mental Orgânico, 

Transtorno do Sono e Transtornos Alimentares). Nossa percepção é que estas 

escolhas não foram baseadas em levantamentos epidemiológicos das doenças 

psiquiátricas mais prevalentes na população local e nacional. A exclusão social e a 

violência urbana que foram referidos na introdução de nosso trabalho por ser 

importante problema de saúde pública no Brasil, não estão incluídos explicitamente 

entre os temas desenvolvidos nas sessões de Tutoria.  

Fizemos uma correlação, tomando por base a avaliação documental, as 

referências teóricas encontradas no Projeto Pedagógico e nos Planos de Ensino e, 

as atividades programadas nas estratégias de ensino aprendizagem de cada ano e 

construímos o Quadro 2, que permite uma visão clara da realidade. 

  

Quadro 2 - Correlação entre Teoria e Prática 

(continua) 

TEORIA PRÁTICA 

“Entender o ser humano na sua integralidade e complexidade biopsicossocial; promover o 
aprendizado da inter-relação médico-paciente-sociedade; compreender como as estruturas 
morfológicas e suas funções interagem na complexidade da vida humana, integram seus 
aspectos biopsicossocial.” (PP1) 

 

 

Discutir o enfrentamento das questões de exclusão social e os aspectos étnico-raciais; • 
Propiciar que os alunos desenvolvam vínculos, no sentido da responsabilização profissional, 
com indivíduos, famílias e populações atendidas. • Desenvolver competências de 
comunicação para o efetivo relacionamento entre indivíduos, realização de entrevistas e de 
visitas domiciliares e participação em reuniões com as equipes de saúde. (PE1) 

Comportamento e saúde física; auto 
medicação e uso abusivo de drogas; 
obesidade infantil e bulling; fatores 
psicológicos e emocionais; funções 
superioras do SNC - comportamento; sono; 
transtornos alimentares (2). (TUT1) 

ST 1 “Sexualidade e os 11 Sexos” (ST) 

“A comunicação com o paciente, mais especificamente a anamnese, é o foco principal desta 
atividade. (H1) 

Comunicação em Saúde; Discussão de 
filmes: Golpe do Destino; Atividade: Visita 
ao Asilo. (H1) 

Discutir o enfrentamento das questões de exclusão social e os aspectos étnico-raciais. • 
Propiciar que os alunos desenvolvam vínculos, no sentido da responsabilização profissional, 
com indivíduos, famílias e populações atendidas. Desenvolver competências de comunicação 
para o efetivo relacionamento entre indivíduos, realização de entrevistas e de visitas 
domiciliares e participação em reuniões com as equipes de saúde. (PE-PAS1) Esclarecer os 
fundamentos teológicos da saúde a partir da dignidade humana, da solidariedade e da 
compaixão. Compreender as contribuições do saber teológico à constituição dos valores éticos 
na saúde. Elaborar os princípios da espiritualidade médica esclarecendo sua necessidade à 
convivência cotidiana com os mistérios da vida que circundam esta atividade profissional. 
Espiritualidade Médica: princípios e práticas. Desenvolver formas de compreensão, a partir 
das categorias da Teologia, da finitude e vulnerabilidade humana de modo a fundamentar a 
formação humanística do estudante de Medicina. Analisar os significados de saúde, dor e 
sofrimento para as grandes religiões. (PE-ANTROP1) 

AIDS como figura da desordem e o “outro” 
como objeto de suspeita; velhice -estigma e 
o caráter multidimensional do processo de 
envelhecimento; Álcool e Drogas – Projeto 
Educativo; classes sociais, ideologia 
médica e relação médico paciente; Estigma 
na saúde e na doença; O Biopoder e a 
Biopolítica; Discurso Médico – discurso do 
Paciente: Uma Dicotomia?  Saúde, Doença 
e Morte; Saúde e da Doença do Ponto de 
Vista do Indivíduo; Dimensões da Incerteza 
e da Confiança no Quadro de Cura; (PAS1) 
 A eficácia simbólica, a ordem do discurso, 
o sofrimento como resiliência; comunicação 
em saúde; sofrimento social. (ANTROP1) 

" Avaliar os impactos sociais, econômicos e emocionais (fases de enfrentamento: negação, 
raiva, barganha, depressão e aceitação) em portadores de câncer; Discutir as influências 
sociais, emocionais e da religião em portadores de câncer. (PP2) 
" 
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Quadro 2 - Correlação entre Teoria e Prática 

 (continuação) 

“. Ao comprometimento das relações biopsicossociais; estudar os diferentes agentes 
patogênicos – químicos, físicos, psíquicos e biológicos; conhecer as interferências desses 
agentes na integridade morfofuncional e psicológica humana, transitória ou definitiva.” (PE2) 

Fases de aceitação da morte; associação 
de quadro emocional com o surgimento de 
sintomas. (TUT2) 

ST2 “Principais Causas Genéticas de 
Deficiência Mental” (ST2) 

Enfatizar a relação médico-paciente, priorizar a estruturação da anamnese, exame físico geral 
e especial. Realizar a observação clínica respeitando as peculiaridades dos idosos e 
pacientes especiais: acamados crônicos, imunossuprimidos, incapacitados física e/ou 
mentalmente. (H2) 

 

Discutir a influência de comportamentos individuais e coletivos na adesão a tratamentos. 
(PAS2) 

AIDS como figura da desordem e o “outro” 
como objeto de suspeita; velhice -estigma e 
o caráter multidimensional do processo de 
envelhecimento; Álcool e Drogas – Projeto 
Educativo; classes sociais, ideologia 
médica e relação médico paciente; Estigma 
na saúde e na doença; O Biopoder e a 
Biopolítica; Discurso Médico – discurso do 
Paciente: Uma Dicotomia?  Saúde, Doença 
e Morte; Saúde e da Doença do Ponto de 
Vista do Indivíduo; Dimensões da Incerteza 
e da Confiança no Quadro de Cura. (PAS2) 

Deterioração do relacionamento, estresse, excesso de trabalho, etc. como fatores 
precipitantes ou facilitadores de rompimentos familiares e prejuízo da saúde; alcoolismo: 
dependência e suas repercussões à saúde e a sociedade e alcoolismo entre as mulheres. 
Impacto das doenças reumáticas no trabalho e na qualidade de vida; reconhecer o início de 
quadro depressivo. O papel do cuidador e a qualidade de vida dessas pessoas; demência. 
Senescência e senilidade; discutir estilo de vida e envelhecimento; conhecer sexualidade no 
envelhecimento; confrontar envelhecimento biológico com envelhecimento psíquico. Violência 
contra as crianças. Mudanças psicológicas da adolescência no sexo masculino. Problemas 
psicossociais que envolvem a puberdade. (PE- TUT3) 

Violência em crianças; efeito do álcool 
sobre o feto e alcoolismo nas mulheres. 
(TUT3) 

Reconhecer quando a criança é maltratada; Abordagem psicológica do paciente infértil; 
Análise dos aspectos sociais que envolvem a gestante: trabalho, previdência e cuidados 
psicológicos. Diferenciar as situações de problemas físicos e psíquicos decorrentes da 
gravidez. Debater a relação entre gravidez e comportamento social-gravidez não planejada, 
gravidez na adolescência e sexualidade na gravidez; Estudos das alterações psicológicas 
durante a puberdade e adolescência. Discussão sobre gravidez e aborto da adolescência e 
Sobre drogas de abuso. Discutir padrões atuais de erotização, sexualidade e ética e sua 
influência na adolescência normal. Compreender os problemas psicossociais, religiosos, 
familiares e éticos que envolvem a ocorrência de gravidez e aborto na adolescência. Discutir 
consumo de drogas lícitas e ilícitas. Conhecer comportamentos e atitudes suicidas; 
Compreender a importância do trabalho visto em seu contexto social, psicológico, financeiro e 
familiar. Analisar os desgastes físico e psicológico relacionados ao trabalho.  Identificar a 
importância das questões éticas nas relações pessoais, familiares, sociais e profissionais. 
Investigar os aspectos nutricionais, os hábitos e vícios (álcool, drogas, tabaco), o 
sedentarismo, as relações sociais e o lazer nas suas repercussões à saúde. Parâmetros de 
normalidade na idade adulta – físicos e laboratoriais. Perfil epidemiológico dos agravos à 
saúde na idade adulta: doenças crônico-degenerativas, acidentes, violência intrafamiliar e 
social: aspectos orgânicos e psíquicos; Conhecer e compreender o ciclo de vida do ser 
humano e suas características, considerando as dimensões física, psicológica e social e suas 
alterações quando acometido por doenças; Explicitação do mecanismo biológico do 
envelhecimento. Caracterização das alterações físicas, psíquicas e das relações sociais com 
o indivíduo idoso. Analisar as diferentes mudanças do organismo quando do envelhecimento, 
tanto físicas, psíquicas como sociais. Avaliar o idoso do ponto de vista funcional: motricidade, 
nutrição, visão, audição, continência fecal e urinária, cognição, humor e capacidade de tomar 
decisões. (PP3) 

Ritos De Passagem – Aspectos Biológicos 
e Psicossociais “. (ST3) distúrbios 

alimentares na adolescência; drogas de 
abuso e sexualidade do adolescente. (SA3) 

Compreender as dimensões físicas, psicológicas e sociais envolvidas com as afecções em 
cada uma das fases da vida. (PP3) 

 

Realizar observação clínica respeitando as peculiaridades dos idosos e pacientes especiais: 
acamados crônicos, imunossuprimidos, incapacitados física e/ou mentalmente. (H3) 

 

Perceber os elementos sociais, culturais, ambientais, nutricionais e psicológicos que 
interferem no desenvolvimento em cada fase do ciclo de vida; (PAS3) " Desenvolver formas 
de compreensão, a partir das categorias da Teologia, da finitude e vulnerabilidade humana de 
modo a fundamentar a formação humanística do estudante de Medicina; • Analisar os 
significados de saúde, dor e sofrimento para as grandes religiões;  Esclarecer os fundamentos 
teológicos da saúde a partir da dignidade humana, da solidariedade e da compaixão;  
Elaborar os princípios da espiritualidade médica esclarecendo sua necessidade à convivência 
cotidiana com os mistérios da vida que circunda esta atividade profissional;  Espiritualidade 
médica: princípios e práticas. (PENS TEO3) 

Visita ao CAPSi (PAS3) 

MA: Conhecer as doenças sistêmicas prevalentes: ..., psiquiátricas,... Planejar e executar, sob 
supervisão, o tratamento clínico (medicamentoso ou psíquico) MC:  conhecer e discutir meios 
de promoção da Saúde Mental (avaliar estrutura e dinâmica familiar); ...Discutir os aspectos 
éticos, legais e psicossociais que envolvem a abordagem clínica, laboratorial e terapêutica da 
criança e do adolescente; MI: Depressão: sintomas mais frequentes de depressão no idoso, 
doenças associadas com sintomas de depressão e princípios de terapia da depressão nos 
idosos. Delírio: etiologia, fatores de risco, quadro clínico, evolução, diagnóstico diferencial 
entre delírio e demência e princípios de terapia. (PE4) 

MA: alcoolismo(2); depressão(3); TAG; 
suicido; uso de drogas; doença clínica e 
estado emocional; conversão; transtornos 
mentais orgânicos; ME: personalidade e 
crescimento pessoal; alcoolismo. MM: 
comportamento de risco para DST 
associado a álcool e drogas; hipocondria; 
aborto voluntário. MI: demência. (TUT4) 
 
Transtorno De Humor; Transtornos De 
Ansiedade (ST4) 
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Quadro 2 - Correlação entre Teoria e Prática 

 (continuação) 

“...Os casos preparados e discutidos pelos alunos deverão ser aqueles vivenciados nos 
ambulatórios e enfermarias e que tenham interessantes aspectos éticos, psicológicos, 
sociais, epidemiológicos, entre outros...” (REFLEXÕES) 

Dependência Química Entre Médicos e 
Profissionais da Saúde; Uso Terapêutico 
da Maconha; Relações Amorosas entre 
Médicos e pacientes. (REFLEXÕES) 

TEORIA PRÁTICA 

“Entender o ser humano na sua integralidade e complexidade biopsicossocial; promover o 
aprendizado da inter-relação médico-paciente-sociedade; compreender como as estruturas 
morfológicas e suas funções interagem na complexidade da vida humana, integram seus 
aspectos biopsicossocial.” (PP1) 
 

 

Discutir o enfrentamento das questões de exclusão social e os aspectos étnico-raciais; • 
Propiciar que os alunos desenvolvam vínculos, no sentido da responsabilização profissional, 
com indivíduos, famílias e populações atendidas. • Desenvolver competências de 
comunicação para o efetivo relacionamento entre indivíduos, realização de entrevistas e de 
visitas domiciliares e participação em reuniões com as equipes de saúde. (PE) 

Objetivos de aprendizagem em 
problemas: Comportamento e saúde 
física; automedicação e uso abusivo de 
drogas; obesidade infantil e bulling; fatores 
psicológicos e emocionais; funções 
superioras do SNC - comportamento; 
sono; transtornos alimentares (2). (TUT) 
“Sexualidade e os 11 Sexos” (ST) 

“A comunicação com o paciente, mais especificamente a anamnese, é o foco principal desta 
atividade. (H1) 

Comunicação em Saúde; Discussão de 
filmes: Golpe do Destino; Atividade: Visita 
ao Asilo. (H1) 

Discutir o enfrentamento das questões de exclusão social e os aspectos étnico-raciais. • 
Propiciar que os alunos desenvolvam vínculos, no sentido da responsabilização profissional, 
com indivíduos, famílias e populações atendidas. Desenvolver competências de 
comunicação para o efetivo relacionamento entre indivíduos, realização de entrevistas e de 
visitas domiciliares e participação em reuniões com as equipes de saúde. (PE-PAS1) 
Esclarecer os fundamentos teológicos da saúde a partir da dignidade humana, da 
solidariedade e da compaixão. Compreender as contribuições do saber teológico à 
constituição dos valores éticos na saúde. Elaborar os princípios da espiritualidade médica 
esclarecendo sua necessidade à convivência cotidiana com os mistérios da vida que 
circundam esta atividade profissional. Espiritualidade Médica: princípios e práticas. 
Desenvolver formas de compreensão, a partir das categorias da Teologia, da finitude e 
vulnerabilidade humana de modo a fundamentar a formação humanística do estudante de 
Medicina. Analisar os significados de saúde, dor e sofrimento para as grandes religiões. 
(PE-ANTROP1) 

AIDS como figura da desordem e o “outro” 
como objeto de suspeita; velhice -estigma 
e o caráter multidimensional do processo 
de envelhecimento; Álcool e Drogas – 
Projeto Educativo; classes sociais, 
ideologia médica e relação médico 
paciente; Estigma na saúde e na doença; 
O Biopoder e a Biopolítica; Discurso 
Médico – discurso do Paciente: Uma 
Dicotomia?  Saúde, Doença e Morte; 
Saúde e da Doença do Ponto de Vista do 
Indivíduo; Dimensões da Incerteza e da 
Confiança no Quadro de Cura; (PAS1) 
 A eficácia simbólica, a ordem do discurso, 
o sofrimento como resiliência; 
comunicação em saúde; sofrimento social. 
(ANTROP1) 

" Avaliar os impactos sociais, econômicos e emocionais (fases de enfrentamento: negação, 
raiva, barganha, depressão e aceitação) em portadores de câncer; Discutir as influências 
sociais, emocionais e da religião em portadores de câncer. (PP2) 

" 

 

“. Ao comprometimento das relações biopsicossociais; estudar os diferentes agentes 
patogênicos – químicos, físicos, psíquicos e biológicos; conhecer as interferências desses 
agentes na integridade morfofuncional e psicológica humana, transitória ou definitiva.” (PE2) 

Fases de aceitação da morte; associação 
de quadro emocional com o surgimento de 
sintomas. (TUT2) 

 “Principais Causas Genéticas de 
Deficiência Mental”. (ST2) 

Enfatizar a relação médico-paciente, priorizar a estruturação da anamnese, exame físico 
geral e especial. Realizar a observação clínica respeitando as peculiaridades dos idosos e 
pacientes especiais: acamados crônicos, imunossuprimidos, incapacitados física e/ou 
mentalmente. (H2) 

 

Discutir a influência de comportamentos individuais e coletivos na adesão a tratamentos. 
(PAS2) 

AIDS como figura da desordem e o “outro” 
como objeto de suspeita; velhice -estigma 
e o caráter multidimensional do processo 
de envelhecimento; Álcool e Drogas – 
Projeto Educativo; classes sociais, 
ideologia médica e relação médico 
paciente; Estigma na saúde e na doença; 
O Biopoder e a Biopolítica; Discurso 
Médico – discurso do Paciente: Uma 
Dicotomia?  Saúde, Doença e Morte; 
Saúde e da Doença do Ponto de Vista do 
Indivíduo; Dimensões da Incerteza e da 
Confiança no Quadro de Cura. (PAS2) 

Deterioração do relacionamento, estresse, excesso de trabalho, etc. como fatores 
precipitantes ou facilitadores de rompimentos familiares e prejuízo da saúde; alcoolismo: 
dependência e suas repercussões à saúde e a sociedade e alcoolismo entre as mulheres. 
Impacto das doenças reumáticas no trabalho e na qualidade de vida; reconhecer o início de 
quadro depressivo. O papel do cuidador e a qualidade de vida dessas pessoas; demência. 
Senescência e senilidade; discutir estilo de vida e envelhecimento; conhecer sexualidade no 
envelhecimento; confrontar envelhecimento biológico com envelhecimento psíquico. 
Violência contra as crianças. Mudanças psicológicas da adolescência no sexo masculino. 
Problemas psicossociais que envolvem a puberdade. (PE- TUT3) 

Violência em crianças; efeito do álcool 
sobre o feto e alcoolismo nas mulheres. 
(TUT3) 
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Quadro 2 - Correlação entre Teoria e Prática 

 (continuação) 

Reconhecer quando a criança é maltratada; Abordagem psicológica do paciente infértil; 
Análise dos aspectos sociais que envolvem a gestante: cuidados psicológicos. Diferenciar as 
situações de problemas físicos e psíquicos decorrentes da gravidez. Debater a relação entre 
gravidez e comportamento social-gravidez não planejada, gravidez na adolescência e 
sexualidade na gravidez; Estudos das alterações psicológicas durante a puberdade e 
adolescência. Discussão sobre gravidez e aborto da adolescência e Sobre drogas de abuso. 
Discutir padrões atuais de erotização, sexualidade e ética e sua influência na adolescência 
normal. Compreender os problemas psicossociais, religiosos, familiares e éticos que 
envolvem a ocorrência de gravidez e aborto na adolescência. Discutir consumo de drogas 
lícitas e ilícitas. Conhecer comportamentos e atitudes suicidas; Compreender a importância 
do trabalho visto em seu contexto social, psicológico, financeiro e familiar. Analisar os 
desgastes físico e psicológico relacionados ao trabalho.  Identificar a importância das 
questões éticas nas relações pessoais, familiares, sociais e profissionais. Investigar os 
aspectos nutricionais, os hábitos e vícios (álcool, drogas, tabaco), o sedentarismo, as 
relações sociais e o lazer nas suas repercussões à saúde. Parâmetros de normalidade na 
idade adulta – físicos e laboratoriais. Perfil epidemiológico dos agravos à saúde na idade 
adulta:... violência intrafamiliar e social: aspectos orgânicos e psíquicos; Conhecer e 
compreender o ciclo de vida ....considerando as dimensões ... psicológica e social e suas 
alterações quando acometido por doenças; Caracterização das alterações físicas, psíquicas 
e das relações sociais com o indivíduo idoso. Analisar as diferentes mudanças do organismo 
quando do envelhecimento... psíquicas como sociais. Avaliar o idoso ...cognição, humor e 
capacidade de tomar decisões. (PP3) 

Ritos De Passagem – Aspectos Biológicos 
e Psicossociais“. (ST3) distúrbios 
alimentares na adolescência; drogas de 
abuso e sexualidade do adolescente. (SA3) 

Compreender as dimensões físicas, psicológicas e sociais envolvidas com as afecções em 
cada uma das fases da vida. (PP3) 

 

Realizar observação clínica respeitando as peculiaridades dos idosos e pacientes especiais: 
acamados crônicos, imunossuprimidos, incapacitados física e/ou mentalmente. (H3) 

 

Perceber os elementos sociais, culturais, ambientais, nutricionais e psicológicos que 
interferem no desenvolvimento em cada fase do ciclo de vida; (PAS3) " Desenvolver formas 
de compreensão, a partir das categorias da Teologia, da finitude e vulnerabilidade humana 
de modo a fundamentar a formação humanística do estudante de Medicina; • Analisar os 
significados de saúde, dor e sofrimento para as grandes religiões;  Esclarecer os 
fundamentos teológicos da saúde a partir da dignidade humana, da solidariedade e da 
compaixão;  Elaborar os princípios da espiritualidade médica esclarecendo sua necessidade 
à convivência cotidiana com os mistérios da vida que circunda esta atividade profissional;  
Espiritualidade médica: princípios e práticas. (PENS TEO3) 
" 

Visita ao CAPSi. (PAS3) 

MA: Conhecer as doenças sistêmicas prevalentes: ..., psiquiátricas,... Planejar e executar, 
sob supervisão, o tratamento clínico (medicamentoso ou psíquico) MC:  conhecer e discutir 
meios de promoção da Saúde Mental (avaliar estrutura e dinâmica familiar); ...Discutir os 
aspectos éticos, legais e psicossociais que envolvem a abordagem clínica, laboratorial e 
terapêutica da criança e do adolescente; MI: Depressão: sintomas mais frequentes de 
depressão no idoso, doenças associadas com sintomas de depressão e princípios de terapia 
da depressão nos idosos. Delírio: etiologia, fatores de risco, quadro clínico, evolução, 
diagnóstico diferencial entre delírio e demência e princípios de terapia. (PE4) 

MA: alcoolismo; depressão; TAG; suicido; 
uso de drogas; doença clínica e estado 
emocional; conversão; transtornos mentais 
orgânicos; ME: personalidade e 
crescimento pessoal; alcoolismo. MM: 
comportamento de risco para DST 
associado a álcool e drogas; hipocondria; 
aborto voluntário. MI: demência. (TUT4) 
 
Transtorno De Humor; Transtornos De 
Ansiedade. (ST4) 

“...Os casos preparados e discutidos pelos alunos deverão ser aqueles vivenciados nos 
ambulatórios e enfermarias e que tenham interessantes aspectos éticos, psicológicos, 
sociais, epidemiológicos, entre outros...” (REFLEXÕES) 

Dependência Química Entre Médicos e 
Profissionais da Saúde; Uso Terapêutico 
da Maconha; Relações Amorosas entre 
Médicos e pacientes. (REFLEXÕES) 

PP=Projeto Pedagógico; PE= Planos de Ensino; TUT= Tutoria; ST= Sustentação Teórica; H= Habilidades; 
AS= Sustentação Aplicada; PAS= Práticas de Atenção à Saúde; ANTROPO= Antropologia; PENS TEO= 
Pensamento Teológico. 1,2,3,4= anos correspondente.  

Fonte: tabela elaborada pela autora. 
  

Conforme se pode deduzir da análise do Quadro 2, não há sincronismo entre 

as estratégias utilizadas, o Módulo Central e os Planos de Ensino. Como exemplo, 

temos que no terceiro ano, no Módulo Puberdade e Adolescência, dentre os 

objetivos específicos dos Planos de Ensino estão descritos: “Características 

psicológicas do próprio desenvolvimento, situações de risco (gravidez, aborto, uso 

de drogas, comportamento suicida)”. Esses temas estão presentes nos objetivos de 

aprendizagem de problemas desenvolvidos nas tutorias, mas não foram abordados 

ou referidos na programação de atividades que tivemos acesso nos outros 

ambientes de ensino aprendizagem (PAS, Habilidades, Sustentações Teóricas e 
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Aplicadas).  No PE do Módulo Reflexões que define as atividades desenvolvidas 

como “...os casos preparados e discutidos pelos alunos deverão ser aqueles 

vivenciados nos ambulatórios e enfermarias e que tenham interessantes aspectos 

éticos, psicológicos, sociais, epidemiológicos, entre outros ...” não exibe temas 

relacionados às sessões de Tutorias das grandes áreas da medicina abordadas no 

quarto ano (Medicina do Adulto, da Mulher, da Criança, do Idoso e de Emergência) 

que proporcionam , nos problemas, temas com conteúdos de Saúde Mental.  

Ressaltamos que no PP da FCMS da PUC-SP, consta que os “Módulos 

associados devem estar sintonizados com o Módulo Central”30 e o movimento de 

reforma curricular do ensino médico (CINAEM) constatou, além de outras, que não é 

positivo ter “o currículo fragmentado sem inter-relação entre as disciplinas, 

enfatizando especialidades e ênfase nas patologias”.  

Durante a análise documental encontramos dificuldades com relação à 

obtenção do material e achamos importante citá-las, pois corrobora com nossa 

impressão sobre a dissonância entre teoria e prática. Acessamos este material via 

Moodle, que é o ambiente virtual onde, teoricamente, se concentrariam as 

informações sobre os conteúdos das estratégias de ensino aprendizagem, desde 

que fossem periodicamente alimentadas e atualizadas pelos responsáveis diretos. 

Porém, não foi o observado. No segundo ano não obtivemos todo o material para 

análise, o que pode ser comprovado pela reduzida quantidade total de atividades 

deste ano quando comparado aos demais. Não houve acesso aos conteúdos das 

Sustentações Teóricas e Práticas de todos os anos, e as suas avaliações foram 

realizadas por nós através da leitura dos títulos, ficando livre/aberta a 

intencionalidade/responsabilidade para o professor sobre a abrangência do tema 

Saúde Mental. Alguns módulos inseriram no Moodle apenas uma minoria de 

problemas desenvolvidos nas Tutorias. Na estratégia Habilidades IV, os temas 

apenas foram citados como referentes à “prática propedêutica”, pois foi assim 

encontrado no Moodle, não oferecendo caminhos para temas a serem 

desenvolvidos.  Com relação ao PAS IV, pesquisamos no Moodle e encontramos a 

informação de que “se apresenta em construção”. 

  



77 
 

5.2 Opinião dos Professores 

 

Através da leitura das respostas dos professores pudemos conhecer sua 

visão, qual seja, os conteúdos de Saúde Mental estão pouco presentes e são pouco 

explorados (cerca de 80% das respostas) nos quatro anos do curso de medicina e, 

entre 70 a 80 % de suas respostas apontam que os alunos vivenciam esses 

conteúdos, mas não aprendem. Os professores sabem que esses conteúdos são 

importantes para que os alunos tenham uma formação integral, inserindo no 

conceito de saúde, a integralidade da ação. A necessária interdisciplinaridade é 

apontada como elemento fundamental para construir referenciais de abordagem aos 

conteúdos de Saúde Mental, integrando os temas entre as diferentes estratégias.  

No entanto, as dificuldades de abordagem são sobejamente relatadas: carga horária 

insuficiente para a abordagem; planejamentos inadequados para o enfoque; 

ausência de conteúdos de Saúde Mental na programação; não há definição de quais 

conteúdos de Saúde Mental devam ser ministrados, pois o planejamento curricular e 

os Planos de Ensino são indefinidos para esse tema.  

Os cenários de aprendizagem são criticados como se apresentando 

despreparados para essa abordagem. Os professores da disciplina de psiquiatria 

são apontados como não participantes dos anos iniciais do curso, quer na 

elaboração de problemas, na supervisão de atendimentos clínicos para a 

abordagem à Saúde Mental ou na atuação em atividades teóricas e práticas das 

diferentes estratégias. A comunicação dos coordenadores entre si e, destes com 

docentes que atuam no ano, não é facilitada e se reflete na desinformação sobre os 

conteúdos ministrados aos alunos em ambientes diferentes no mesmo ano e, 

consequentemente, pode explicar a falta de informações no ambiente Moodle onde 

estão as programações e objetivos das atividades das estratégias de ensino 

aprendizagem. 

Também pudemos observar pelo DSC que não existe um direcionamento 

para explorar os conteúdos de Saúde Mental, ou seja, uma proposta que desenhe 

caminhos para se chegar a eles e, ainda, os cenários não são escolhidos 

apropriadamente para tal, bem como alguns professores se consideram 

despreparados, até porque a psiquiatria não supervisiona essas abordagens. Dentre 

todos os sujeitos, pudemos observar que apenas dois professores sentem-se 

satisfeitos com os conteúdos de Saúde Mental administrados em quantidade e 
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qualidade, os demais apontam os fatores que dificultam ou inviabilizam sua 

abordagem: Falta de integração entre a teoria e prática, que também observamos na 

análise documental inserida no Quadro 2; o tempo, ou seja, a organização da grade 

curricular não contempla essa abordagem; os professores e alunos estão 

despreparados, talvez signifique não sensibilizados para esse tema (não podemos 

esquecer o preconceito e a estigmatização que envolve a Saúde Mental); os 

cenários de prática se apresentam inadequados para desenvolver esses conteúdos; 

e o conceito de Saúde Mental seguindo os padrões organicistas remanescentes da 

reforma do ensino médico, ou seja, o ensino centrado nos aspectos patológicos 

ainda se faz presente no discurso de alguns professores. 

As propostas, melhores por serem as dos próprios atores deste cenário, os 

professores, se resume em: integrar, planejar, preparar, definir e divulgar, 

sensibilizando e treinando o professor e o aluno, com a participação da psiquiatria 

integral/saúde mental na definição dos temas e supervisão das práticas. 

 

5.3 Referências da Literatura 

 

As referências oficiais que existem no Brasil apresentam os conteúdos relativos à 

Saúde Mental de uma forma superficial, não especificando na prática qual o 

direcionamento para a abordagem a esses conteúdos, conforme podermos ver no 

item 5.3.1. Talvez esta superficialidade se reflita na falta de homogeneidade e 

direcionamento dos projetos pedagógicos orientando a prática para a realidade no 

ensino das doenças mais prevalentes nas instituições de ensino médico. 

 

5.3.1 Diretrizes Nacionais do Ensino Médico (DNEM)81 

 

O perfil, habilidades e competências do egresso de medicina são definidos 

como, entre outros aspectos: 

Médico, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. 
Capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-
doença em seus diferentes níveis de atenção [...] Cuidar da própria saúde 
física e mental e buscar seu bem-estar como cidadão e como médico; 
Comunicar-se adequadamente com os colegas de trabalho, os pacientes e 
seus familiares; Informar e educar seus pacientes, familiares e comunidade 
[...]. Ter visão do papel social do médico e disposição para atuar em 
atividades de política e de planejamento em saúde; Compreensão dos 
determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, 
éticos e legais, nos níveis individual e coletivo, do processo saúde-doença; 
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Abordagem do processo saúde-doença do indivíduo e da população, em 
seus múltiplos aspectos de determinação, ocorrência e intervenção.   

A organização do curso deverá: 

[...] incluir dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno 
atitudes e valores orientados para a cidadania; promover a integração e a 
interdisciplinaridade em coerência com o eixo de desenvolvimento 
curricular, buscando integrar as dimensões biológicas, psicológicas, sociais 
e ambientais; inserir o aluno precocemente em atividades práticas 
relevantes para a sua futura vida profissional; · utilizar diferentes cenários. 

  
No item Conhecimento, Competências e Habilidades Específicas, temos:  

“[...] a) dominar os conhecimentos científicos básicos da natureza 
biopsicosocioambiental subjacentes à prática médica e ter raciocínio crítico 
na interpretação dos dados, na identificação da natureza dos problemas da 
prática médica e na sua resolução; b) utilização das melhores evidências e 
dos protocolos e diretrizes cientificamente reconhecidos, para promover o 
máximo benefício à saúde das pessoas e coletivos, segundo padrões de 
qualidade e de segurança; 
 

A Saúde Mental está citada, especificamente, da seguinte maneira:  

[...] – conhecer a sua própria Saúde Mental e aprender a cuidar dela tendo 
bons hábitos, socializando-se, respeitando as diferenças, compreendendo 
as reações afetivas nas novas situações que o curso de medicina propicia: 
situação nova, isolamento da família e social para ingressar no curso, 
estresse sobre o novo, incertezas, inseguranças, medos. 

  

5.3.2 Referências mundiais 

 

1.  A Association of American Medical College (AAMC) em seus “Médicos para o 

Século XXI” em 1984 enfatizava que a aquisição de atitudes e habilidades 

adequadas à prática profissional é tão importante quanto a aquisição de 

conhecimento, necessitando de empenho do corpo docente a aquisição dessas 

qualidades:  

[...] a motivação dos docentes de devotar significativo tempo e energia para 
um programa integrado de educação médica dependerá de um explícito 
reconhecimento institucional da importância desta missão institucional 
fundamental.

60
 

 

2. A WPA (Organização Mundial de Psiquiatria), em sua publicação sobre o 

currículo de psiquiatria para o curso de graduação em medicina "WPA Template 

for Undergraduate and Graduate Psychiatric Education" sugere propostas de 

conteúdos para o conhecimento dos graduandos, mas aconselha que esses 

conteúdos devam ser discutidos baseados nas necessidades e possibilidades do 

ambiente onde se situa a universidade, a realidade da população local  

(epidemiologia das doenças mais prevalentes, cenários de aprendizagem 
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possíveis, etc.) para planejar estratégias para adquirir os conhecimentos. 

Factualmente, habilidades clínicas e de atitudes necessitam de supervisão que 

sugerem ser por psiquiatra ou outro profissional de Saúde Mental.82 

3. World Psychiatric Association. Core Curriculum in psychiatry for medical 

students.33 Sugere que o ensino da psiquiatria deva ser baseado no core 

curriculum e divididos em: áreas de conhecimento (sintomas e síndromes 

psiquiátricas, aspectos psicológicos das doenças e áreas psicológicas, incluindo 

estigma); habilidades (relação médico-paciente, obter informação, raciocínio 

clínico, dar a informação, relatar, tratar, aprender e relacionar-se com a equipe); 

e atitudes relacionadas à prática médica, aos pacientes e familiares, e à 

psiquiatria como disciplina médica. 

A pesquisa evidenciou as lacunas entre as inserções dos conteúdos de 

Saúde Mental e as atividades que estão referidas no PP. Isso também é observado 

pelos professores que apontam apresentar dificuldades para incluir conteúdos além 

dos já programados para suas atividades sobre o ensino das doenças e cenários 

para a exploração desses conteúdos não adequados. O conceito de saúde que foi 

adotado pelas diretrizes curriculares, contemplado no PP da faculdade é de um 

socius saudável: emprego, satisfação no trabalho, vida cotidiana significativa, 

participação social, lazer, qualidade das redes sociais, ou seja, qualidade de vida. O 

perfil do egresso do curso de medicina que contemple as necessidades da 

população incluem habilidades na comunicação e atitudes de uma postura 

humanística no contato com o sofrimento humano.  

Chega-se aí ao valor da definição do que é Saúde Mental. Tomaremos como 

referência a opinião de alguns especialistas. Segundo Georges Devereux, no artigo 

“O Conceito de Saúde Mental” da Revista da USP de 1999,82 a chave para a Saúde 

Mental será justamente a capacidade de ajustamento às transformações (e doença 

é uma grande transformação). Esse artigo refere o professor de psiquiatria e 

antropologia médica da universidade de Harvard Arthur Kleinman que propôs uma 

abordagem teórico-metodológica, tornando distintas a patologia- disease, da 

enfermidade – illness: 

Os sinais, ou a patologia – disease, são funcionamentos patológicos dos 
órgãos ou sistemas que ocorrem independente da percepção do indivíduo 
ou de seu ambiente social. São as manifestações objetivas da patologia 
observada pelo médico. Enfermidade – illness ou os sintomas, está 
relacionada à experiência e percepção do indivíduo relativo aos problemas 
de sua patologia, bem como a reação social. Refere-se à nossa forma de 
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perceber, pensar, expressar e lidar com o processo de adoecimento, sendo 
anterior à doença – sickness, a qual é produzida a partir de uma 
reconstrução técnica do profissional no encontro com o paciente.  

 
Entendemos ser importante discutir-se que tipo de abordagem aos conteúdos 

de Saúde Mental quer a FCMS da PUC-SP desenvolver objetivando quais 

resultados, já referendados no próprio PP e as estratégias a serem utilizadas para 

esse propósito, descritas nos Planos de Ensino. Os temas pertinentes aos quatro 

primeiros anos do curso de medicina sem referenciais nacionais seriam definidos 

utilizando parâmetros internacionais? Horizontalizar estes conteúdos em 

complexidade ao longo do curso e sensibilizando professores para a construção da 

inclusão dos conteúdos mentais em todas as estratégias de ensino aprendizagem 

seriam as soluções para esses problemas? 

Qualquer proposta para mudança tem que ser capaz de convocar o 

pensamento crítico e o compromisso de todos os atores (docentes, estudantes, 

gestores de saúde e de educação, conselheiros de saúde e movimentos sociais).84 

O mais potente eixo integrador dos processos educativos são das práticas 

profissionais organizadas a partir das necessidades de saúde da população. 

Os professores, em sua maioria, consideram que os conteúdos de Saúde 

Mental são um tema importante, que deve ser incluído nas discussões de casos 

clínicos, aprofundado nas Reflexões, ser ressaltado pelos professores no 

atendimento ambulatorial aos pacientes, nas vivências das enfermarias, na atenção 

básica, condizente ao caso ou criando situações problematizadoras. Mas esses 

professores não se sentem ou estão de fato despreparados para essa abordagem, 

priorizam outros conteúdos em suas atividades, segundo eles, por não terem nas 

estratégias de ensino aprendizagem, espaço temporal para tal abordagem, 

definições dos conteúdos a serem abordados nos cenários diversos de 

aprendizagem. O trabalho de Almeida83 mapeia as dificuldades e necessidades 

relativas ao desenvolvimento de docentes atuantes em currículos que utilizam 

metodologias ativas e a desvalorização do docente foi apontado. O conceito da 

psiquiatria baseado em concepções representativas do modelo psiquiátrico 

tradicional dificulta o envolvimento dos docentes pelo desconhecimento e 

preconceito. Os alunos, por outro lado, por não demonstrarem interesse ou 

maturidade para lidar com esses conteúdos, deveriam ser sensibilizados para isso 

durante os quatro primeiros anos do curso, principalmente no contexto de sua nova 
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trajetória de vida dentro da universidade, aprendendo antes de tudo, a cuidar de sua 

própria Saúde Mental, conforme referido nas Diretrizes (DNEM). A equipe da 

psiquiatria que foi apontada como não participativa na elaboração de problemas e de 

outras estratégias de ensino aprendizagem, tampouco acompanha os alunos nas 

diversas fases de sua formação. Quanto aos Planos de Ensino, não aparecem os 

espaços possíveis para tal abordagem, não está planejado que professores e alunos 

participem integralmente da rede de atendimento à Saúde Mental do SUS, onde 

poderiam arquitetar os Planos de Ensino.  

Finalmente, cabe ressaltar que não há programa específico de abordagem e 

de encaminhamento dos alunos frente às dificuldades psicossociais, embora o 

currículo baseado em metodologias ativas seja um excelente facilitador da 

identificação dos casos potenciais. Costa86 relata que a faculdade de medicina da 

Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS –BH) criou uma liga acadêmica 

de saúde mental para reflexão, promoção de saúde mental de seus membros, 

acompanhando a evolução curricular do curso de medicina. A faculdade de medicina 

da Universidade de São Paulo (FMUSP)87  desenvolve uma alternativa para 

aproximar alunos de docentes, também adotada em outras universidades - o 

estabelecimento de um tutor ou orientador para cada grupo pequeno de alunos dos 

seis anos do curso. O objetivo principal é estabelecer um orientador que acompanhe 

e auxilie em problemas eventualmente surgidos no decorrer do curso em reuniões 

semanais entre o tutor e o seu grupo de alunos para discutirem temas de interesse 

da formação médica, científica, humana e para a cidadania. 

Estas são algumas das sugestões existentes na literatura de implementação 

para integrar os próprios alunos nos conteúdos, à medida que possam ter acesso à 

trabalhar com suas próprias dificuldades.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Os achados da pesquisa revelaram a confirmação das hipóteses levantadas. 

A Saúde Mental não tem lugar determinado no currículo real da FCMS, tendo 

inclusões de seus conteúdos citados no PP e PE, mas com pouca expressão na 

prática, conforme sinalizado pelos professores quando aplicado o DSC. 

Não existem referenciais para essa construção nas diretrizes curriculares 

nacionais, ou em qualquer instituição que visa à atuação da psiquiatria na prática 

clínica. A psiquiatria, especialidade médica, só vista no quinto ano do curso, está 

pouco presente na construção dos problemas do primeiro ao quarto anos, que são o 

eixo central das estratégias de ensino aprendizagem, gerando deficiência nos 

conteúdos de Saúde Mental e abordagem aos mesmos. 

  



84 
 

REFERÊNCIAS 

 

1.  Pagliosa L, Da Ros M. The Flexner Report: for Good and for Bad. Rev Bras 
Educ Méd. 2008;32(4):492–9.  

2.  Frenk J, Chen L, Bhutta Z, Cohen J, Crisp N, Evans T, et al. Health 
professionals for a new century: transforming education to strengthen health 
systems in an interdependent world. Lancet. 2010;376(9756):1923–58.  

3.  Pavan M, Senger M, Marques W. Educação médica em foco. Rev Fac Ciênc 
Méd Sorocaba. 2013;15(2):39–43.  

4.  De Marco M, organizador. A face humana da medicina: do modelo biomédico 
ao modelo biopsicossocial. São Paulo: Casa do Psicólogo; 2003.  

5.  Flexner A. Medical education in the United States and Canada. JAMA. 
2002;134(16):1299–425. 

6.  Mazon AJ, Machado AC, Mendes LC, Souza TF, Sperandio AMG, Azal Neto 
W, et al. A Universidade colaborando na construção de um projeto de 
promoção da saúde: relato de experiência de um grupo de alunos de Medicina 
da Unicamp, Campinas, SP, Brasil. Rev Bras Educ Méd. 2006;30:200–8.  

7.  Rourke J, Frank JR. Implementing the CanMEDS physician roles in rural 
specialist education: the multi-specialty community training network. Educ 
Health (Abingdon). 2005;18(3):368–78.  

8.  Grosseman SSC. O Ensino-aprendizagem da relação médico-paciente: estudo 
de caso com estudantes do último semestre do curso de Medicina. Rev Bras 
Educ Méd. 2008;32(3):301–8.  

9.  Almeida HG, Ferreira Filho OF. Educação permanente de docentes: análise 
crítica de experiências não sistematizadas. Rev Bras Educ Méd. 
2008;32(2):240–7.  

10.  Almeida MJ. Tecnologia e medicina: uma visão da academia. Bioética. 
2009;8(1):69–78.  

11.  Blank D. A propósito de cenários e atores: de que peça estamos falando? Uma 
luz diferente sobre o cenário da prática dos médicos em formação. Rev Bras 
Educ Méd. 2006;30(1):27–31.  

12.  Oliveira NA, Meirelles RMS, Cury GC. Mudanças curriculares no ensino 
médico brasileiro: um debate crucial no contexto do Promed. Rev Bras Educ 
Méd. 2008;32(3):333–46.  

 



85 
 

13.  Schaedler LI. Sistema Único de Saúde como Rede em Prática Pedagógica. In: 
Brasil. Ministério da Saúde. Projeto VER-SUS/Brasil: Caderno de Textos 
[Internet]. Brasilia: Ministério da Saúde; 2004. p. 85–91. Disponível em: 
www.saude.gov.br/sgte/versus 

14.  L’Abbate S. Educação e serviços de saúde: avaliando a capacitação dos 
profissionais. Cad Saúde Pública. 1999;15(2):15–27.  

15.  Ciuffo RS, Ribeiro V. Sistema Único de Saúde e a formação dos médicos. 
Interface (Botucatu). 2008;12(24):125–40.  

16.  Motta LBD, Aguiar ACD. Novas competências profissionais em saúde e o 
envelhecimento populacional brasileiro: integralidade, interdisciplinaridade e 
intersetorialidade. Ciênc Saúde Coletiva. 2007;12(2):363–72.  

17.  Paiva G. Avaliação do desempenho dos estudantes da educação superior: a 
questão da eqüidade e obrigatoriedade no Provão e Enade. Ensaio Aval Pol 
Públ Educ. 2008;16(58):31–45.  

18.  Lima V. Competência: distintas abordagens e implicações na formação de 
profissionais de saúde. Interface (Botucatu). 2005;9(17):369–80.  

19.  Brasil. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina - Resolução n. 4 
CNE/CES, de 2001. Diário Of da União, Câmara de Educação Superior; 2001. 
p. 1–6.  

20.  Cezar PHN, Guimarães FT, Gomes AP, Rôças G, Siqueira-Batista R. 
Transição paradigmática na educação médica: um olhar construtivista dirigido 
à aprendizagem baseada em problemas. Rev Bras Educ Méd. 
2010;34(2):298–303.  

21.  Santos WS. Organização curricular baseada em competência na educação 
médica. Rev Bras Educ Méd. 2011;35(1):86–92.  

22.  Cutolo LRA, Cesa AI. Percepção dos alunos do curso de graduação em 
Medicina da UFSC sobre a concepção saúde-doença das práticas 
curriculares. Arq Catarin Med. 2003;32(4):75–89. 

23.  Abreu Neto IP, Lima Filho OS, Silva LE, Costa NM. Percepção dos professores 
sobre o novo currículo de graduação da Faculdade de Medicina da UFG 
implantado em 2003. Rev Bras Educ Méd. 2006;30(3):154–60.  

24.  Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde. Aprendersus:  o SUS e os cursos de graduação da área da saúde. 
[Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2004 [acesso em 1 nov. 2014]. 
Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_aprender_sus.pdf 



86 
 

25.  Gomes AP, Dias-Coelho UC, Cavalheiro PO, Gonçalvez CAN, Rôças G, 
Siqueira-Batista R. A Educação médica entre mapas e âncoras: a 
aprendizagem significativa de David Ausubel, em busca da Arca Perdida. Rev 
Bras Educ Méd. 2008;32(1):105–11.  

26.  Piccini R. Fatores determinantes da formação médica e do exercício 
profissional. Cad CEBES. 1991;5:37–40. 

27.  Celes R, Stella DR. Histórico da construção das Diretrizes Curriculares 
Nacionais na Graduação em Medicina no Brasil. Cad ABEM. 2006;2:73–7.  

28.  Mitre SM, Siqueira-Batista R, Girardi-de-Mendonça JM, Morais-Pinto NM, 
Meirelles C de AB, Pinto-Porto C, et al. Metodologias ativas de ensino-
aprendizagem na formação profissional em saúde: debates atuais. Ciênc 
Saúde Coletiva. 2008;13(sup 2):2133–44.  

29.  Gomes R, Brino RDF, Aquilante AG. Aprendizagem Baseada em Problemas 
na formação médica e o currículo tradicional de Medicina: uma revisão 
bibliográfica. Rev Bras Educ Méd. 2009;33(3):444–51.  

30.  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Faculdade de Ciências 
Médicas e da Saúde. Projeto Pedagógico do Curso de Medicina. Sorocaba: 
FCMS/PUC-SP; 2010.  

31.  Organização Mundial da Saúde. Organização Pan-americana da Saúde. 
Relatório sobre a saúde no mundo 2001: Saúde mental: nova concepção, 
nova esperança. Genève: OMS; OPAS; 2001. p. 47–75.  

32.  Minozzo F, Pagani R, Pôrto KF, Monteiro T, Saraiva S, Fortes S, et al. Saúde 
mental, atenção primária e integralidade. SUPERA [Internet]. Brasília: 
SUPERA; c2014 [acesso em 20 set. 2014]. p. 51–62. Disponível em: 
http://www.pucsp.br/prosaude/downloads/bibliografia/texto_14.pdf 

33.  Silva JAC. Core curriculum in psychiatry for medical students. Med Educ. 
1999;33:204–21.  

34.  Nasser M. psychiatry: a core curriculum for undergraduate medical students. 
Psychiatr Bull. 1996;20:230–3. 

35.  Philp EB, Parker P, Rubin N, Tietze PH, Philp JR. The difficult patient: creation 
of a curriculum by third-year family practice residents. Fam Med. 
1996;28(8):553–8.  

36.  Wilson S, Eagles J. Changes in Undergraduate Clinical Psychiatry Teaching in 
Scotland since “Tomorrow’s Doctors.” Scott Med J. 2008;53(4):22–5.  

37.  Murthy R, Kandelwal. Undergraduated training in Psychiatry: World 
perspective. India J Psychiatry. 2007;49(3):169–74.  



87 
 

38.  Aguiar AC, Ribeiro EC. Conceito e avaliação de habilidades e competência na 
educação médica: percepções atuais dos especialistas. Rev Bras Educ Méd. 
2010;34(3):371–8.  

39.  Freixo LB, Santos Júnior A, Azevedo RC. Percepção dos alunos de graduação 
em medicina da Universidade Estadual de Campinas sobre o ensino da 
psiquiatria e sua importância como especialidade médica. In: Anais do XX 
Congr Interno Iniciação Cient ífica da UNICAMP. Campinas: UNICAMP; 2008. 
p. 89 (B025 – poster).  

40.  Maragno L, Goldbaum M, Gianini RJ, Novaes HMD, César CLG. Prevalência 
de transtornos mentais comuns em populações atendidas pelo Programa 
Saúde da Família (QUALIS) no Município de São Paulo, Brasil. Cad Saúde 
Pública. 2006;22(8):1639–48.  

41.  Santos EG, Siqueira MM. Prevalência dos transtornos mentais na população 
adulta brasileira: uma revisão sistemática de 1997 a 2009. J Bras Psiquiatr. 
Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro; 
2010;59(3):238–46.  

42.  Smaira SI, Kerr-Corrẽa F, Contel JOB. Psychiatric disorders and psychiatric 
consultation in a general hospital: A case-control study. Rev Bras Psiquiatr. 
2003;25(1):18–25.  

43.  Botega N, Bio M, Zomignani M. Transtornos do humor em enfermaria de 
clínica médica e validação de escala de medida (HAD) de ansiedade e 
depressão. Rev Saúde Pública. 1995;29:359-63.  

44.  Galduróz JCF, Noto AR, Nappo SA, Carlini EA. Uso de drogas psicotrópicas 
no Brasil: pesquisa domiciliar envolvendo as 107 maiores cidades do país - 
2001. Rev Latino-Am Enfermagem. 2005;13:888–95.  

45.  Gianini RJ, Luiz P, Pinto S, Maluf ME, Schlieman AL, Minari FC. Prática de 
Rastreamento no Cenário do Programa Saúde da Família em Sorocaba (SP). 
Rev Bras Educ Méd. 2008;32(1):15–22.  

46.  Brasil. Lei no 10.216 de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os 
direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 
assistencial em saúde mental. Diário Of da União. Brasilia; 2001;3–5.  

47.  Pitta AMF. An assessment of Brazilian psychiatric reform: institutions, actors 
and policies. Ciênc Saúde Coletiva. 2011;16(12):4579–89.  

48.  Barros S, Bichaff R, organizadores. Desafios para a desinstitucionalização, 
censo psicossocial dos moradores em hospitais psiquiátricos do Estado de 
São Paulo. São Paulo: FUNDAP: Secretaria da Saúde; 2008.   

49.  Gurgel M, Salete M, Jorge B. Saúde Coletiva no Currículo de Medicina de uma 
Escola Médica Pública: relevância das disciplinas na formação dos alunos 
Crosscutting Knowledge Collective Health. 2010;34(2):278–83.  



88 
 

 

50.  Gonçalves RJ, Ferreira EAL, Gonçalves GG, Lima MCP, Ramos-Cerqueira AT 
de A, Kerr-Correa F, et al. Quem “liga” para o psiquismo na escola médica? a 
experiência da Liga de Saúde Mental da FMB - Unesp. Rev Bras Educ Méd. 
2009;33(2):298–306.  

51.  Hamamoto Filho PT. Ligas acadêmicas: motivações e críticas a propósito de 
um repensar necessário. Rev Bras Educ Méd. 2011;35(5):535–43.  

52.  Universidade Estadual de Londrina. Projetos pedagógicos dos cursos de 
graduação: medicina [Internet]. Londrina: UEL; 2010 [acesso em 20 set. 2014]. 
Disponível em: www.uel.br/prograd/ 

53.  Faculdade de Medicina de Marília. Projeto FAMEMA para o curso de medicina 
[Internet]. Marília: FAMEMA; 2005 [acesso em 20 set. 2104]. Disponível em: 
http://www.famema.br 

54.  Nunes SOV, Vargas HO, Costa FB, Bueno CR, Celeste L, Oliveira R, et al. O 
ensino da psiquiatria na graduação de medicina pelo método de aprendizagem 
baseada em problemas (P.B.L.). Psiquiatr Biol. 2002;10(1):23–6.  

55.  Paulin LF, Poças RCG. A experiência da Universidade São Francisco com o 
internato médico de psiquiatria utilizando a metodologia da aprendizagem 
baseada em problemas. Rev Psiquiatr Rio Gd Sul. 2009;31(1):67–72.  

56.  Barros S, Claro HG. Processo ensino aprendizagem em saúde mental: o olhar 
do aluno sobre reabilitação psicossocial e cidadania. Rev Esc Enferm USP. 
2011;45(3):700–7.  

57.  Cataldo Neto A, Cássio J, Brasil MA, Adad MA, Aguiar W, Selbach CR, et al. 
Panorama nacional do ensino da psiquiatria nas escolas médicas brasileiras. 
Rev Psiquiatr Rio Gd Sul. 2011;33(1):8–13.  

58.  Santos FSD, Verani AC. Alcoolismo e medicina psiquiátrica no Brasil do início 
do século XX. Hist Ciênc Saúde. 2010;17:400–20.  

59.  Leão A, Barros S. As representações sociais dos profissionais de saúde 
mental acerca do modelo de atenção e as possibilidades de inclusão social. 
Saúde Soc. 2008;17(1):95–106.  

60.  Aggarwal R, Guanci N, Caracci G, Concepcion E. Medical students and 
psychiatry: an attitude change? Med Educ Online. 2013;18(1):1–2.  

61.  Ballester DA, Filippon AP, Braga C, Andreoli SB. The general practitioner and 
mental health problems: challenges and strategies for medical education. São 
Paulo Med J. 2005;123(2):72–6.  



89 
 

62.  Singh SP, Baxter H, Standen P, Duggan C. Changing the attitudes of 
`tomorrow’s doctors' towards mental illness and psychiatry: a comparison of 
two teaching methods. Med Educ. 1998;32(2):115–20.  

63.  Sartorius N, Gaebel W, Cleveland H-R, Stuart H, Akiyama T, Arboleda-Flórez 
J, et al. WPA guidance on how to combat stigmatization of psychiatry and 
psychiatrists. World Psychiatr. 2010;9(3):131–44.  

64.  Troncon LEA, Colares MFA, Figueiredo JFC, Cianflone ARL, Veronese ML, 
Rodrigues CEP, et al. Atitudes de graduandos em Medicina em relação a 
aspectos relevantes da prática médica. Rev Bras Educ Méd. 2003;27(1):20–8.  

65.  Loch A, Hengartner M, Guarniero F, Lawson FL, Wang YP, Gattaz WF, et al. O 
estigma atribuído pelos psiquiatras aos indivíduos com esquizofrenia. Rev 
Psiquiatr Clín. 2011;38(5):173–7.  

66.  World Health Organization. “Classificação de transtornos mentais e de 
comportamento da CID-10.” Porto Alegre: Artmed; 1993.  

67.  Bertolote JM. Glossário de termos de psiquiatria e saude mental da CID-10 e 
seus derivados. Asociacao Brasileira de Psiquiatria. Porto Alegre: Artes 
Medicas; 1997.  

68.  Lefevre F, Lefevre AMC. O sujeito coletivo que fala o que fala. Interface 
(Botucatu). 2006;10(20):517–24.  

69.  Associação de Formação e Reeducação Lua Nova [Internet]. Sorocaba: 
Associação de Formação e Reeducação Lua Nova; 2014 [acesso em 24 nov. 
2014]. Disponível em: http://www.luanova.org.br/br 

70.  Creche Especial Maria Claro [Internet]. Sorocaba: Creche Especial Maria 
Claro. [acesso em 24 nov. 2014]. Disponível em: 
http://www.mariaclaro.org.br/nossa_historia.htm 

71.  Associação Pró Reintegração Social da Criança [Internet]. Sorocaba: 
Associação Pró Reintegração Social da Criança; c2010 [acesso em 24 nov. 
2014]. Disponível em: http://www.associacaocrianca.org.br/assistencia.aspx 

72.  Vila dos Velhinhos de Sorocaba [Internet]. Sorocaba: DragonSoft; c1997-2010  
[acesso em 24 nov. 2014]. Disponível em: http://www.viladosvelhinhos.org.br/ 

73.  Lar São Vicente de Paulo [Internet]. Sorocaba: Lar São Vicente de Paulo; 2014 
[acesso em 24 nov. 2014]. Disponível em: https://pt-
br.facebook.com/lsvpsorocaba 

74.  Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento 
de DST, AIDS e Hepatites Virais. COAS - Sorocaba [Internet]. Brasília: 
Departamento de DST, AIDS  e Hepaties Virais; 2014 [acesso em 24 nov. 
2014]. Disponível em: http://www.aids.gov.br/endereco/coas-sorocaba 



90 
 

75.  SOS Serviço de Obras Sociais [Internet]. Sorocaba: SOS; 2014 [acesso em 24 
nov. 2014]. Disponível em: http://www.sossorocaba.org.br/br/home 

76.  Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento 
de DST, AIDS e Hepatites Virais. Clínica DST/AIDS [Internet]. Brasília: 
Departamento de DST, AIDS  e Hepaties Virais; 2014 [acesso em 24 nov. 
2014]. Disponível em: http://www.aids.gov.br/endereco/clinica-dstaids 

77.  Associação Bethel. Bethel Casas Lares [Internet]. Sorocaba: Associação 
Bethel; 2014 [acesso em 24 nov. 2014]. Disponível em: 
http://www.bethel.org.br/bethel-casas-lares 

78.  Vîgilância Epidemiológica Municipal e Controle de Zoonozes. CnesWeb - 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde [Internet]. Brasília: 
DATASUS; 2014 [acesso em 24 nov. 2014]. Disponível em: 
http://cnes.datasus.gov.br/ 

79.  Silva MSP. A relação entre planejamento-plano-projeto. Planejamento e 
práticas da gestão escolar [Internet]. Brasília: MEC; [2014] [acesso em 24 nov. 
2014]. Disponível em: escoladegestores.mec.gov.br/ 

80.  Libâneo J. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 5a ed. Goiânia: 
Alternativa; 2004. 

81.  Brasil. Ministério da Educação e Cultura. Parecer CNE/CES no 116/2014. 
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina. 
Parecer CNE/CES no 116/2014, aprovado em 3 de abril de 2014. Diário Of 
União, 06 jun. 2014, Seção 1,  p. 17.  

82.  Tasman A, Kay J, Udomratn P, Alarcon R, Jenkins R, Lindhardt A, et al. WPA 
template for undergraduate and graduate psychiatric education. South Africa: 
University of Cape Town; 2011. p. 1–60.  

83.  Almeida Filho N, Perez MTAC, Tourinho MF. O conceito de saúde mental. Rev 
USP. 1999;43:100–25.  

84.  Ceccim RB, Feuerwerker LCM. Mudança na graduação das profissões de 
saúde sob o eixo da integralidade. Cad Saúde Pública. 2004;20(5):1400–10.  

85.  Almeida MTC, Batista NA. Ser docente em métodos ativos de ensino-
aprendizagem na formação do médico. Rev Bras Educ Méd. 2011;35(4):468–
76.  

86.  Costa AN, Batista Filho AFB, Araújo AJ, Silva PF, Silva ER, Pereira AA. A 
transdisciplinaridade na abordagem da saúde mental: experiência de uma liga 
acadêmica. Rev Bras Educ Méd. 2011;35(4 supl 1):985.  

87.  Bellodi P, Martins M. Programa Tutores. Rev do Hosp Univ. 2001;11(1/2):52–8.   



91 
 

APÊNDICE A - PLANILHA DE AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE CONTEÚDOS DE 

SAÚDE MENTAL NAS DIFERENTES ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

APRENDIZAGEM DO CURSO DE MEDICINA DA FCMS DA PUCS NO PERÍODO 

DE AGOSTO 2012 A JULHO 2013 

 

ANOS Habilidades PAS Sustentações 
Teóricas 

Sustentações 
Aplicadas 

Planos 
de 

Ensino 

Reflexões Problemas 
em tutorias 

Primeira        
Segunda        
Terceira        
Quarta        
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO PARA DOCENTES 

 

1. Como você identifica, dentro do ano/módulo/área que atua a abordagem dos conteúdos de 

Saúde Mental, do ponto de vista quantitativo e qualitativo? (Assinalar apenas uma afirmativa) 

( ) presentes na maioria das atividades e adequadamente exploradas 

( ) presentes na maioria das atividades, mas pouco exploradas 

( ) presentes na maioria das atividades mas, não exploradas como deveriam 

( ) pouco presentes, mas abordadas adequadamente 

( ) pouco presentes e pouco exploradas 

( ) ausentes ou não exploradas na maioria das atividades 

 

2. Na sua visão, os alunos têm vivenciado e aprendido estes conteúdos?  (Assinalar apenas 

uma afirmativa) 

( ) sim, vivenciado e aprendido adequadamente 

( ) não vivenciado e não aprendido 

( ) não vivenciado, mas aprendido 

( ) vivenciado sim, mas não aprendido 

Quais são as suas sugestões/opiniões sobre este assunto? 

........................................................................................................... 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO PARA COORDENADORES 

 

1. Como você identifica, dentro do ano/módulo/área que atua a abordagem dos conteúdos de 

Saúde Mental, do ponto de vista quantitativo e qualitativo? (Assinalar apenas uma afirmativa) 

( ) presentes na maioria das atividades e adequadamente exploradas 

( ) presentes na maioria das atividades, mas pouco exploradas 

( ) presentes na maioria das atividades mas, não exploradas como deveriam 

( ) pouco presentes, mas abordadas adequadamente 

( ) pouco presentes e pouco exploradas 

( ) ausentes ou não exploradas na maioria das atividades 

 

2. Na sua visão, os alunos têm vivenciado e aprendido estes conteúdos?  Assinalar apenas uma 

afirmativa. 

( ) sim, vivenciado e aprendido adequadamente 

( ) não vivenciado e não aprendido 

( ) não vivenciado, mas aprendido 

( ) vivenciado sim, mas não aprendido 

3. Quais as oportunidades de aprendizagem nas quais estes conteúdos ou habilidades são 

tratados? Você poderá assinalar todas as alternativas que julgar corretas. 

( ) problemas e tutorias 

( ) PAS 

( ) habilidades 

( ) sustentações teóricas 

( ) sustentações práticas 

( ) reflexões 

Quais são as suas sugestões/opiniões sobre este assunto? 

........................................................................................................... 
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APÊNDICE D- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa intitulada “AVALIAÇÃO 

DA PROPOSTA PEDAGÓGICA APLICADA NO CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE DE 

CIÊNCIAS MEDICAS E DA SAÚDE (FCMS) DA PUC-SP VISANDO O APRENDIZADO DA SAÚDE 

MENTAL E PSIQUIATRIA”. Essa pesquisa é referente ao projeto de mestrado profissional da 

aluna de pós-graduação do curso de Mestrado em Educação nas Profissões da Saúde da PUC-SP, 

da médica psiquiatra, Marcia Braga Cliquet, sob a orientação da Profa. Dra. Cibele Isaac Saad 

Rodrigues. 

Queremos desenvolver esta pesquisa para avaliar a presença quantitativa e qualitativa de conteúdos 

de Saúde Mental e psiquiatria no currículo ativo e real do curso de medicina da FCMS PUC-SP, 

comparando-os com as diretrizes do MEC e com outros referenciais reconhecidos. Para tanto, serão 

entrevistados professores que atuam em diferentes modalidades de ensino-aprendizagem, tais como, 

Tutorias, Habilidades, Sustentações Teóricas, Sustentações Aplicadas e Prática em Atenção à 

Saúde. 

Sua participação nessa pesquisa consistirá em responder perguntas a serem realizadas sob a forma 

de questionário. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 

momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Quando for necessário 

exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada, uma vez que seu nome será 

substituído de forma aleatória por números ou iniciais. Os dados coletados serão apenas utilizados 

nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos ou revistas científicas. 

 Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a 

responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não 

trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a instituição de ensino onde está 

inserido como professor. 

 Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Não haverá 

riscos de qualquer natureza relacionada à sua participação. O benefício relacionado à sua 

participação será o de contribuir para ampliar o conhecimento cientifico sobre o tema desenvolvido 

por essa pesquisa, ou seja, o ensino de Saúde Mental e psiquiatria no curso de graduação de 

medicina da FCMS da PUC-SP, podendo servir de instrumento de reflexão e mudança para outros 

cursos de medicina. 

 Você receberá uma cópia deste termo onde consta o celular e e-mail da pesquisadora 

responsável, podendo resolver suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer 

momento com ela, sua orientadora ou com Comitê de Ética em Pesquisa da FCMS da PUC-SP. 

 

 

Profa. Dra. Cibele I. Saad Rodrigues                         Marcia Braga Cliquet 

Pesquisadora orientadora                                      Pesquisadora orientanda 

Telefone: 15- 32129928                                         Celular: (15) 991334161 

Email: cibele.sr@gmail.com                               Email: mbragacliquet@uol.com.br 

 

 

mailto:mbragacliquet@uol.com.br
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Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC-SP. 

Endereço e telefone: Pça José Ermírio de Moraes, 290. Vergueiro Sorocaba/SP. CEP: 18030-230. Telefone: (15) 3212-9900 

 

Eu, .................................................................................................................... fui informado(a) dos 

objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Fui certificado 

(a) que todos os dados dessa pesquisa serão confidenciais. Também sei que, em caso de dúvida, 

poderei chamar a pesquisadora orientanda, sua orientadora ou o Comitê de Ética e Pesquisa da 

FCMS da PUC-SP. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento 

livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

...................................................................................................................................................................

...... 

Nome                      assinatura do(a) participante                             data 

 

...................................................................................................................................................................

....... 

Nome                 assinatura da pesquisadora                             data 

 

...................................................................................................................................................................

............ 

Nome                     assinatura de testemunha                             data 

Sorocaba, 21 de novembro de 2013. 
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APÊNDICE E - PERFIL DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA 

PESQUISA 

N. 
RESPOND 

GENERO IDADE TEMPO 
FORMADO 

TEMPO 
FCMS - 
PUCSP 

TÍTULO ATIVIDADE 

1 F 56 31 24 MESTRE MA 

2 M 50 31 29 DOUTOR PAS3 

3 M 42 17 4 ESP MM 

4 M 60 35 31 MESTRE H3 

5 F 49 24 6 DOUTOR MI 

5 F 49 24 6 DOUTOR C-PAS3 

5 F 49 24 6 DOUTOR REFLE 

6 F 49 24 5 MESTRE H3 

6 F 49 24 5 MESTRE MM 

6 F 49 24 5 MESTRE C-MM 

7 M 51 26 6 DOUTOR C-3SERIE 

7 M 51 26 6 DOUTOR MM 

8 M 52 27 5 DOUTOR PAS3 

9 M 60 35 25 DOUTOR ME 

9 M 60 35 25 DOUTOR C-ME 

10 M 60 35 33 ESP MA 

11 M 56 31 33 MESTRE H1 

12 M 57 32 20 DOUTOR H1 

12 M 57 32 20 DOUTOR REF 

13 M 60 35 27 MESTRE H2 

13 M 60 35 27 MESTRE H3 

13 M 60 35 27 MESTRE C-H3 

14 M 57 32 20 MESTRE MA 

15 M 36 11 1 MESTRE PAS1 

15 M 36 11 1 MESTRE PAS2 

15 M 36 11 1 MESTRE PAS3 

16 M 60 35 33 DOUTOR PAS1 

16 M 60 35 33 DOUTOR PAS4 

17 M 49 24 3 ESP PAS2 

18 F 36 11 4 MESTRE PAS3 

19 M 67 42 39 DOUTOR REFL 

20 M 62 37 34 ESP PAS3 

20 M 62 37 34 ESP H1 

21 F 33 8 2 ESP PAS1 

21 F 33 8 2 ESP PAS2 

21 F 33 8 2 ESP PAS3 

21 F 33 8 2 ESP PAS4 

22 F 61 36 34 MESTRE H1 

22 F 61 36 34 MESTRE MA 

23 M 38 13 7 MESTRE PAS2 

23 M 38 13 7 MESTRE C-PAS4 
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24 F 35 12 1 DOUTOR C-STA3 

25 M 56 31 24 DOUTOR MA 

25 M 56 31 24 DOUTOR C-4SERIE 

26 M 53 28 22 DOUTOR H3 

26 M 53 28 22 DOUTOR C-H1 

27 F 40 16 9 DOUTOR C-STA1 

28 F 48 25 24 DOUTOR H1 

29 M 48 23 5 DOUTOR PAS2 

29 M 48 23 5 DOUTOR PAS4 

30 F 45 20 1 DOUTOR PAS3 

30 F 45 20 1 DOUTOR PAS4 

31 M 56 31 25 DOUTOR PAS4 

32 M 47 28 13 DOUTOR C-2SERIE 

33 F 44 22 8 DOUTOR C-1SERIE 

34 M 63 38 34 DOUTOR MA 

35 F 55 30 20 DOUTOR H2 

35 F 55 30 20 DOUTOR MA 

36 F 65 41 31 MESTRE MC 

36 F 65 41 31 MESTRE C-MC 

37 M 59 34 30 DOUTOR H3 

37 M 59 34 30 DOUTOR H2 

38 M 61 36 31 DOUTOR C-REFL 

38 M 61 36 31 DOUTOR H1 

38 M 61 36 31 DOUTOR REFLE 

39 M 53 28 15 DOUTOR MA 

39 M 53 28 15 DOUTOR C-ST4 

39 M 53 28 15 DOUTOR C- MA 

40 M 63 39 34 ESP PAS4 

40 M 63 39 34 ESP H2 

41 M 59 34 30 DOUTOR H1 

41 M 59 34 30 DOUTOR H2 

41 M 59 34 30 DOUTOR H3 
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APÊNDICE F – CATEGORIZAÇÃO DAS IDEIAS CENTRAIS 

 

Categoria A:  PRESENÇA QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

 

1. ABORDAGEM ADEQUADA  

 

10- “...mais da metade dos pacientes que buscam esclarecimentos de sintomas são 

de origem emocional...” 

13- “...procuro colocar em discussão problemas relacionados às personalidades, as 

respostas ao adoecer (“mecanismos de defesa”) e até diagnósticos diferenciais das 

psicopatologias...” 

 

2. ABORDAGEM INADEQUADA  

 

6- “Deveria haver maior preocupação na saúde mental...” 

12- “...a faculdade ainda oferece muito pouco...” 

20- “Abordagem dos pacientes com problemas mentais nas UBSs ... não 

repassadas para os alunos.” 

21- “...poderia ser melhor abordado na área de PAS...” 

 

3. ABORDAGEM NA ESPECIALIDADE  

 

34- “... A saúde mental deve ser parte de aprendizado dos alunos em área de saúde 

mental e não no contexto de outras atividades...” 

35- “...deveria ser realizar uma pesquisa para eleger as doenças psiquiátricas mais 

prevalentes na população geral e estas doenças deveriam ser ensinadas...” 
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Categoria B: DIFICULTADORES 

 

1. FALTA DE INTEGRAÇÃO TEORIA E PRÁTICA 

 

1-“Que os casos sejam mais aprofundados nas reflexões – com temas envolvendo 

os problemas vistos nas habilidades”. 

7- “Integrar em todas as oportunidades de aprendizado a saúde mental”. 

8- “Associar de forma mais objetiva as vivências da clínica com abordagens na 

saúde mental”. 

12-“..o estágio do quinto ano (de psiquiatria) deixa muito a desejar...” 

13- “...Creio, e espero, que no primeiro ano de Habilidade esse domínio do 

conhecimento médico seja adequadamente apresentado e discutido com os  alunos 

(até em Tutorias). 

18- “...inicialmente os alunos passavam sem supervisão nesses cenários (CAPS), o 

que gerava reclamações por parte dos alunos e dos trabalhadores locais. Em 2013 

acredito que o CAPS tenha ficado sem professor…na minha experiência, esse 

assunto não é tratado no PAS3 a menos que seja tratado pelos preceptores das 

Unidades de Saúde, cenário no qual não participo.” 

24- “... tive muita dificuldade de conseguir docentes que atuam nessa área com 

disponibilidade para as atividades teóricas e práticas do terceiro ano...” 

26- “...Não temos médicos da área (em Habilidades 3) ...” 

27- “...acredito que em PAS e Habilidades da primeira série os alunos até tenham 

contato com temas de saúde mental, mas seria ideal confirmar com os 

coordenadores destas séries...” 

28- “...Eu não saberia avaliar de forma geral porque não fico com os alunos em 

todos os anos...” 

32- “...maior integração dos professores com as séries iniciais. Participação dos 

professores desta área do conhecimento na construção de problemas...” 

38- “Acho que esse conteúdo deva ser discutido em mais 

tutorias....habilidades...PAS...reflexões...” 

39- “...No quarto ano...habilidades, os alunos atendem pacientes...No entanto a 

supervisão é feita por clínicos e não por docentes/assistentes da 

Psiquiatria...atividade de reflexão onde acredito, alguns destes temas são 

discutidos...” 
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2. TEMPO/ORGANIZAÇÃO CURRICULAR   

5- “São pouco explicadas estas questões devido ao pouco tempo disponível para 

esses conteúdos/disciplinas.” 

12- “...A faculdade ainda oferece muito pouco, o estágio do 5º ano deixa muito a 

desejar do jeito que está estruturado.” 

13- „...No segundo e terceiro ano de Habilidades, a abordagem psicológica e/ou 

psiquiátrica não faz parte da programação muito porque a grade é um tanto limitada 

para as competências já previstas como próprias da semiologia...” 

14- “Trata-se de uma atividade semanal onde o foco reside no aprimoramento da 

anamnese e exame físico...há pouco tempo…o que dificulta a aplicação de uma 

sistematização...” 

17- “... A vivência relacionada com conteúdos de saúde mental (nas visitas 

domiciliares) acaba sendo pouco valorizada, ...nestes programas (das UBSs) não 

existe o enfoque relacionado à saúde mental ...” 

18- “...Sei que é prevista uma passagem única (no PAS3) pelo CAPS no primeiro 

semestre, no formato de uma visita, apenas para conhecer o cenário... De qualquer 

maneira, trata-se apenas de uma visita única, durante o ano todo...Esse assunto 

(saúde mental) também não é discutido nas aulas com a turma toda (3º ano) ...” 

20- “Não tenho sugestões para melhorar a aplicação deste assunto na estrutura 

atual”. 

26- “...no terceiro ano não sobre saúde mental. Não faz parte dos temas a serem 

ministrados, tão pouco inseridos dentro do contexto de Habilidades...No sexto ano, 

internato em nefrologia não abordamos este tema. Está fora do nosso contexto”. 

29- “Dificuldade de abordagem dentro da disciplina”. 

31- “... Lamento que o PAS não tenha ainda se apropriado (e tampouco a disciplina 

de psiquiatria ainda o fez) dos CAPS que permitiriam a vivências das situações 

intermediárias (envolvendo psicoses, neuroses mais graves, farmacodependência, 

transtorno do gênero, transtornos alimentares, esquizofrenia, etc.) muito importante 

para o entendimento desta especialidade médica e para a complementação das 

demais especialidades...”  

34- “... são atividades que tem seus temas e aspectos a serem abordados e o tempo 

é pouco para todas as abordagens.” 
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3. DESPREPARO DO DOCENTE  

 

13- “...O clínico ou o cirurgião geral, ao menos, deveria procurar aprender os 

conceitos básicos de psicologia médica para uma boa prática diária...” 

14- “...Os conteúdos de saúde mental são relegados e somente abordados quando a 

expressão clínica destes prepondera sobre o quadro sistêmico...” 

17- “...Por outro lado, se no seu estudo houver uma proposta de intervenção neste 

sentido, é importante capacitar também os preceptores da disciplina porque nosso 

grupo é heterogêneo e as competências são variadas...” 

25- “...Acredito que sobra tempo para desenvolver os aspectos relacionados a saúde 

mental. Mas não o fazemos…” 

34- “...Os aspectos de saude mental estão presentes em todos os atendimentos aos 

pacientes. Sua abordagem muitas vezes é negligenciada no contexto de 

atendimento clinico tanto pelos docentes como alunos que estão preocupados com 

outros aspectos desse atendimento ... e o tempo é pouco para todos as 

abordagens…” 

39- “...No quarto ano, em especial nas atividades de habilidades, os alunos atendem 

pacientes em várias áreas clínicas. Nesses atendimentos, dos quais faço parte, 

frequentemente veem pacientes com problemas relativos à área de Psiquiatria, ou 

seja, pacientes com algum grau de ansiedade, etc. No entanto, a supervisão é feita 

por clínicos e não por docentes/assistentes da Psiquiatria e deste modo, acredito 

que não há a profundidade adequada na abordagem...” 

 

4. DESPREPARO DOS ALUNOS  

 

2- “A maioria da classe tem resistência para lidar com temas que envolvam 

reflexões, sentimentos, dor e significados”. 

14- “...Há pouco tempo para obtenção de história detalhada e específica, pois são 

alunos que estão iniciando atividade clínica. Não sabem, portando, preencher 

solicitações de exames, receitas, etc. e tem grande ansiedade em compreender a 

fisiopatologia do que estão tendo contato pela primeira vez.  Ou, em outras palavras, 

são alunos sempre iniciantes de uma especialidade, onde a complexidade clínica e a 

vasta gama de informações novas predomina....” 

17- “... É claro que é importante trabalhar as relações familiares, as angústias dos 

pacientes, os transtornos mentais mais comuns, porém tenho dúvidas se eles teriam 

maturidade para esta abordagem, principalmente no primeiro semestre do PAS do 2º 

ano. Acredito que ainda estão sedimentando como ocorrem os transtornos físicos. 
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Tudo ainda é muito novo. Tenho dúvidas se no segundo ano do PAS seria o melhor 

momento. Sei que não são assuntos separados (físico e mente!), mas confesso que 

tenho dúvidas quando seria o melhor momento para abordar o assunto...” 

19- “...O grande problema destes alunos do quarto ano é que não possuem 

nenhuma experiência (ou muito pouca vivência) com os problemas diários da 

Medicina, inclusive aquelas referentes ao conteúdo de Saúde Mental a ser ensinada 

ao Médico não especialista. Infelizmente nunca facearam doentes graves, nunca 

observaram conversas com familiares, ou acompanharam a algumas destas 

experiências. Uma questão que sempre faço é se eles já acompanharam ou viram 

pacientes morrendo, e a resposta sistemática é "não!" Portanto, as considerações 

emanadas dos alunos ficam relacionadas apenas às suas experiências pessoais e 

aos poucos conhecimentos adquiridos com profissionais (fora da faculdade), ou com 

artigos, na maioria das vezes, não científicos ou técnicos...” 

25- “...No treinamento dos grandes centros de simulação existe uma etapa 

denominada "comunicação de más notícias". Na única ocasião que o manequim não 

sobreviveu a reanimação quase tive que distribuir antidepressivos para todos os 

alunos...” 

34- “...Os aspectos de saúde mental estão presentes em todos os atendimentos aos 

pacientes. Sua abordagem muitas vezes é negligenciada no contexto de 

atendimento clinico tanto pelos docentes como alunos que estão preocupados com 

outros aspectos desse atendimento ... e o tempo é pouco para todos as 

abordagens...” 

 

5. CENÁRIOS DA PRÁTICA   

 

15- “Os alunos não estão vivenciando o cenário de aprendizado da Saúde Mental 

pois a rede de atenção básica não está adequadamente preparada ...” 

17- “.. a atenção básica tem dificuldade no enfrentamento, pois as equipes estão 

despreparadas para a abordagem...” 

19- “...infelizmente (os alunos) nunca facearam doentes graves, nunca observaram 

conversas com familiares, ou acompanharam algumas destas experiências...” 

20- “Abordagem dos pacientes com problemas mentais nas UBSs são de 

complexidade ainda não avaliada pelos próprios médicos que atendem na 

Unidade...” 

21- “...poderia ser melhor abordado no PAS, mas .... colocar os alunos em cenários 

adequados, privilegiando a metodologia ativa.” 
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6. ENSINO NOS ASPECTOS PATOLÓGICOS:  

 

14- “...os conteúdos de saúde mental são relegados e somente abordados quando a 

expressão clínica prepondera sobre o quadro sistêmico...” 

16- “...no currículo da FCMS de Sorocaba ainda predomina o ensino da Saúde 

Mental enquanto estados psicopatológicos, abordagens especializadas, e atenção 

terciária/secundária...” 

27- “... como a primeira série tem, como objetivos dos módulos, abordar a 

morfofisiologia normal, na maior parte das atividades não são tratados temas sobre 

saúde mental...” 

31- “...o conceito que o acadêmico de medicina tem em seu curso é de que a 

psiquiatria é a especialidade médico que atende aqueles infelizes que se encontram 

internados em manicômios, com suas condições crônicas e irrecuperáveis...” 

 

Categoria C: FACILITADORES (SUGESTÕES) 

 

1. INTEGRAR CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS  

 

1- “... explorar conteúdos de SM integrando estratégias de ensino aprendizado ...” 

3- “...Aumentar o foco de saúde mental nas discussões como fator de piora/melhora 

das patologias consideradas de causa orgânica...” 

4- “...Todas as especialidades médicas envolvem aspectos psicossociais ...” 

7 – “... integrar em todas as oportunidades de aprendizado a saúde mental ...” 

8- “... Integrar em todas as oportunidades de aprendizado a saúde mental. Associar 

de forma mais objetiva as vivências nas clínicas com abordagem na saúde mental 

...” 

16- “...É necessário expandir o ensino da saúde mental na atenção básica, na 

prevenção primária e como trabalho do generalista...” 

19- “... Imergir os alunos em experiências onde acompanhem de modo ativo seus 

pacientes reais e seus familiares ...” 

21- “... melhor abordados na área de PAS, mas com conteúdos bem definidos em 

cenários adequados com metodologias ativas ...” 
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25- “...uma abordagem mais aprofundada com maior vivência dos conteúdos de 

saúde mental ...” 

33- “...inserir os conteúdos nas sustentações teóricas e habilidades ...” 

37- “...inserção dos mesmos nas atividades de tutorias, sustentações teóricas e 

atividades no PAS.” 

38- “Acho que este conteúdo deva ser discutido em mais tutorias. As tutorias são o 

nosso principal eixo de ensino, permitem tranquilamente o espaço para discussão. 

As habilidades são também uma excelente oportunidade. É necessário a introdução 

destes aspectos nas habilidades. O PAS, nem merece comentário. É um excelente 

momento de aprendizagem e quase que obrigatória. Nas reflexões, na quarta série, 

porque não incluir a temática em pelo menos uma ou duas oportunidades?” 

 

2. PLANEJAMENTO  

 

6- “Deveria haver maior preocupação na saúde mental...”  

11- “...debatido com a proposta de ver e abrir visões que façam os alunos concluir a 

importância dessa formação...” 

12- “...que os conteúdos da saúde mental acompanhem os alunos nas diversas 

fases de sua formação...” 

13- “...que esse domínio do conhecimento médico seja adequadamente apresentado 

e discutido (em Habilidades) com os alunos (até em tutorias)”. 

15- “...pode ser permitido...uma experiência problematizadora e reflexiva de que 

assistência a SM devemos realizar na rede...” 

17- “...verificar junto à Secretaria Municipal da Saúde como estão acontecendo as 

rodas de Terapia Comunitária, as atividades do NASF, o projeto Fazendo o Futuro e 

outros...”  

26- “Definição dos conteúdos a serem ministrados...” 

27- “... poderia ser introduzido conceitos sobre por exemplo qualidade de vida. ...” 

28- “...poderíamos ter mais atividades que falam sobre o tema”. 

35- “...os alunos precisam saber conteúdos de psicologia...” 

36- “...uma avaliação que brinde medir, mais objetivamente, tal conteúdo na nossa 

avaliação tanto formativa quanto somativa”. 
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3. INTERESSE/ PREPARO DO PROFESSOR 

 

3- “Aumentar o foco de saúde mental nas discussões como fator de piora/melhora 

das patologias consideradas de causa orgânica.” 

4- “...o professor deve chamar atenção sobre elas e discuti-las no devido momento.” 

10- “...O que eles (pacientes) acham ser cardiológico é na verdade uma 

somatização.” 

11- “Considero esse um enfoque importante a ser debatido …” 

12- “Acho fundamental que os conteúdos de saúde mental acompanhem os alunos 

nas diversas fases de sua formação...” 

13- “...quando procedentes, particularmente procuro colocar em discussão 

problemas relacionados às personalidades, as respostas ao adoecer (“mecanismos 

de defesa”) e até diagnósticos diferenciais das psicopatologias...” 

35- “...a abordagem psicológica do paciente que adoece, os alunos precisam saber 

conteúdos de psicologia para saber entender e orientar seus pacientes nas diversas 

situações da prática do dia a dia, onde muitas vezes, ouvir e sentir o paciente são 

atitudes primordiais, que interferem no resultado terapêutico...” 

40- “Deveria ser mais abordado”. 

 

4. DEFINIÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS CONTEÚDOS DE SM  

 

21- “...poderia ser melhor abordado na área de PAS, mas com conteúdos bem 

definidos...” 

25- “...acredito que uma abordagem mais aprofundada com maior vivência dos 

conteúdos de saúde mental é necessária...” 

35- “...realizar uma pesquisa para eleger as doenças psiquiátricas mais prevalentes 

na população geral e estas doenças deveriam ser ensinadas.... Os alunos precisam 

saber conteúdos de psicologia ...” 

37- “.... maior divulgação dos sites de referência do ministério da saúde com suas 

publicações políticas e diretrizes ...” 
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5. TREINAR PROFESSORES  

 

4- “...o professor deve chamar atenção sobre elas e discuti-las no devido momento 

...” 

17- “... é importante capacitar também os preceptores da disciplina porque nosso 

grupo é heterogêneo e as competências são variadas ...” 

 

6. INTERESSE DO ALUNO 

  

13- “...Boa parte dos alunos, aparentemente, mostra interesse em participar das 

discussões e dos "envios para estudo posterior...” 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP - 
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ANEXO B – TERMO DE COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE 
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ANEXO C - AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA DA FACULDADE PARA   

MANIPULAR MATERIAL CONTIDO NO MOODLE 
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ANEXO D - MÓDULOS 1º ANO 

 

1Introdução ao Estudo da Medicina e Suporte Básico à Vida;2 Eliminações de 

Resíduos; 3 Gases Corporais; 4Metabologia Humana; 5Sensações, Relações e 

Ritmos Biológicos; 6 Água, Eletrólitos Corporais: Importância e Regulação; 7 

Eletricidade e Movimento: 8 Geração, Condução e Efeito; 9 Manutenção da Espécie; 

Dinâmica da Imunidade 
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ANEXO E - PROBLEMAS UTILIZADOS NAS TUTORIAS DO 1º ANO 

 

Y12PBL1MSR1-  

1. Conhecer o Mini Exame do Estado Mental. 
2. Reconhecer a importância da escolaridade na interpretação dos resultados do 

Mini Mental. 
3. Definir sensibilidade e especificidade de um teste. 

Y12PBL1MSR2- 

1. Descrever a organização do sistema nervoso sensorial segundo a categoria 

de sensibilidade (somáticas e viscerais), origem do estímulo (exteroceptivas, 

proprioceptivas e interoceptivas). 

2. Definir dor. 

3. Definir dor neuropática. 

4. Conhecer os mecanismos neurais da nocicepção (hiperalgesia e alodínia). 

5. Descrever as vias centrais e periféricas associadas ao trigêmeo. 

6. Conhecer o uso de escalas unidimensionais da dor para mensuração da dor. 

7. Entender o mecanismo da sonolência diurna decorrente da “insônia 

secundária”. 

8. Relacionar ritmos biológicos com as percepções e sensações. 

9. Entender o mecanismo de ação da carbamazepina. 

10. Explicar porque o dentista não fez a prescrição de carbamazepina. 
 

 Y12PBL1MSR3 -  

 

1. Entender as funções superiores do sistema nervoso: memória, linguagem, 
inteligência e comportamento. 

2. Compreender a importância restauradora do sono para o SNC. 
3. Conhecer as fases do sono. 
4. Conhecer os riscos decorrentes do uso de ansiolíticos (podem diminuir fase 

REM). 
5. Conhecer os efeitos da cafeína como estimulante do sistema nervoso central.  
6. Analisar as relações entre comportamento e saúde física: anemia, 

hipotireoidismo. 
7. Conhecer a escala de Beck, sinais e sintomas da depressão. 
8. Conhecer os efeitos da privação do sono. 

Y12PBL1MSR4 – 

1. Conhecer as funções do CEUA e o programa 3Rs. 

2. Identificar os diferentes tipos de circuitos neuronais, o mecanismo de 

excitação. 

3. Explicar como se processam as funções sensoriais no organismo. 

4. Entender os circuitos de dor e sua modulação. 

5. Conhecer os diferentes tipos de receptor. 
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6. Conhecer potencial gerador (ou de receptor). 

7. Compreender que a quantidade de sensação está diretamente proporcional a 

frequência de potencias de ação gerado. 

8. Entender o mecanismo de adaptação dos receptores sensoriais. 

9. Entender os conceitos de estereognosia, dermátomos e campos receptivos. 

Y12PBL1MSR5-  

1. Entender os mecanismos de comunicação celular.    

2. Identificar os diferentes tipos de circuitos neuronais provenientes do córtex 

frontal.  

3. Descrever o córtex cerebral e entender a morfofisiologia das funções superiores 

do sistema nervoso: linguagem, memória, inteligência e comportamento.    

4. Relembrar transmissão sináptica glutamatérgica e gabaérgica. 

 
Y12PBL1MEM1 – 

1. Entender a osteogênese e distinguir os tipos de tecidos ósseos, a sua composição 

estrutural, a interação entre os seus diferentes componentes.  

2. Entender a estrutura e função dos diferentes tipos de articulação.  

3. Descrever os processos envolvidos na remodelação e crescimentos ósseos e os 

hormônios envolvidos nos mesmos.  

4. Entender a relação ossos - articulações - músculos. 

Y12PBL1MEM2 – 

1. Compreender a morfologia do sistema excito-condutor cardíaco. 

2. Explicar a capacidade de automatismo, excitabilidade, contratilidade e 
condutibilidade. 

3. Compreender o a geração do potencial de ação que acontece no nodo sinusal 
e sua propagação. 

4. Compreender o potencial de ação que acontece na fibra muscular cardíaca. 

5. Compreender o ciclo cardíaco (enchimento e esvaziamento dos ventrículos). 

6. Relacionar a excitação elétrica rítmica do coração, o traçado do 
eletrocardiograma normal e o ciclo cardíaco. 

7. Entender a morfologia e ultra-estrutura das células musculares. 

8.  Entender o papel do sistema nervoso autônomo simpático sobre o coração. 

Y12PBL1MEM3 –  
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1. Descrever o mecanismo de geração do estímulo elétrico, sua condução, 
acoplamento eletromecânico e potencial de ação. 

2. Entender as áreas centrais (córtex motor, núcleo da base e cerebelo) e as 
vias piramidais e extrapiramidais (eferentes) envolvidas na motricidade 
voluntária. 

3. Relacionar as vias aferentes e eferentes envolvidas na geração e 
manutenção do movimento e do equilíbrio. 

4. Compreender mecanismos de reflexos de retirada (nociceptivo), miotático e 
de Golgi 

5. Entender macro e microscopicamente os tipos de músculos: estriado, 
cardíaco e liso. 

6. Entender a morfologia e ultra-estrutura das células musculares. 

7. Identificar as estruturas presentes no Sistema Nervoso Central (SNC) e no 
Sistema Nervoso Periférico (SNP) envolvidas no desencadeamento da 
motricidade. 

8. Explicar o mecanismo de contração e relaxamento das fibras musculares. 

Y12PBL1MMT1 – 

1. Entender os aspectos genéticos (ação do gene SRY dentre outros genes 
envolvidos), gonadal e hormonal da diferenciação sexual. 

2. Entender as mudanças embriológicas envolvidas na transformação de 
gônadas e genitália externa indiferenciadas em estruturas masculinas ou 
femininas. 

3. Apontar a conduta de um pré-natal adequado (frequência de consultas, 
exames solicitados, etc.). 

4. Ressaltar a importância de um pré-natal adequado. 

5. Compreender que o US é um exame inócuo para os pacientes, inclusive 
gestantes. 

6. Pesquisar quais são os aspectos avaliados na primeira US fetal e na US 
morfológica. 

7. Construir o heredograma da família. 

8. Discutir a demanda financeira necessária para sustentar uma família 
composta por muitos membros. 

Y12PBL1MMT2 – 

1. Definir menarca e idade média de ocorrência.  
2. Definir a composição dos anticoncepcionais combinados orais.  
3. Relacionar a mastodínia (dor e intumescimento mamário) com elevação dos níveis 
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de progesterona.  
5. Entender a importância do espermograma e fertilidade masculina.  
6. Compreender o ciclo menstrual, relacionando as variações hormonais com a 
ovulação e formação do corpo lúteo, bem como as modificações endometriais.  
7. Explicar a alteração da filância do muco vaginal e a cristalização (muco e saliva), 
relacionando-os com a fase ovulatória.  
8. Descrever a espermatogênese e seu controle hormonal.  
9. Apontar a caxumba como causa da orquite unilateral. 
10. Discutir a fertilidade num homem com testículo único. 

Y12PBL1MMT3-  

1. Entender a anatomia do aparelho reprodutor feminino e da glândula mamária. 

2. Entender função sexual do homem e da mulher, sua regulação e relações 
endócrinas. 

3. Compreender o mecanismo do coito, capacitação, fecundação e implantação 
do blastocisto. 

4. Entender o processo de lactação e seu controle hormonal. 

5. Discutir contracepção no período de amamentação. 

6. Conhecer o diagnóstico de gravidez: clínico e laboratorial. 

7. Definir maternagem. 

8. Discutir o impacto do conflito mãe/mulher e nova gravidez na amamentação. 

Y12PBL1MMT4 – 

1. Entender ação das Drogas elencadas no texto com relação ao aumento muscular 
e suas interações nas gônadas. 
2. Relembrar os métodos anticoncepcionais.  
3. Entender resultado do Espermograma e suas repercussões na fertilidade. 
4. Compreender significado de Oligoastenospermia.  
5. Entender o mecanismo de ação do Sildenafil. 
6. Compreender diferenças entre US gestacional convencional e Morfológico.  
7. Descrever a espermatogênese e seu controle hormonal.  
8. Entender o mecanismo de ereção e ejaculação. 
9. Compreender o mecanismo do coito, capacitação, fecundação e implantação do 
blastocisto, incluindo decidualização e formação da placenta. 

Y12PBL1MDI1 –  

1. Conhecer o desenvolvimento do sistema imune. 

2. Conceituar antígeno. 

3. Diferenciar antígenos patogênicos e não patogênicos. 

4. Conhecer as diferentes vias de penetração de antígenos. 
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5. Conceituar imunidade inata. 

6. Conhecer as barreiras protetoras (físicas, químicas, fisiológicas). 

7. Conceituar Imunidade passiva (IgG e IgA-secretora). 

8. Conhecer a importância do aleitamento e a composição do leite materno e 
colostro. 

Y12PBL1MDI2- 

1. Conhecer calendário de vacinação no primeiro ano de vida. 

2. Conhecer os tipos de vacinas em relação aos antígenos utilizados. 

3. Compreender via de inoculação de antígenos. 

4. Compreender a relação entre a via de inoculação e tipo de resposta 
esperada. 

5. Conceituar imunogenicidade. 

6. Conhecer o papel dos adjuvantes como potencializadores das respostas 
imunes nas vacinas (ag mortos e recombinantes). 

7. Distinguir os padrões de respostas imunes (humoral e celular) 
desencadeados a partir de diferentes tipos de vacina. 

8. Compreender a relação entre a via de apresentação de antígenos e a 
resposta imune. 

9. Conhecer resposta imune primária e secundária. 

Y12PBL1MDI4 – 

1. Rever os constituintes anatômicos, vascularização e inervação do aparelho sexual 
masculino  
2. Rever os mecanismos fisiológicos da ereção e ejaculação e os fatores que 
controlam ou influenciam tais mecanismos.  
3. Apontar os componentes do sistema de defesa, as barreiras: anatômicas, 
humorais e celulares.  
4. Compreender o papel da imunidade natural (inata) na estimulação e controle das 
respostas imunológicas adquiridas (adaptativa).  
5. Discutir o papel do “self” como princípio básico da imunologia.  
6. Conhecer os princípios da resposta autoimune.  
7. Conhecer grupos sanguíneos ABO e fator Rh. 

Y13PBL1MER1 – 

1. Rever a anatomia e histologia do intestino grosso.  
2. Descrever a digestão mecânica e química no intestino grosso.  
3. Entender a absorção e formação de gases intestinais e fezes.  
4. Entender o reflexo da defecção, bem como seu controle autonômico.  
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5. Discutir a relação entre dieta inadequada e formação de depósitos gordurosos no 
fígado (esteatose).  
6. Compreender os reflexos gastrointestinais.  
7. Relacionar as manifestações de intestinais do paciente com a Doença de Chagas.  
8. Conhecer os exames citados no problema: toque retal e colonoscopia.  
9. Descrever os mecanismos de ação dos laxativos usados no problema: laxativos 
salinos e estimulantes (“irritativos”) 

Y13PBL1MER2  

1. Avaliar a atitude de Roberto ao rotular a paciente de “idiota”. 
2. Conhecer a Anatomia do Fígado.  
3. Interpretar os seis (A, B, C, D, E, F) mecanismos de hepatotoxicidade constantes 
da figura. 
4. Compreender o metabolismo hepático em situações fisiológicas. 
5. Relacionar a hepatotoxicidade ao paracetamol. 
6. Entender o metabolismo hepático das drogas. 
7. Analisar o papel do citocromo P450 relacionando-o ao nível sanguíneo das 
drogas. 
8. Conhecer a histologia hepática normal.  
9. Discutir a automedicação e as implicações sociais do uso abusivo das drogas. 
10. Discutir a facilidade de acesso a fármacos biologicamente ativos. 

Y13PBL1MER4 

1. Conhecer a histologia da pele normal e identificar as glândulas responsáveis pela 
produção de suor. 

2. Compreender as funções da pele no balanço hidroeletrolítico, na termorregulação 
e na eliminação de substâncias no organismo. 

3. Conhecer hiperidrose idiopática. 

4. Entender as implicações sociais desta doença. 

5. Conhecer o tratamento medicamentoso os mecanismos de ação das terapias 
tópicas – cloreto de alumínio e anticolinérgicos. 

6. Avaliar os potenciais benefícios da aplicação de toxina botulínica, principalmente 
nas regiões axilares. 

7. Conhecer a inervação simpática da região torácica. 

8. Entender a abordagem cirúrgica para tratamento da hiperidrose idiopática. 

9. Entender o mecanismo de sudorese compensatória. 

Y13PBL1MGC1 – 

1. Discutir o reflexo da tosse, com suas bases histológicas (receptores), anatômicas 
e funcionais.  
2. Discutir do ponto de vista ético o atendimento de emergências médicas.  
3. Entender o que é cianose.  
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4. Descrever a manobra de Heimlich e quando ela deve ser usada.  
5. Explicar através da dinâmica respiratória e suas pressões, a presença da retração 
dos espaços intercostais e a redução do murmúrio vesicular.  
6. Descrever a anatomia macro e microscópica das vias aéreas superiores e 
inferiores. Lobos e segmentos pulmonares.  
7. Explicar, usando dados anatômicos, o porquê da localização do feijão nos lobos 
médio e inferior à direita.  
8. Apontar quais as complicações que podem surgir após a desobstrução brônquica 
e porquê.  
9. Apontar os acidentes domésticos mais frequentes com crianças. 

Y13PBL1MGC2 – 

1. Compreender o transporte de oxigênio através da hemoglobina. 

2. Analisar a curva de dissociação do oxigênio da hemoglobina (Figura do caso). 

3. Justificar os sintomas evidenciados por Reinaldo e correlacioná-los com a 
intoxicação por CO. 

4. Relacionar a hiperventilação da mãe com o quadro de alcalose respiratória. 

5. Analisar os achados da gasometria arterial e da dosagem de 
carboxihemoglobina. 

6. Conhecer a técnica de coleta de gasometria arterial através da punção da 
artéria radial. 

7. Elencar as situações que podem induzir uma intoxicação por monóxido de 
carbono. 

8. Compreender o mecanismo de ação da oxigenioterapia hiperbárica. 

9. Discutir a atitude que Gustavo adotou com relação à informação fornecida por 
Joana e seu comportamento (“ficou bravo”). 

Y13PBL1MGC3 - 

1. Descrever a epidemiologia do tabagismo e seus malefícios para o organismo, 
entendendo como o tabaco causa tais alterações sistêmicas.  
2. Apontar a escala de Fagerstrom para o tabagismo.  
3. Definir a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, seu quadro clínico e as alterações 
provocadas por ela na função pulmonar.  
4. Explicar os achados semiológicos do exame físico de Juvenal relacionando – os 
com as alterações funcionais da DPOC.  
5. Entender o exame espirométrico e relacionar o resultado obtido com a doença 
pulmonar obstrutiva crônica.  
6. Rever o mecanismo da cianose central de causa pulmonar.  
7. Interpretar a primeira gasometria e explicar o papel dos pulmões e dos rins nesse 
equilíbrio ácido-básico.  
8. Interpretar a segunda gasometria relacionando-a ao espaço morto. 

Y13PBL1MGC4 – 
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1. Conhecer a eritropoese.  
2. Compreender o transporte de O2 e CO2 pela hemoglobina.  
3. Esquematizar a difusão dos gases respiratórios.  
4. Apontar os valores normais do eritrograma.  
5. Definir ferro sérico, ferritina e saturação de ferritina.  
6. Explicar o efeito Bohr, Haldane e a curva de dissociação de hemoglobina.  
7. Esquematizar a utilização dos gases nos processos metabólicos (respiração 
celular).  
8. Entender a regulação do da pO2. 

Y13PBL1MGC5 – 

1. Rever as vias aéreas respiratórias (narinas, faringe, laringe, brônquios e 
bronquíolos). 

2. Compreender a formação e função do surfactante. 

3. Rever saturação de oxigênio. 

4. Rever a mecânica respiratória. 

5. Rever a circulação pulmonar e brônquica. 

6. Descrever a circulação fetal. 

7. Definir o sinal propedêutico ronco pulmonar. 

8. Entender o papel da membrana respiratória. 

9. Definir prematuridade. 

10. Entender imaturidade pulmonar. 

11. Definir acrocianose e cianose central. 

12. Definir Escala de APGAR em 7 e 9. 
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Y13PBL1MMH1 - 

1. Descrever os componentes dos alimentos e sua importância para o 
organismo. 

2. Conhecer a energética dos alimentos e necessidades diárias 

3. Descrever a morfofisiologia (anatomia, fisiologia e histologia) da mastigação e 
deglutição 

4. Conhecer o mecanismo de fome-saciedade 

5. Explicar a alimentação saudável e consumo de líquidos nas refeições. 

6. Entender o desequilíbrio alimentar e suas consequências. 

7. Citar as políticas públicas sobre alimentação e nutrição para prevenção da 
obesidade. 

8. Discutir os fatores psicológicos e emocionais associados a obesidade infantil 
(bulling). 

9. Conhecer políticas públicas na prevenção da obesidade (Prevenção da 
obesidade na infância e na adolescência).  

 

Y13PBL1MMH2  

1. Definir IMC (índice de massa corpórea).  

2. Apontar os critérios de sobrepeso e obesidade.  

3. Compreender os mecanismos de manutenção da glicemia.  

4. Entender o mecanismo de secreção do glucagon e suas ações.  

5. Entender o mecanismo de secreção de insulina e suas ações principais.  

6. Explicar lipólise e cetogênese.  

7. Caracterizar “hormônios hiperglicemiantes” (ou contra-insulares).  

8. Descrever o papel do cortisol e das catecolaminas no estado de hipoglicemia.  

9. Apontar os sinais e sintomas que caracterizam a hipoglicemia.  

10. Discutir o risco de dietas exageradas e a valorização da magreza. 

Y13PBL1MMH3  

1. Conhecer a anatomia das vias biliares e do pâncreas.  

2. Descrever a formação da bile (bilirrubinas).  

3. Compreender a função da bile na digestão de gorduras.  

4. Descrever a formação do suco pancreático.  

5. Compreender a função da amilase e lípase pancreáticas.  

6. Descrever a degradação dos sais biliares e sua eliminação nas fezes e urina.  

7. Compreender o metabolismo dos lipídeos  

8. Explicar o mecanismo de icterícia.  
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9. Conhecer a reposição de enzimas pancreáticas.  

10. Conhecer o programa de dispensação de medicamentos de alto custo.  

11. Discutir a orientação de alimentação adequada após a retirada de parte do 

pâncreas e da vesícula biliar. 

Y13PBL1MAE1- 

 

1. Descrever água total do organismo e sua distribuição em compartimentos. 
2. Apontar a distribuição de água corpórea nas diferentes fases da vida 

(infância, adulto, idoso). 
3. Conceituar edema, como é pesquisado clinicamente e descrever suas 

características. 
4. Apontar as principais veias dos membros inferiores e circulação venosa. 
5. Explicar as trocas líquidas entre plasma e interstício, conceituando pressão 

hidrostática e pressão coloidosmótica ou oncótica. 
6. Compreender o transporte através de membranas (endotélio). 
7. Entender a histologia e fisiologia da microcirculação. 
8. Reconhecer o capilar como elemento de troca entre o intravascular e o 

interstício. 

Y13PBL1MAE2- 

1. Entender o mecanismo da sensação de sede 

2. Explicar o papel da sudorese na regulação da temperatura corporal durante o 
exercício 

3. Descrever o controle hormonal da água (ADH e sistema renina-angiotensina-
aldosterona) e os órgãos envolvidos. 

4. Justificar o uso de solução salina isotônica (soro fisiológico) 

5. Relacionar os achados do quadro clínico com a desidratação/hipotensão 

6. Descrever o papel do rim na regulação da água 

7. Apontar a anatomia do hipotálamo e sua relação com a hipófise posterior 

8. Conhecer a morfologia renal e discutir o seu papel no equilíbrio hídrico 

9. Entender o papel da hidratação na pratica do exercício físico intenso. 

10. Discutir o impacto desta atividade na saúde do profissional de coleta de lixo. 

Y13PBL1MAE3- 

1. Entender a diferença de água potável, contaminada e poluída e apontar os 
agentes poluentes e contaminantes. 

2. Associar diarreias a contaminação da água 

3. Compreender os sintomas de diarreia e relacionar à provável hipopotassemia. 

4. Explicar a alteração de fluxo de água no epitélio intestinal. 
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5. Discutir a composição do soro caseiro e outros possíveis repositores não 
medicamentosos (água de coco, isotônicos). 

6. Discutir a homeostase dos líquidos, eletrólitos e do equilíbrio ácido-base 

7. Conhecer os cuidados preventivos de diarreia e como é feito o tratamento 
adequado da água potável. 

8. Discutir os riscos para saúde da ocupação das áreas ribeirinhas. 

9. Valorizar a ação do agente de saúde na orientação comunitária. 

Y13PBL1MAE4 - 

1. Explicar de que forma os sentimentos e a emoção nos fazem chorar.  
2. Descrever a morfologia, a composição da lágrima e a fisiologia das 
glândulas lacrimais.  
3. Esquematizar a regulação autônoma do lacrimejamento.  
4. Entender a composição, circulação e função do líquido cefalorraquidiano.  
5. Recordar o percentual de água corporal nas diferentes faixas etárias e 
sexos.  
6. Diferenciar embrião de feto.  
7. Apontar o papel do líquido amniótico.  
8. Discutir os mecanismos e estruturas que garantem a respiração celular 
durante a vida intrauterina.  
9. Esquematizar os compartimentos nos quais se distribui a água corporal.  
10. Compreender a pressão oncótica e a função da albumina.  
11. Explicar a composição e função do líquido pleural  
12. Compreender o mecanismo de filtração renal.  
13. Compreender o mecanismo da transpiração e de perspiração. 

Y13PBL1MIM1 – 

1. Conhecer o conceito de PCR – Parada cardiorrespiratória. 

2. Conhecer os critérios para o diagnóstico da PCR. 

3. Conhecer os primeiros socorros necessários para o atendimento às vítimas 

de PCR. 

4. Conhecer o DEA – Desfibrilador semiautomático. 

5. Conhecer os princípios para o uso do DEA. 

6. Discutir a importância da obrigatoriedade da existência do DEA. 

7. Discutir a epidemiologia da PCR. 

8. Discutir a adequação dos termos: ressuscitação ou reanimação? 

9. Discutir a legislação de São Paulo [locais com mais de 1.500 pessoas?] 

10. Conhecer a legislação de Sorocaba e de outros locais [EUA] 
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ANEXO F - TEMAS DE SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 1º ANO 

 

Biossegurança; Planos e Eixos Anatômicos, Introdução ao Método de Imagem; 

Equilíbrio Hidroeletrolítico e Função Renal; Avaliação do Sistema Digestivo por 

Métodos de Imagem; A Importância os Alimentos e Nutrição Humana; Embriogênese 

do Sistema Respiratório; Fisiologia do Sistema Respiratório; Aspectos Genéticos da 

Síntese de Hemoglobina; Sistema Nervoso Autônomo; Eliminação de Resíduos/ 

Microbiologia e Cianobactérias; Embriogênese e Malformação do Sistema Urinário; 

Fisiologia Hepática; Aspectos Genéticos da Eliminação de Resíduos: O Caso da 

Fibrose Cística; Introdução ao Sistema Nervoso e Comunicação Celular; Vias 

Sensoriais da Dor; Embriogênese e Morfologia dos Órgãos dos Sentidos; Ritmos 

Biológicos; Junção Neuromuscular e Bloqueio Farmacológico; Anatomia do 

Movimento; Controle Motor; Infertilidade Masculina; Reprogramação Epigenética na 

Gametogênese; Embriogênese do Sistema Reprodutor; Fisiologia do Sistema 

Imune; Imunidade Inata; Resposta Imune; Aspectos Genéticos da Imunidade 

Celular. 
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ANEXO G - TEMAS DE SUSTENTAÇÕES APLICADAS AO 1º ANO 

 

Introdução ao Uso do Microscópio, Fisiologia do Coração e Circulação; 

Circulação Arterial, Venosa e Linfática; Água – Hematócrito; Estudo da Fragilidade 

Osmótica dos Eritrócitos; Coração: Pequena e Grande Circulação; Imagem das 

Pequena e Grande Circulação; Fisiologia das Membranas e Mecanismos de 

Transportes; Rins e Vias Urinárias; Água – Equilíbrio Ácido-Base; Imagem de Vias 

Urinárias; Anatomias da Circulação Liquórica; Contaminação de Água e 

Desequilíbrio Hidroeletrolítico; Histologia de Rins e Vias Urinárias; Histologia da 

Língua, Glândula Salivar, Esôfago e Estômago; Composição da Saliva; Anatomia da 

Boca e Anexos, Faringe e Esôfago; Aspectos Moleculares da Síntese de 

Pepsinogênio, HCL e Fator Intrínseco nas Células Principal e Oxíntica (Parietal) do 

Estômago; Histologia do Intestino Delgado e Grosso; Anatomia do Estômago e 

Duodeno; Avaliação do Sistema Digestivo por Método de Imagem; Fisiologia da 

Digestão; Aspectos Morfofuncionais dos Enterócitos; Anatomia do Fígado, Sistema 

Porta e Pâncreas; Enzimas Digestivas, Histologia do Fígado e Pâncreas; 

Comparando as Mucosas do Tubo Digestivo; Anatomia do Jejuno, Íleo e Intestino 

Grosso; Fisiologia da Absorção Intestinal; Aspectos Genéticos e Moleculares da 

Síntese Protéica; Histologia da Cavidade Nasal, Traquéia e Epiglote; Aspectos 

Ópticos, Ultra- Estruturais e Moleculares do Eritrócito e os Gases Corporais O2 e 

CO2; Anatomia do Nariz, Cavidade Nasal e Seios Paranasais; Fisiologia da 

Ventilação Pulmonar; Análise Radiográfica das Vias Aéreas; Anatomia da Faringe, 

Laringe e Traquéia; Gasometria; Histologia do Pulmão; Fisiologia da Troca Gasosa; 

Sistema Nervoso Periférico (Gânglios e Nervos); Bilirrubina e Enzimas Hepáticas; 

Anatomia das Vias Respiratórias (Trocas Gasosas); Radiologia Convencional das 

Vias Urinárias e Intestino; Aspectos Ultraestruturais e Moleculares do Macrófago e 

do Hepatócito no Metabolismo das Bilirrubinas; Anatomia do Intestino Grosso e 

Canal Anal; Fisiologia da Defecação e Micção; Histologia do. Fígado e Intestino 

Grosso; Tomografia Computadorizada das Vias Urinárias, Vias Biliares e Intestinos; 

Anatomia do Rim e Vias Urinárias; Ureia, Creatinina e Ácido Úrico; Histologia de 

Rins e Vias Urinárias; Pele e Eliminação de Resíduos; Anatomia da Pele e Anexos; 

Fisiologia Neural; Anatomia por Imagem (Ressonância Magnética) do SNC; Sistema 

Nervoso – Anatomia; Histologia do Sistema Nervoso Central; Anatomia dos Nervos 
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Cranianos e Periféricos; Histologia do Sistema Nervoso Periférico; Quimiossensores: 

Paladar e Olfato; Sinalização Bioelétrica; Anatomia por Tomografia 

Computadorizada da Orelha Externa, Média e Interna; Fisiologia das Sinapses; 

Circulação Liquórica e Revestimento do Sistema Nervoso; Órgãos dos Sentidos – 

Visão e Audição; Sinalização Neuroendócrina; Órgãos dos Sentidos – Gustação e 

Olfação; Exemplos de Receptores Sensoriais; Ações Do Gene DH (4p16. 3) 

Relacionadas À Neurotransmissão e Apoptose Neuronal; Sensação e Percepção – 

Resposta Fisiológica; Anatomia dos Membros Superiores; Ossificação Endocondral 

e Intramembranosa; Reflexos Medulares; Aspectos Ópticos, Ultra estruturais e 

Moléculas dos Cardiócitos Contráteis e Mio Endócrinos; Anatomia dos Membros 

Inferiores; Tecido Ósseo Primário e Secundário, Tireoide e Paratireoide; Anatomia 

por Imagem do Sistema Musculo Esquelético; Colágeno e Elastina – Relação 

Clínico/Laboratorial dos Eletrólitos (Sódio, Potássio, Cloro, Cálcio) e Exames 

Correlacionados; Anatomia do Tórax, Abdome e Dorso; Comparação Histológicas 

dos três Tecidos Musculares, Cartilagem Articular (Hialina) e Tendão; Fisiologia da 

Contração Muscular; Aspectos Ópticos, Ultra estruturais e Moleculares dos 

Cardiócitos Nodais e Suas Ações Excitatórias e Condutoras do Miocárdio; Anatomia 

da Cabeça e Pescoço; Proteínas Contráteis – Relação Clínico/Laboratorial De 

Enzimas Musculares e Exames Correlacionados; Anatomia por Imagem do Sistema 

Musculoesquelético; Anatomia do Aparelho Genital Masculino; Fisiologia das 

Gônadas Femininas e Masculinas; Hormônios Esteroides – Dosagens Laboratoriais 

Dos Hormônios Sexuais; Gônada Masculina e feminina; Imageologia do Sistema 

Geniturinário; Aspectos Citogenéticos da Meiose e da não Disjunção Meiótica; 

Anatomia do Aparelho Genital Feminino; Histologia dos Ductos Masculinos, Próstata 

e Ductos Genitais Femininos; Fisiologia da Gravidez e Lactação; Hormônios 

Proteicos – Dosagens Laboratoriais dos Hormônios Tireoidianos; Glândulas 

Mamárias e Transição Colo Uterino-Vagina e Vagina; Imageologia do Sistema 

Geniturinário; Aspectos Citogenéticos da Meiose na Translocação Cromossômica 

Equilibrada; Aspectos Ópticos, Ultra estruturais e Moleculares do Macrófago e 

Linfócito na Resposta Imune na Presença de Antígenos Exógenos; Histologia de 

Órgãos Linfoides Primários; Anatomia dos Órgãos Linfoides Primários e Circulação 

Linfática; Imunoglobulinas – Estrutura e Função; Hemograma; Imagem de Órgãos 

Linfoides; Histologia dos Órgãos Linfoides Secundários, Circulação Linfática e 

Mucosas; Anatomia de Órgãos Linfoides Secundários; Resposta Imune a Helmintos; 
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Microbiologia domo Defesa; Sistema Coagulação; Imunidade das Mucosas; Sistema 

Complemento; Esfregaço Sanguíneo; Aspectos Ópticos, Ultraestruturais e 

Moleculares do Linfócito TK (CD8) na Resposta Imunológica aos Patógenos 

Intracelulares; Microbiota das Mucosas). 
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ANEXO H - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PAS I: 

 

– ANTROPOLOGIA 

1. PAS: Pratica em Atenção à Saúde e Antropologia  

2. SUS – Sistema único de Saúde; PSF – Programa de Saúde da Família. 

3. Reflexão sobre o tema Saúde & Doença.  

4. Epidemiologia e o PAS – Principais Indicadores de Saúde 

5. Estatística e o PAS – quando e como utilizar.  

6. PAS: Estrutura dos serviços de Saúde municipais – rede básica.  

7. Pesquisar sobre o Mercado de trabalho e a formação médica.  

8. PAS: Visita Domiciliar – Como fazer?  

9. Introdução dos alunos à UBS/USF, apresentação, reconhecimento e visita na 

área.  

10. Introdução à estatística e descrição de dados epidemiológicos  

11. Indicadores de mortalidade  

12. Indicadores de morbidade  

13. As expectativas normativas no campo da saúde.  

14. A AIDS como figura da desordem e o “outro” como objeto de suspeita.  

15. A velhice como estigma e o caráter multidimensional do processo de 

envelhecimento.  

16. Distribuição das famílias segundo riscos de saúde estabelecidos – RN, 

gestantes, menor de 5 anos, portadores de doenças crônicas e debilitantes, 

morar só. 

17. Estação Prática– Álcool e Drogas – Projeto Educativo (Planejamento e 

Projeto) 

18. SAÚDE COLETIVA (SC): Vigilância em Saúde1 – Apresentação VEM e VISA 

Munic.  

19.  SC: Vigilância em Saúde2 – Apresentação Centro Zoonoses e CEREST. 

20. História da Antropologia da Saúde 

21. Antropologia: classes sociais, ideologia médica e relação médico 

paciente. 

22. Antropologia: Estigma na saúde e na doença  

23. Antropologia: Movimento da periferia Z Leste/SP e Conselhos de Saúde  

24. Etnomedicina, Terapias Tradicionais e as OMS 

25. O Biopoder e a Biopolítica 

26. As Instituições Médicas 

27. Discurso Médico – discurso do Paciente: Uma Dicotomia?  

28. Os Serviços de Saúde Pública, Medicina Comunitária, Saúde e Trabalho. 

29. Saúde, Doença e Morte. 

30. A Diversidade Social e Cultural das Representações e Práticas de Cura 

31. Saberes e Práticas Populares: as Significações da Saúde e da Doença 

do Ponto de Vista do Indivíduo 
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32. As Dimensões da Incerteza e da Confiança no Quadro de Cura 

-HABILIDADES A SEREM INTRODUZIDAS:  

  

▫ Prática das técnicas de entrevista, visita domiciliar e aplicação de roteiro –.  

Preenchimento de instrumentos.  

▫ Vigilância em saúde - busca ativa, observação, coleta, registro e interpretação de 

dados.  

▫ Reflexão sobre o cenário de prática em uma unidade de saúde [rede básica de 

saúde].  

▫ Introdução ao processo de reconhecimento dos cuidados e prática do trabalho em 

serviços de saúde.  

▫ Trabalho em equipe, com os profissionais da saúde, usuários e comunidade.  

▫ Papel de “Facilitador” entre a Universidade e Serviços de Saúde.  

“Refletir e comentar sobre o processo de aprendizagem significativa, nesse local, 

observando o agir cotidiano dos trabalhadores e as necessidades do usuário, no 

enfrentamento de problemas e na construção coletiva de um trabalho em saúde”. 
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ANEXO I - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM HABILIDADES I 

 

1. Anamnese 

2. Exame Físico Geral 

3. Anamnese e Exame Físico em Pediatria 

4. Exame Físico do Aparelho Respiratório 

5. Exame Físico do Aparelho Cardiovascular 

6. Exame Físico do Aparelho Digestório 

7. Exame Físico Especial Neurológico 

8. Exame Físico Especial – Pares Cranianos 

9. Laboratório de Simulação 

10. Radiologia dos Diversos Aparelhos 

11. Reanimação Cardiorrespiratória 

12. Comunicação em Saúde 

13. Discussão de filmes: Golpe do Destino 

14. Atividade coletiva: Visita ao Asilo  
15. Tema: Aspectos que influenciam o TORNAR-SE MÉDICO (Objetivo: 

Capacitar o aluno a identificar possíveis influencias diretas e indiretas 
sobre ser médico e identificar dificuldades na relação médico/paciente e a 
comunicação. - Material utilizado: Filme Mãos Talentosas. 

16. Atividade pratica: PCR  
17. Comunicação em saúde 
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ANEXO J - MÓDULOS DO 2º ANO 

 

1Reparo e Regeneração; 2Função Celular, Lesão Celular e Reparação; 

3Inflamação; 4Infecções; 5Perturbações Hemodinâmicas; 6Alterações Genéticas; 

7Neoplasias. 
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ANEXO K - PROBLEMAS UTILIZADOS EM TUTORIAS NO 2º ANO 

 

Y13PBL2MFC1 - objetivos de aprendizagem: 

1. Avaliar a atitude de Roberto ao rotular a paciente de “idiota”. 
2. Compreender o metabolismo hepático em situações fisiológicas 
3. Compreender o mecanismo de hepatotoxicidade do paracetamol 
4. Compreender os mecanismos de nefrotoxicidade induzidos por drogas. 
5. Relacionar a hepatotoxicidade e nefrotoxicidade ao paracetamol. 
6. Entender o metabolismo hepático e renal das drogas. 
7. Analisar o papel do citocromo P450 relacionando-o ao nível sanguíneo das 

drogas. 
8. Conhecer a histologia hepática normal e analisar as alterações da figura. 
9. Discutir a automedicação e as implicações sociais do uso abusivo das drogas. 
10. Discutir a facilidade de acesso a fármacos biologicamente ativos. 

 

Y13PBL2MFC2 - objetivos de aprendizagem: 

1. Definir choque hipovolêmico. 
2. Conhecer a composição do soro fisiológico (solução de NaCl a 0,9%). 
3. Explicar a queda da pressão arterial e aumento da frequência cardíaca (débito 

cardíaco). 
4. Conhecer a perfusão renal e a pressão necessária para que aconteça a 

formação de ultrafiltrado. 
5. Correlacionar os sinais de choque com os mecanismos de adaptação à 

hipovolemia (vasoconstrição periférica). 
6. Compreender a ativação dos mecanismos de preservação de água e eletrólitos 

(sistema renina-angiotensina-androsterona e hormônio antidiurético- ADH), 
adaptação renal à hipovolemia (comprovado pelo sódio urinário baixo no início) 

7. Conceituar morte celular 
8. Diferenciar necrose de apoptose 
9. Conhecer os diferentes tipos de necrose 
10. Conhecer a evolução da injúria (ou insuficiência) renal aguda (IRA) pré-renal 

para necrose tubular aguda (NTA) onde as funções das células tubulares estão 
comprometidas (sódio urinário elevado, acidose metabólica). 

11. Compreender que as células tubulares (ao contrário das glomerulares) 
recuperam suas funções após uma lesão aguda. 

12. Entender por quê a poliúria provoca hipopotassemia.  

Y12PBL2MFC3 - objetivos de aprendizagem: 

1. Identificar os tipos de células quanto à capacidade de divisão e regeneração: 
células permanentes, perenes ou pós-mitóticas (mitose impossível, só 
cicatrização, por exemplo: células nervosas e musculares). 

2. Discutir hipertrofia de células musculares e sua reversão 
3. Reconhecer os mecanismos intracelulares de sinalização. 
4. Discutir os diferentes tipos de remodelamento ventricular 
5. Relembrar o conceito da lei de Laplace para o coração 
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6. Conhecer o princípio da ecocardiografia e os parâmetros nela medidos 
 

Y13PBL2MFC4 - objetivos de aprendizagem: 

1. Definir bócio (aumento do volume da glândula tireóide) e entender que isso 
pode ocorrer tanto no hipo como também no hipertiroidismo. 

2. Conceituar hiperplasia e entender quais as células capazes de lançar mão de 
tal mecanismo adaptativo. 

3. Entender o significado de hiperplasia fisiológica e patológica e conhecer 
exemplificar. 

4. Relacionar as hiperplasias patológicas com alterações principalmente 
hormonais e de fatores de crescimento (seja excesso ou falta de 
determinados fatores). 

5. Conhecer a biossíntese dos hormônios tireoideanos 
6. Rever o eixo hipotálamo-hipófise-tireóide 
7. Apontar o defeito de síntese como defeito (erro) na organificação do iodo 

(deficiência de peroxidase- bócio dismorfogenético). 
8. Explicitar quais seriam as consequências para a mãe caso ela não tivesse 

sido tratada desde o nascimento. 
9. Justificar o uso de tiroxina no tratamento do hipotireoidismo 
10. Explicar a redução do bócio no hipotireoidismo (Sra. Andreia) com o 

tratamento. 
11. Descrever a fisiopatologia da doença de Graves (desenvolvimento do bócio e 

produção aumentada de T4) 
12. Conhecer as principais drogas antitireoideanas e seu mecanismo de ação 

(propiltiuracil, metimazol e derivados) 
13. Explicar porque não ocorrerá diminuição do bócio com o uso de drogas 

antitireoideanas no caso da Mariluce (doença de Graves). 
 

Y13PBL2MFC5 - objetivos de aprendizagem: 

1. Associar ao quadro emocional do paciente ao aparecimento da 
sintomatologia. 

2. Definir metaplasia e compreender os mecanismos que levam a um processo 
metaplásico. 

3. Concluir que as metaplasias, em si, são processos adaptativos de defesa, 
porém estão intimamente relacionadas com as alterações pré-malignas, ou 
seja as displasias. 

4. Relacionar a Doença do Refluxo Gastro Esofágico com o Esôfago de Barrett 
(metaplasia intestinal da mucosa esofágica). 

5. Relacionar o esôfago de Barrett ao câncer do esôfago distal (adenocarcinoma 
esofágico). 

6. Rever a anatomia macro e microscópica do esôfago e estômago com ênfase 
aos epitélios de revestimento e a junção escamocolunar (esôfago gástrica). 

7. Conhecer os exames realizados: pHmetria e esofagomanometria, endoscopia 
e biópsias. 

8. Conhecer a ação do antiácido e suas consequências e discutir o uso 
indiscriminado de antiácidos pela população (automedicação). 

9. Conhecer a farmacodinâmica do omeprazol e da domperidona. 
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10. Entender suscintamente o significado das metaplasias do epitélio brônquico e 
endocervical. 

 

Y13PBL2MIN1 - objetivos de aprendizagem: 

1. Explicar o surgimento inicial de dor epigástrica. 
2. Entender o mecanismo responsável pelas náuseas e vômitos. 
3. Apontar que o líquido vomitado foi preferencialmente suco gástrico. 
4. Definir que estruturas anatômicas existem na FID. 
5. Descrever o mecanismo produtor da febre. 
6. Ilustrar a resposta inflamatória aguda, o seu mecanismo e citocinas 

envolvidas e responsáveis pela febre, as possíveis alterações leucocitárias. 
7. Compreender o título do problema, reconhecendo o aforisma de Galeno em 

relação a inflamação aguda 
8. Descobrir que primordialmente a inflamação aguda é um fenômeno de defesa 

do organismo contra um agente agressor 
9. Entender que a inflamação se caracteriza por fenômenos vasculares e que 

tais fenômenos acontecem nos capilares 
10. Entender que os padrões de inflamação aguda estão relacionados com o 

agente agressor e também com os diferentes tipos de tecidos lesados 
11. Conhecer os diferentes tipos de Inflamação aguda (serosa, fibrinosa e 

purulenta) 
12. Discutir se há relação entre o quadro abdominal e o tipo de alimento ingerido 
13. Discutir o uso de antitérmicos 
14. Conhecer a técnica da apendicectomia 
15. Definir plastrão 

 

Y13PBL2MIN2 - objetivos de aprendizagem: 

1. Rever anatomia e histologia do estomago e duodeno. 
2. Recordar as funções digestórias do estomago e duodeno do ponto de vista 

mecânico e enzimático. 
3. Definir inflamação aguda e crônica, segundo critérios patológicos e clínicos. 
4. Definir úlceras e abscessos e entender que são lesões que se caracterizam 

por alterações agudas e crônicas simultâneas, mantidas por persistência do 
agente agressor. 

5. Diferenciar reparação com regeneração ou cicatrização. Conceituar o termo 
“tecido de granulação” e sua importância nos processos de regeneração e 
cicatrização. 

6. Relacionar o H.pylori com a patogenia das gastrites e úlceras pépticas. 
7. Comparar o tratamento atual das úlceras pépticas com aquele predominante 

até a década de oitenta. 
8. Conhecer a ação dos medicamentos usados na atualidade no tratamento das 

úlceras pépticas. 
9. Discutir a importância dos hábitos (fumo, álcool, estresse, etc.) na patogenia 

das úlceras pépticas. 
10. Conhecer as indicações de endoscopia digestiva alta e a importância das 

biópsias. 
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Y13PBL2MIN3 - objetivos de aprendizagem: 

1. Conceituar Asma e Rinite Alérgica. 
2. Discutir a fisiopatologia da Asma e da Rinite com foco na inflamação. 

(Equilíbrio TH1 e TH2). 
3.  Identificar os fatores que desencadeiam as crises de rinite e asma. 
4. Discutir a hereditariedade e predisposição genética da Asma e Rinite 

Alérgica. 
5. Discutir o papel da convivência com tabagista como fator facilitador para o 

desenvolvimento de asma na infância. 
6. Entender a ação dos medicamentos broncodilatadores e dos 

corticoesteróides. 
7. Conhecer as Diretrizes de Asma da SBPT. 
8. Conhecer o exame de RAST e a dosagem de imunoglobulinas e prever o 

resultado para esta situação  
 

Y13PBL2MIN4 - objetivos de aprendizagem: 

1. Analisar a pressão arterial e sua medida (sem o final terminado em “0). 
2. Reconhecer que os níveis tensionais de Paulo estão aumentados, bem como 

o papel da genética na hipertensão. 
3. Reconhecer a Síndrome Nefrítica a partir da glomerulonefrite difusa aguda 

pós infecciosa. 
4. Reconhecer a hematúria como alteração da função glomerular. 
5. Conhecer o exame de urina tipo I. 
6. Conhecer a técnica de biopsia renal. 
7. Discutir o mecanismo da inflamação e sua relação com o sistema 

imunológico. 
8. Analisar os diferentes tipos de hipersensibilidade. 
9. Relembrar o mecanismo de ação do paracetamol. 

 

Y13PBL2MIN5 - objetivos de aprendizagem: 

1. Explicar os sintomas apresentados por Kleython e relacioná-los com provável 
doença infecciosa crônica. 

2. Discutir a conduta médica na primeira consulta de Kleython e avaliá-la. 
3. Discutir a conduta médica do Dr. Kleython no retorno da primeira consulta e 

conhecer os germes típicos e atípicos causadores de pneumonia e a 
importância desse conhecimento na escolha da antibioticoterapia. 

4. Discutir a importância de uma boa anamnese não só relacionada com 
sintomatologia como também em relação aos antecedentes familiares. 

5. Conhecer a história natural da tuberculose. 
6. Entender o papel da vacinação específica. 
7. Explicar o porquê do teste tuberculínico, sua interpretação e conhecer o 

antígeno usado. 
8. Descobrir o tipo de reação imunológica provocada pelo Bacilo de Koch 

(hipersensibilidade tardia, celular, tipo IV). 
9. Definir bacilos álcool ácido resistentes. 
10. Esquematizar o tratamento da tuberculose. 
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11. Conhecer como funcionam os trâmites de referência e contra referência nos 
casos de doenças crônicas, tais como a tuberculose. 

12. Definir comunicantes e a conduta médica frente a eles. 
 

Y13PBL2MIF1 - objetivos de aprendizagem: 
 

1. Conhecer o medicamento ibuprofeno seu modo de ação e doses para 
crianças. 

2. Diferenciar a infecção viral da infecção bacteriana 
3. Reconhecer o quadro clínico de um processo infeccioso viral de vias aéreas 

superiores e identificar sinais de comprometimento de vias aéreas inferiores; 
4. Conhecer os agentes, fisiopatologia e história natural das rinofaringites, bem 

como o seu tratamento 
5. Conhecer os microorganismos bacterianos que colonizam as vias aéreas 

superiores e os riscos de tornarem-se infectantes; 
6. Entender a promoção de alimentação saudável na vigência de infecção bem 

como a hidratação para fluidificação das secreções. 
7. Lembrar a anatomia das vias aéreas, suas relações anatômicas e funcionais 

e sintomas relacionados ao seu acometimento; 
8. Conhecer o tratamento de sinusites e otites; 
9. Identificar os sintomas e sinais de uma rinite não tratada – levando a 

associação com hiperplasia adenoideana 
10. Saber diagnosticar, classificar e tratar rinites alérgicas, baseados no projeto 

ARIA. 
11. Reconhecer as características do infiltrado inflamatório provocado por 

agentes virais e no que diferencia dos agentes bacterianos 
 

Y13PBL2MIF2 - objetivos de aprendizagem: 

1. Associar os sinais e sintomas com a infecção aguda pelo T. cruzi. 
2. Diferenciar período clínico (incubação) com período parasitológico (patente). 
3. Relacionar a parasitemia patente com o diagnóstico de doença de Chagas 

aguda. 
4. Conhecer e interpretar os exames parasitológicos e sorológicos. 
5. Discutir o mecanismo de transmissão vetorial e os mecanismos alternativos, 

destacando o transfusional e oral. 
6. Conhecer a morfo-biologia do agente. 
7. Discutir os principais aspectos da patogenia do agente na infecção aguda e 

crônica. 
8. Apontar as alterações morfofuncionais relacionadas à fase crônica da doença 

de Chagas no coração, trato digestório e suas consequências. 
9. Conhecer o tratamento preconizado para fase aguda da infecção. 
10. Conhecer as ações da Secretaria de Vigilância em Saúde do MS e entender a 

conclusão do caso. 
11. Conceituar doenças de notificação compulsória. 
12. Identificar os principais reservatórios naturais e vetores do T. cruzi. 
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Y13PBL2MIF3 - objetivos de aprendizagem: 

1. Formular a hipótese de AIDS com infecção oportunista pulmonar. 
2. Proceder à confirmação diagnóstica de SIDA por meio do quadro clínico e 

laboratorial. 
3. Interpretar os exames anatomopatológico. 
4. Conhecer a história natural da infecção por HIV. 
5. Esquematizar os tipos de infecções oportunistas pulmonares que acometem 

pacientes HIV positivos em diferentes níveis de imunocomprometimento e 
proceder ao diagnóstico diferencial. 

6. Compreender a fisiopatologia da infecção pulmonar por P. carinii. 
7. Apontar as medicações que compõem o tratamento antirretroviral e descrever 

seus mecanismos de ação. 
8. Criticar o comportamento de Felipe, colocando em risco seus familiares 
9. Conhecer os direitos dos pacientes portadores de AIDS. 

 

Y13PBL2MIF4 - objetivos de aprendizagem: 

1. Identificar os vírus como agentes infecciosos. 
2. Entender a patogenia da dengue. 
3. Investigar as principais manifestações da dengue. 
4. Compreender a origem da doença é autóctone ou é da própria região. 
5. Caracterizar a fonte da infecção: exógena ou endógena. 
6. Associar os exames com a fisiopatologia da doença. 
7. Compreender o mecanismo de febre e seu tratamento com dipirona e 

paracetamol. 
8. Saber que a dengue é uma doença que necessita de notificação através da 

ficha de investigação epidemiológica. 
 

Y13PBL2MIN5 - objetivos de aprendizagem: 

1. Discutir a situação de acesso à saúde pelos trabalhadores rurais. 
2. Recordar anatomia e histologia da boca e pulmões 
3. Entender as doenças inflamatórias específicas no Brasil, suas diferenças de 

apresentação clínica, aspectos patológicos e impactos na fisiopatologia nos 
órgãos e sistema. 

4. Correlacionar as alterações que ocorrem nestas inflamações com as 
alterações imunológicas. 

5. Correlacionar doenças e ambiente de trabalho e o custo social deste fato para 
a família e a nação. 

6. Entender os achados clínicos que permitem diagnostico diferencial entre 
tuberculose, paracoccidiodomicose nos pulmões e carcinoma espinocelular 
de mucosa e pele. 

7. Reconhecer as causas de perda de peso dos pacientes nas doenças 
inflamatórias crônicas e neoplasias. 

8. Discutir a atitude do médico ao iniciar o tratamento sem a confirmação 
anatomopatológica da doença. 
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Y13PBL2MRR1 - objetivos de aprendizagem: 

1. Discutir o papel da mídia nos padrões de beleza, principalmente em jovens. 
2. Discutir a resistência na utilização de exercícios físicos como promotores de uma 
vida e corpo saudáveis. 
3. Compreender a técnica da lipoaspiração e suas consequências. 
4. Compreender o mecanismo de formação da cicatriz. 
5. Rever as principais etapas da biossíntese do colágeno. 
6. Conhecer os constituintes da matriz extracelular. 
7. Compreender o mecanismo de formação do queloide bem como sua prevenção e 
tratamento. 
9. Discutir a necrose de aréola. 

Y13PBL2MRR2 - objetivos de aprendizagem: 

1. Entender o atendimento pré e hospitalar do traumatizado. 
2. Relacionar a perda de volume sanguíneo com o quadro hemodinâmico. 
3. Entender a propedêutica dos sinais e sintomas da fratura exposta da coxa. 
4. Estabelecer as diferenças entre fratura aberta e fratura fechada. 
5. Compreender a conduta indicada pela equipe traumato ortopédica. 
6. Rever ossificação e crescimento do osso. 
7. Descrever o processo de cura da fratura. 
8. Relacionar fatores individuais e locais com o processo de cura no osso. 
9. Avaliar a importância da imobilização e da vascularização na cura da fratura. 
10. Descrever a fisiopatologia das pseudo artroses. 

 

Y13PBL2MRR3 - objetivos de aprendizagem: 

1. Revisar estrutura e função do músculo esquelético. 
2. Valorizar os mecanismos e tipos de lesão muscular. 
3. Entender a fisiopatologia dos sinais e sintomas do atleta. 
4. Descrever a fisiopatologia da lesão muscular. 
5. Identificar as fases de cicatrização da lesão muscular. 
6. Discutir os procedimentos terapêuticos utilizados 
7. Explicar o protocolo de reabilitação. 
8. Recordar e criticar os fármacos utilizados. 
9. Planejar a estrutura de um Departamento Médico de Medicina Esportiva. 
10. Analisar o relacionamento entre médicos do esporte, atletas, paramédicos 

mídia e dirigentes de clubes e confederações. 
Y13PBL2MRR4 - objetivos de aprendizagem: 

1. Reconhecer a importância da vacinação para doenças de risco entre profissionais 
e estudantes da área de saúde. 
2. Discutir a infecção pelo vírus da hepatite B e a resposta imunológica do 
organismo. 
3. Analisar as características do quadro clínico e da importância do exame físico 
para orientação do diagnóstico. 
4. Conhecer a fisiopatologia dos sinais e sintomas investigados. 
5. Compreender a importância dos exames de laboratório solicitados. 
6. Definir a fisiopatologia da icterícia. 
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7. Conhecer conceito de biossegurança, moléstias de afastamento compulsório, 
recomendações e seguir o prescrito no atendimento do profissional exposto. 
8. Descrever a ação dos medicamentos: domperidona, interferon α 2a e da 
Lamivudina. 
9. Discutir as implicações éticas e sociais no afastamento compulsório do exercício 
profissional. 
10. Conhecer os aspectos anatomopatológicos Classificação METAVIR e da 
Sociedade Brasileira de Hepatologia. 
11. Investigar o modo de realizar a notificação compulsória 

Y13PBL2MRR5 - objetivos de aprendizagem: 

1. Rever a anatomia macro e microscópica do Encéfalo. 
2. Rever as diferentes áreas cerebrais, correlacionando as regiões com as 

funções, estabelecendo um paralelo entre a área lesada e o quadro clinico do 
paciente. 

3. Compreender o mecanismo de necrose e reparação no Sistema Nervoso 
Central na Doença Isquêmica. 

4. Avaliar as sequelas dos Acidentes Vasculares Encefálicos. 
5. Diferenciar AVC Isquêmico e Hemorrágico. 
6. Conhecer os critérios de Elegibilidade e Inelegibilidade para o uso de 

trombolíticos em AVEs. 
7. Compreender o exame de imagem utilizado no problema e seus achados. 
8. Conhecer os cuidados com pacientes que sofreram AVEs. 
9. Compreender a farmacocinética e dinâmica dos fármacos utilizados. 
10. Citar dados epidemiológicos de AVC Isquêmico e Hemorrágico. 
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ANEXO L - TEMAS DE SUSTENTAÇÃO TEÓRICA DO 2º ANO 

 

1Asma-Fisiopatologia e Consequências Funcionais; 2Adaptações Fisiológicas 

dos Tecidos aos Exercícios; 3Nutrigenômica; 4Alterações Genéticas: Principais 

Causas Genéticas de Deficiência Mental; 5Aspectos Moleculares do Câncer de 

Mama; 6Câncer de Mama; 7Neoplasias; 7Telômero, Telomerase e Senescência 

Celular; 9Fisiopatologia da ICC; 10Lesões em Ortopedia;11Lúpus Eritematoso 

Sistêmico. 

  



142 
 

ANEXO M - TEMAS DE SUSTENTAÇÕES APLICADAS NO 2º ANO 

 

1Análises Clínicas – Exame de Urina; 2Função Hepática; 3Hemostasia; 4Hepatites 

em Análises Clínicas; 5Infecção; 6Marcadores Inflamatórios; 7Anatomia – Coração; 

8Membro Inferior; 9Bioquímica – Marcadores Tumorais; 10Bases Fisiopatológicas da 

Dislipidemia e HA; 11Dislipidemia e Diabetes; 12Dislipidemia Pós-Prandial e Doença 

Cardiovascular; 13HDL, O Yin-Yang da Doença Cardiovascular; 14Reparo, 

Sarcopenia Musculo Esquelética; 15Densitometria Óssea; 16Hematologia – 

Inflamação, Infecção; 17Histologia – Embriologia da Tireoide; 18Tubo Digestivo; 

19Histo e Embrio Cardiovascular; 20Ossificação Intramembranosa ;21Imunologia – 

Citotoxicidade; 22Hepatites Virais; 23Hipersensibilidade; 24Inflamação Aguda 

Mediadores Químicos; 25Parasitas e Fungos; 26Resposta a Tumores; 27Resposta 

Bactérias e Vírus; 28Choque Anafilático; 29Sepses: Uma Visão Atual 30 Opióides; 

31Sistema Imune X Choque; 32Microbiologia- Bacterioscopia; 33Biossegurança; 

34Diagnostico de ITU e Mecanismos de Patogenicidade das UPECS; 35Diagnóstico 

Micológico; 36Estrutura Bacteriana e Coloração de Gram; 37Hepatites Virais – 

Agentes Etiológicos e Aspectos Históricos e Epidemiológicos; 38Micobactérias de 

Crescimento Rápido. 39Parasito – Parasitas Oportunistas; 40Patologia – 

Degenerações; 41Hiperplasia; 42Hipertrofia e Atrofia; 43Metaplasia/Displasia; 

44Necrose/Apoptose; 45Controle Genético da Apoptose; 46Sarcopenia; 

47Hipersensibilidade-Tuberculose; 48Inflamação Aguda; 49Inflamação Crônica, 

Reparação, Regeneração; 50Doença de Chagas; 51Pneumonias e 

Broncopneumonias; 52Aterosclerose; 53Choque; 54Edema, Congestão, Hiperemia; 

55Hemorragia e Hemostasia; 56Declaração de Óbito; 57Trombose, Embolia e 

Hemostasia; 58Neoplasias-Conceitos Gerais; 59Neoplasias-Bases Moleculares; 

60Fibrose Cística; 61Alergias; 62Aspectos Gerais do uso das Técnicas de Biologia 

Molecular em Oncologia; 63A Base Molecular e Bioquímica das Doenças Genéticas; 

64Câncer de Mama; 65Patologias dos Canais;  66Imagem do Aparelho Digestivo; 

67Mamografia; 68Semiologia Radiológica do Coração; 69Fisiologia da Coagulação; 

70Coagulograma; 71Drogas na ICC – Diuréticos; 72Patologia da Coagulação; 

73Interpretação de Hemograma; 74Urina I; 75Antivirais. 
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ANEXO N - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PAS II 

 

1. Apresentação e Discussão Filme “SICKO” 
2. Apresentação e Discussão Filme “Políticas de Saúde no Brasil” 
3. Noções de Epidemiologia 
4. Modelos de Estudos Epidemiológicos;  
5. Organização do SUS e Atenção Básica: Pacto Pela Saúde;  
6. Atividades UBS;  
7. Seminário Saúde da Mulher; Seminário Saúde da Criança. 
8. Apresentação de Projeto nas UBS com a População Alvo da Comunidade 

Local _ desenvolvido pelos alunos 
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ANEXO O - TEMAS DE HABILIDADES 2º ANO 

 

1. Estruturação da Anamnese; 

2. Fisiopatologia do Edema; 

3. Fisiopatologia da Dispneia/Chiado; 

4. Fisiopatologia da Dor/Cefaleia; 

5. Fisiopatologia da Tosse;  

6. Anamnese: IDA/HV/AMP;  

7. Estruturação do Exame Físico Geral 1, 2 e 3;  

8. Estruturação do Exame Físico Especial Osteoarticular e Neurológico;  

9. Estruturação do Exame Físico Especial Cabeça e Pescoço 1;  

10. Estruturação do Exame Físico Especial do Aparelho Respiratório 1; 2; 3 

11. Estruturação do Exame Físico Especial do Aparelho Cardiovascular 1, 2, 3 e 

4 

12. Estruturação do Exame Físico Especial do Abdomen 1,2 e 3. 
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ANEXO P - PROBLEMAS APLICADOS NAS TUTORIAS 3º ANO 

 

Y13PBL3MCA1 – Objetivos de Aprendizagem: 

1. Definir anticoncepção. 
2. Apontar os métodos anticoncepcionais. 
3. Explicar o mecanismo de ação dos ACO e do DIU. 
4. Explicar a alteração do fluxo menstrual e cólica causada pelo DIU. 
5. Descrever o Implanon® e o Mirena®, como é colocado e mecanismo de ação. 
6. Recordar a anatomia do útero e tubas uterinas (colocação do DIU) e 

alterações fisiológicas do endométrio. 
7. Justificar a rotina de controle do DIU. 
8. Discutir o planejamento familiar. 
9. Discutir a demora em ter filhos ser muito comum em casal atual. 
10. Discutir a fertilidade feminina e a época adequada para a mulher gestar. 

 
Y13PBL3MCA2 – Objetivos de Aprendizagem: 

1. Conceituar (definir) esterilidade/infertilidade conjugal. 
2. Justificar os procedimentos adotados na investigação das causas de 

esterilidade/infertilidade conjugal. 
3. Rever a constituição do sêmen. 
4. Diferenciar esterilidade/infertilidade masculina e disfunção erétil. 
5. Discutir o conceito de “raça” e etnia. 
6. Descrever a função do aconselhamento genético. 
7. Compreender a genética populacional. 
8. Rever fisiologia do ciclo menstrual e ovulação. 
9. Discutir o papel de agentes tóxicos na esterilidade humana. 
10. Conceituar (definir) endometriose e sua relação com esterilidade/infertilidade 

feminina. 
11. Discutir encaminhamento a centro de referência terciário para 

investigação/tratamento de alta complexidade. 
 

Y13PBL3MCA3 – Objetivos de Aprendizagem: 

1. Rever anatomia do sistema reprodutor masculino e definir varicocele. 
2. Rever os aspectos fisiológicos responsáveis pela ereção e ejaculação, 

apontar as principais causas de ejaculação precoce (ou rápida). 
3. Explicar a fisiopatologia da infertilidade masculina decorrente de varicocele. 
4. Explicar porque a cristalização do muco cervical é indicativa de ovulação e 

avaliar a possibilidade do uso de “kits” para detecção de ovulação. (Ovatel®), 
como preditor de período fértil (anticoncepção ou concepção). 

5. Apontar os parâmetros de locação adequados de um DIU. 
6. Discutir o impacto emocional da esterilidade conjugal, em especial no homem 

infértil. 
7. Relacionar a ereção matinal com a investigação da disfunção erétil. 
8. Rever o mecanismo fisiopatológico envolvido na esterilidade causada pela 

endometriose. 
9. Relacionar a suspeita de endometriose com o uso anterior de DIU. 
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10. Definir fertilização assistida. 
11.  Relembrar a definição de esterilidade conjugal. 
12. Definir capacitação espermática: fisiológica e “in vitro”. 
13.  Explicar o mecanismo de ação do Vivanza® e assemelhados. 
14. Criticar a sugestão de automedicação, apontando os efeitos sobre a 

espermatogênese (testosterona) e ereção. 
 

Y13PBL3MCA4 – Objetivos de Aprendizagem: 

1. Apontar os primeiros sintomas de gravidez (mais comuns). 
2. Explicar o princípio do teste urinário de gravidez. 
3. Explicar a origem da gonadotrofina coriônica. 
4. Conhecer a rotina de agendamento de consultas de pré-natal nas UBS. 
5. Descrever o que poderia ser visto em ultrassonografia inicial. 
6. Definir aborto e abortamento. 
7. Apontar as principais causas de abortamento. 
8. Descrever um abortamento completo e a imagem de US. 
9. Discutir como dar uma má notícia ao paciente. 
10. Justificar o conselho de evitar nova gestação por seis meses após 

abortamento 
11. Descrever os componentes do saco gestacional 
12. Relacionar o “cisto” ovariano com o corpo lúteo 

 
Y13PBL3MCA5 – Objetivos de Aprendizagem: 

1. Apontar a ocorrência proporcionalmente maior de apresentar Síndrome de 
Down e de outras trissomias com o envelhecimento dos cônjuges. 

2. Justificar o motivo desta ocorrência baseado no envelhecimento do 
patrimônio folicular. 

3. Avaliar o motivo que faz os homens mais velhos também se constituírem em 
grupo de risco para terem filhos com S. de Down. 

4. Relatar os achados de USG compatíveis com suspeita de Síndrome de Down. 
5. Analisar os métodos que efetivamente permitem o diagnóstico genético 

intrauterino. 
6. Avaliar o dilema ético que a paciente está submetida, apresentando seu ponto 

de vista pessoal sobre o assunto. 
7. Definir gestação de alto risco. 
8. Avaliar a conduta em caso de feto anencéfalo. 
9. Avaliar os efeitos do álcool sobre o feto e o aumento do índice de alcoolismo 

entre as mulheres. 
 

Y13PBL3MGP1 – Objetivos de Aprendizagem: 

1. Conhecer modificações gravídicas maternas gerais e locais: 
cardiorespiratórias, digestivas, urinárias, hematológicas e hormonais. 

2. Compreender a importância do pré-natal: controle da PA, peso, AU, IG, MF, 
FF (foco fetal) e as principais queixas. 

3. Apontar o momento de percepção dos movimentos fetais. 
4. Explicar o “teste pós-carga”, para diagnóstico do diabetes mellitus 

gestacional.  
5. Entender a carteira pré-natal e a curva de altura uterina.  
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6.  Conhecer os direitos trabalhistas da gestante. 
7. Discutir a cobertura e períodos de carência dos planos de saúde. 
8. Rever as orientações dietéticas para as gestantes de baixo risco. 

 
Y13PBL3MGP2 – Objetivos de Aprendizagem: 

1. Definir gemelaridade, tipos e causas 
2. Apontar os riscos de uma gestação gemelar 
3. Explicar a necessidade de conhecer a tipagem sanguínea do pai, em gestantes 
Rh negativo 
4. Explicar o teste de Coombs Indireto e Direto 
5. Descrever a ultrassonografia das gestações gemelares 
6. Relacionar a altura uterina (AU) com a gemelaridade (curva altura uterina x idade 
gestacional) 
7. Apontar outras causas de aumento da AU em relação ao esperado 
8. Criticar (análise) a solicitação de teste de tolerância a glicose (GPC) 
9. Descrever os sinais/sintomas de parto prematuro 
10. Identificar a necessidade de apressar a maturação pulmonar 
11. Explicar o mecanismo de ação das drogas usadas para maturação pulmonar e 
inibição das contrações uterinas 

Y13PBL3MGP3 – Objetivos de Aprendizagem: 

1. Apontar os sinais e sintomas que caracterizam o início do trabalho de parto 
2. Descrever as contrações uterinas no trabalho de parto 
3. Conhecer as funções da contração uterina no parto. 
4. Compreender as relações útero fetais e o mecanismo de parto nas 

apresentações cefálicas fletidas. 
5. Relacionar os períodos clínicos do parto 
6. Conhecer um partograma 
7. Construir um partograma a partir dos dados fornecidos 
8. Descrever a episiotomia (estruturas seccionadas) e anatomia detalhada da 

região 
9. Conhecer a assistência ao parto normal 
10. Discutir a cobertura dos planos de saúde (convênios) para o parto 
11. Conhecer os direitos do pai de acompanhar o parto 
12. Conhecer a iniciativa Hospital Amigo da Criança. 

Y13PBL3MGP4 – Objetivos de Aprendizagem: 

1. Discutir o mecanismo de ação das drogas uterolíticas e suas indicações. 
2. Caracterizar o trabalho de parto prematuro. 
3. Apontar as principais indicações de cesárea e justificar a indicação nesse 

caso. 
4. Descrever uma cesárea com os detalhes anatômicos da região. 
5. Justificar a utilização de ocitocina após o parto. 
6. Refletir sobre o acompanhamento do pai em parto cirúrgico. 
7. Justificar o uso de antibiótico profilático. 
8. Rever gemelaridade. 
9. Analisar a orientação do CFM e Febrasgo sobre a assistência ao parto em 

paciente de convênio médico. 
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10. Caracterizar o quadro e pré-eclâmpsia grave e a administração de sulfato de 
magnésio, para estabilizar o quadro e evitar convulsões. 
 

Y13PBL3MGP5 – Objetivos de Aprendizagem: 

1. Criticar a conduta inadequada de “dar alta” no pré-natal quando a gestante 
atinge o termo da gravidez. 

2. Relatar a territorialização do referenciamento como uma das estratégias do 
SUS. 

3. Elaborar o diagnóstico obstétrico de normalidade. 
4. Discutir os procedimentos que não foram realizados (tricotomia e enema) 

como práticas em desuso. 
5. Explicar o partograma apresentado pela enfermeira e relacioná-lo à 

desproporção céfalo-pélvica. 
6. Rememorar as principais indicações de cesárea. 
7. Discutir a atitude da enfermeira obstetriz e do obstetra de plantão, que foi ao 

pré-parto somente quando solicitado. 
8. Descrever o procedimento de raquianestesia como anestesia de escolha para 

cesárea de urgência. 
9. Apontar os anestésicos utilizados na raquianestesia. 
10. Criticar a negativa de analgesia para pacientes SUS. 
11. Apontar as complicações da raquianestesia. 
12. Relacionar a presença de feto macrossômico com diabetes mellitus durante a 

gestação. 
13. Criticar a falta da pesquisa para diabetes mellitus durante a gestação. 
14. Relacionar a presença de macrossomia fetal a uma maior tendência ao 

aparecimento de diabetes e doenças cardiovasculares na idade adulta. 
15. Rever bacia obstétrica e diâmetros do polo cefálico. 
16.  

Y13PBL3MPN1 – Objetivos de Aprendizagem: 

1. Classificar RN quanto à idade gestacional e peso. 
2. Classificar RN quanto ao peso. 
3. Explicar Boletim de Apgar. 
4. Explicar teste do pezinho. 
5. Explicar teste da orelhinha. 
6. Explicar teste do coraçãozinho. 
7. Rever causas de icterícia neonatal. 
8. Verificar quais as vacinas o RN deve ter recebido até a presente data. 
9. Analisar posturas e técnicas do aleitamento materno. 
10. Observar ritmo intestinal do RN nas primeiras semanas de vida. 

11. Discutir sobre secreção vaginal e aumento de glândula mamária no período 
neonatal. 
 

Y13PBL3MPN2 – Objetivos de Aprendizagem: 

1. Discutir os motivos da migração de nordestinos para a região sudeste. 
2. Analisar as dificuldades de marcação de uma consulta na UBS. 
3. Discutir a falta de vaga em creches, para mulheres deixarem seus filhos para 

trabalhar. 



149 
 

4. Conhecer como deve ser feita e quais as finalidades da imunização de uma 
criança. 

5. Discutir a situação precária, sem saneamento básico, de moradias na 
periferia. 

6. Discutir as repercussões da falta de saneamento básico nas condições de 
saúde da criança. 

7. Conhecer as necessidades nutricionais de um lactente (dois primeiros anos). 
8. Indicar a alimentação mais adequada para Karolyne. 
9. Relacionar o crescimento deficiente com a desnutrição crônica na família de 

D. Dulce. 
10. Classificar o estado nutricional de Karolyne, baseado em seus dados 

antropométricos. 
11. Conhecer os dados clínicos indicadores do marasmo. 
12. Conhecer os métodos utilizados para definir o estado nutricional de uma 

criança. 
13. Discutir a economia de fraldas e suas repercussões na saúde das crianças 

lactentes. 
14. Entender que a não troca frequente de fraldas em uma criança pode significar 

“negligência e maus tratos na infância”. 
 

Y13PBL3MPN3 – Objetivos de Aprendizagem: 

1. Apontar qual deve ser a frequência de consultas pediátricas para toda criança 
e para as crianças com síndrome de Down, desde o nascimento até os 3 
anos de idade. 

2. Identificar os parasitas que podem provocar prurido anal e relacionar com a 
referência da presença de “fios de linha nas fezes”. 

3. Recordar as características clínicas da síndrome de Down. 
4. Interpretar a presença de palidez cutâneo-mucosa. 
5. Apontar a idade de controle de esfíncteres na criança eutrófica e na criança 

com síndrome de Down. 
6. Debater a questão da inclusão. 
7. Explicar os exames solicitados pelo Dr Guilherme. 
8. Indicar o tratamento para verminose. 
9. Apontar o calendário de vacinação normal. 
10. Indicar as imunizações especiais (o que é o CRIE-Centro de Referência de 

Imunobiológicos Especiais) e quais as condições clínicas relacionadas a 
indicação de imunização especial. 
 

Y13PBL3MPN4 – Objetivos de Aprendizagem: 

1. Compreender a angustia das famílias quando lidam com crianças que ficam 
muito doentes 

2. Conhecer as manifestações clínicas de dermatite atópica. 
3. Aprender a tratar dermatite atópica. 
4. Rever o que é prednisona, salbutamol e seu mecanismo de ação. 
5. Rever o padrão de resposta Th-2 do atópico e a “marcha atópica”. 
6. Compreender que a boa resposta a beta agonista contribui para o diagnóstico 

de asma. 
7. Descrever e classificar a gravidade da asma. 
8. Conhecer o tratamento de manutenção da asma baseado na classificação. 
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9. Identificar os mitos populares relacionados ao tratamento da asma e sua 
relação com o tratamento inadequado. 

10. Identificar os problemas relativos à falta de um acompanhamento médico de 
puericultura. 

11. Compreender que o uso de corticóide sistêmico pode levar a problemas, 
como comprometimento do ritmo de crescimento. 

12. Conhecer os tratamentos não medicamentosos para o tratamento da asma 
(fisioterapia, imunológicos). 

13. Compreender a alimentação do escolar e pré-escolar. 
 

Y13PBL3MPN5 – Objetivos de Aprendizagem: 

1. Identificar que se trata de hematoma subdural secundário à Síndrome do Bebê 
Sacudido e como ocorre seu mecanismo fisiopatológico.  
2. Reconhecer pela história e sinais observados a possibilidade de violência contra 
as crianças (maus tratos).  
3. Diferenciar os tipos de violência: física, psicológica, sexual, patrimonial, auto 
infligida e negligência.  
4. Compreender a importância da violência contra a criança e adolescente para a 
saúde pública.  
5. Questionar a atitude negligente da mãe de esperar dois dias para levar a criança 
ao atendimento médico. 
6. Reconhecer a desnutrição como um dos sinais intencionais de maus tratos, 
enumerando os sinais que levaram a Dra. Sueli a esse diagnóstico.  
7. Listar todas as vacinas necessárias até dois anos.  
8. Entender a estrutura desta família.  
9. Conhecer a legislação vigente (Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de 
Ética e Leis em vigor) e a ação do Conselho Tutelar, por meio da qual a mãe pode 
perder a guarda das crianças.  
10. Reconhecer a Ficha Individual de Notificação de Violência como instrumento de 
saúde pública.  
11. Conhecer a REDE VIVA – Rede de Serviços Sentinela de Vigilância de 
Violências e Acidentes. 
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ANEXO Q - TEMAS DE SUSTENTAÇÕES TEÓRICAS DO 3º ANO 

 

1Princípios da Embriogênese; 2Fisiologia da Resposta Sexual; 3Gravidez Ectópica; 

4Métodos Anticoncepcionais; 5Leucorréias; 6Placenta e Anexos Fetais; 7Assistência 

ao Parto; 8Assistência ao Puerpério e Orientações na Pós-Concepção; 9Gestação 

Gemelar; 10Doenças Cirúrgicas na Infância; 11Adaptação do RN à Vida 

Extrauterina; 12Desnutrição; 13Crescimento e Desenvolvimento; 

14Diarreia/Desidratação; 15Ritos de Passagem – Aspectos Biológicos e 

Psicossociais; 16Síndromes – Diferenciação Sexual; 17Sobrepeso e Obesidade na 

Adolescência. 
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ANEXO R - TEMAS DE SUSTENTAÇÕES APLICADAS DO  3º ANO 

 

1farmacodinâmica e farmacocinética; 2princípios da nutrição; 3anatomia do aparelho 

reprodutor feminino; 4gametogênese feminino; 5fármacos que alteram a 

contratilidades uterina; 6endometriose; 7fármacos na gestação; 8citopatologia; 

9gametogênese masculino; 10a importância nutricional no período gestacional e 

puerpério; 11gametogênese masculino; 12contração uterina e bacia; 13diagnóstico 

obstétrico; 14partograma; 15USG; 16análise laboratorial pré-natal; 17infertilidades; 

18modificações gravídicas gerais e locais; 19prevenção do câncer de mama; 

20abortamento;  21antimicrobianos; 22nutrição nas diferentes faixas etárias; 

23características e exame físico do RN; 24assistência ao RN; 25farmacologia da 

asma; 26parasitose na infância; 27vacinação; 28amamentação; 29nutrição na 

adolescência; 29distúrbios alimentares na adolescência; 30drogas de abuso; 

31exercícios práticos curva de crescimento; 32sexualidade do adolescente; 33DST. 
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ANEXO S - ATIVIDADES HABILIDADES  3º ANO 

 

1. Realizar de forma sistemática uma observação clínica completa com desenvoltura 

nos quatro principais cenários de atendimento médico:  

a. Enfermaria; b. Urgência; c. Ambulatório; d. Unidade básica de saúde.  

2. Realizar de forma sistemática observação clínica em:  

a. Neonatos; b. Crianças; c. Adolescentes e d. Adultos.  

3. Realizar observação clínica respeitando as peculiaridades dos idosos e pacientes 

especiais: acamados crônicos, imunossuprimidos, incapacitados física e/ou 

mentalmente;  

4. Realizar observação clínica no ciclo gravídico-puerperal;  

5. Realizar o exame ginecológico completo e coleta de material para prevenção do 

câncer do colo uterino;  

6. Discutir a fisiopatologia de sinais e sintomas e, após análise clínica, estabelecer 

diagnósticos funcionais;  

7. Conhecer procedimentos cirúrgicos simples como suturas superficiais, lavagem de 

mãos, vestirem roupa cirúrgica, retirada de pontos e instrumentação cirúrgica.  

 

TEMAS: 

Programação: 1Revisão – Anamnese; 2Revisão - Exame físico geral e especial; 

3Sustentação TP Cabeça e Pescoço; 4Sustentação TP GO; 5Cabeça e Pescoço; 

6Sustentação TP Aparelho Neurológico; 7Sustentação TP Pediatria; 8Aparelho 

Neurológico; 9Aparelho Respiratório; 10Sustentação TP Aparelho Respiratório; 

11Sustentação TP Aparelho Cardiovascular; 12Sustentação TP GO; 13Aparelho 

Cardiovascular. 
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ANEXO T - PROBLEMAS UTILIZADOS EM TUTORIAS NO MÓDULO MEDICINA 

DO ADULTO 

 

Y12PBL4MMA16 - objetivos de aprendizagem: 

1. Conhecer os dois tipos principais de crises epilépticas. 

2. Criticar a falta de um informante na descrição das crises. 

3. Identificar as alterações cosméticas decorrentes do uso da fenitoína. 

4. Rever os mecanismos de ação das drogas citadas no problema, seus 

mecanismos de ação e seus principais efeitos colaterais. 

5. Definir epilepsia catamenial. 

6. Planejar a terapêutica antiepiléptica. 

7. Relacionar os achados eletroencefalográficos com a ELT. 

8. Relacionar a cefaleia do tipo tensional ao episódio depressivo. 

9. Discutir epidemiologia dos transtornos neuropsiquiátricos na epilepsia. 

10. Avaliar os riscos de suicídio e rever os tratamentos da depressão. 

11. Valorizar os mecanismos de referência e contra-referência. 

12. Criticar a demora no atendimento especializado pelo SUS. 

13. Conhecer a ficha do diário de dor. 

 

Y12PBL4MMA17 - objetivos de aprendizagem: 

1. Diagnóstico diferencial de anemias em adultos e em homens adultos. 

Y12PBL4MMA18 - objetivos de aprendizagem: 

1.Identificar a presença de doença autoimune: 

2.Diagnosticar Lúpus Eritematoso Sistêmico pelos critérios do Colégio Americano de 

Reumatologia, avaliando sua sensibilidade e especificidade, citando quais critérios 

estão presentes: 

3.Discutir elementos básicos da patogênese do LES (falha da auto tolerância). 

4.Enumerar:  

a. Aspectos epidemiológicos 

b. Fatores causais e desencadeantes. 

5.Citar frequência das manifestações clínicas e laboratoriais.do LES. 

6.Discutir síndrome antifosfolípides e rim. 

7.Investigar as indicações de biópsia. 

8.Debater a técnica de biópsia renal e suas possíveis complicações. 

9.Esquematizar a classificação da nefrite lúpica pela OMS. 

10.Analisar as possibilidades de tratamento imunossupressor. 

 

Y12PBL4MMA19 - objetivos de aprendizagem: 
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1. Discutir o que aconteceu com o paciente nesse processo patológico agudo. 

2. Rever a história clínica, os antecedentes e exame físico do paciente. 

3. Identificar quais as lesões orgânicas no caso. 

4. Discutir como se deu o início do acometimento patológico. 

5. Discutir exames laboratoriais e respectivos resultados e estimular os alunos a 

procurar os valores normais de referência dos resultados dos exames 

laboratoriais. 

6. Discutir etiologia, mecanismo fisiopatológico, diagnóstico e tratamento da 

Doença Meningocóccica, da sepse, do choque séptico, da insuficiência 

respiratória aguda e da insuficiência renal aguda. 

7. Conceituar a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) e critérios 

diagnósticos. 

8. Elaborar o diagnóstico principal e os diagnósticos diferenciais. 

9. Discutir o tratamento, acompanhamento hospitalar e ambulatorial da Doença 

Meningocóccica. 

10. Discutir quais os Grupos da Neisseria meningitidis têm importância na 

patologia humana e em saúde pública. 

11. Definir o que são comunicantes do caso e quais são, definir o que é a 

quimioprofilaxia, a importância das ações de bloqueio em saúde pública 

(quimioprofilaxia) e qual a sua finalidade. 

12. Indicação de vacina meningocóccica, quais as vacinas existentes no 

mercado, a diferença da resposta imunológica entre a vacina polissacarídica 

e a conjugada e esquemas vacinais. 

13. Discutir o calendário oficial de vacinação preconizado pelo Programa 

Nacional de Imunização, para a idade do paciente. 

 

Y12PBL4MMA20 - objetivos de aprendizagem: 

1. Conhecer a epidemiologia e importância do ponto de vista de saúde pública 

(prevalência e custo) da doença renal crônica (DRC). 

2. Identificar as principais causas da DRC (diabetes mellitus tipo 2, hipertensão 

arterial, glomerulonefrites e DRPA, como de Maria Cristina). 

3. Identificar a hipertensão, anemia e edema como a tríade clássica de DRC. 

4. Conhecer os principais sinais e sintomas clínicos da DRC e da síndrome 

urêmica (DRC terminal) e entender como acorre o comprometimento 

sistêmico da doença e sua fisiopatologia. 

5. Conhecer a fisiopatologia das complicações associadas à DRC 

(hematológicas, cardiovasculares, ósseas, ginecológicas, todas presentes no 

caso e também de pele e anexos, neurológicas) 

6. Conhecer a classificação da DRC baseada na RFG estimado. 

7. Conhecer os principais pilares do tratamento da DRC para diminuir o ritmo de 

sua progressão. 

8. Conhecer as indicações de início de tratamento substitutivo da função renal - 

TRS (hemodiálise, diálise peritoneal e transplante renal). 

 

Y12PBL4MMA21 - objetivos de aprendizagem: 
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1. Conhecer os critérios diagnósticos para síndrome de abstinência do álcool 

(SAA). 

2. Relacionar o score da CIWA-Ar com a gravidade da SAA (0-9 SAA leve; 10-

18 SAA moderada; > 18 SAA grave). 

3. Explicar as bases neurobiológicas e a sintomatologia da SAA. 

4. Diferenciar as crises de abstinência das doenças epileptiformes. 

5. Discutir as complicações do uso excessivo do álcool e a importância 

epidemiológica da dependência (11,2% dos brasileiros segundo IBGE). 

6. Rever o mecanismo de ação do diazepan e do haloperidol. 

7. Entender o mecanismo de ação da tiamina na prevenção da encefalopatia de 

Wernicke-Korsakoff. 

 

Tutoria intermediaria: 

1. Reconhecer encefalopatia metabólica mista como determinante da alteração 

da consciência. 

2. Relacionar as alterações no metabolismo do fostato, cálcio e magnésio. 

3. Explicar a colúria com a ocorrência de rabdomiólise, confirmada pelos 

exames. 

4. Revisar o manejo clínico e medicamentoso da SAA. 

5. Apontar os instrumentos de rastreamento para o uso nocivo ou de risco do 

álcool (CAGE). 

6. Identificar a insuficiência renal aguda pré-renal (injúria renal aguda) por 

rabdomiólise e hipovolemia, diferenciando IRA pré-renal de necrose tubular 

aguda (critérios). 

7. Rever os critérios de Glasgow. 

8. Discutir a nefrotoxicidade do contraste e o porquê não se realizar TC com 

contraste no caso. 

9. Discutir o tratamento estabelecido e o mecanismo de ação das drogas 

apontadas. 

10. Entender os exames solicitados e interpretá-los, inclusive a TC e o ECG. 
 

Y12PBL4MMA22 - sem objetivos de aprendizagem 

Y12PBL4MMA23 - objetivos de aprendizagem: 

1. Entender os sintomas e sinais da paciente como manifestação de doença 

pulmonar.  

2. Estabelecer o diagnóstico diferencial das causas de dispneia.  

3. Discutir sobre a indicação de amiodarona como tratamento da fibrilação.  

4. Discutir o mecanismo de aposentadoria por invalidez.  

5. Discutir exames a serem solicitados para esclarecimento diagnóstico. 

Tutoria intermediária: 
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1. Interpretar os exames laboratoriais e correlacionar com as hipóteses de 

diagnóstico realizadas.  

2. Interpretar e correlacionar os exames de imagem (raios-X de tórax com padrão 

retículo-nodular principalmente em bases pulmonares; TCAR mostra 

comprometimento de interstício pulmonar com nódulos e faveolamento, “aspecto em 

favo de mel”, na periferia dos pulmões e no corte inferior em praticamente todo o 

tecido da base pulmonar).  

3. Justificar porque não foi realizada a medida da pressão arterial pulmonar (medida 

indireta que necessita a presença de regurgitação tricúspide)  

4. Estabelecer e justificar o diagnóstico de FIP secundária amiodarona.  

5. Discutir a etiopatogenia das doenças pulmonares intersticiais.  

6. Discutir o prognóstico e tratamento das doenças pulmonares 

Y12PBL4MMA24 - objetivos de aprendizagem: 

1. Diagnosticar a Síndrome da Dependência do Álcool, discutir sua incidência, 

as patologias associadas, a sua letalidade e as condutas adequadas de 

tratamento; 

2. Discutir a síndrome de dependência do álcool: o diagnóstico diferencial com o 

Uso Abusivo de Álcool, a genética, a epidemiologia, as consequências do 

alcoolismo: para a saúde física, para a saúde psíquica, as estatísticas 

relativas à criminalidade, aos acidentes de trânsito, o custo social do álcool; 

3. Debater os possíveis tratamentos e suas eficácias: os tratamentos aversivos, 

a necessidade de internação, as abordagens psicossociais e 

psicoterapêuticas; 

4. Pesquisar a prevalência de abuso de álcool em estudantes de medicina e em 

médicos. 

5. Debater o preconceito relacionado a etnia e ao álcool. 

6. Identificar a neuropatia alcoólica, seus sintomas e sinais. 

7. Discutir as consequências hepáticas do álcool. 

8. Criticar os check ups, sem acompanhamento adequado subsequente. 

9. Rever os critérios diagnósticos de Síndrome Metabólica. 

10. Rever o mecanismo de ação do omeprazol e criticar seu uso sem prescrição, 

por possível “refluxo”, que possivelmente seja na verdade, gastrite alcoólica. 

 

Y12PBL4MMA25 - objetivos de aprendizagem: 

1. Realizar diagnóstico diferencial da dor torácica 

2. Identificar síndrome coronariana aguda e os marcadores necrose miocárdica. 

3. Conhecer as diretrizes atendimento do IAM com SST (MONAB). 

4. Identificar bradiarritmia com hipotensão. 

5. Relacionar bloqueio átrio-ventricular do segundo grau Mobitz I com a oclusão 

da irrigação para o nó AV (na maioria das vezes ramo da artéria coronária 

direita). 

6. Conhecer a indicação de marcapasso transvenoso na bradicardia sintomática 

não responsiva a atropina. 
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7. Interpretar as escalas Killip e Kimball e a graduação de risco TIMI (trombolysis 

in myocardial infarction). 

8. Relacionar os fármacos e sua atuação na cascata de coagulação. 

9. Diagnosticar síndrome metabólica. 

10. Classificar a hipertensão arterial. 

 

Y12PBL4MMA26 - objetivos de aprendizagem: 

1. Discutir os diagnósticos diferenciais dos estados hiperglicêmicos (CAD e 

EHH). 

2. Identificar a disfunção erétil relacionando-a ao estado emocional e ao 

diabetes. 

3. Interpretar os exames laboratoriais. 

4. Conhecer os princípios do tratamento da descompensação diabética. 

5. Discutir as principais causas de paralisias agudas flácidas de adultos. 

6. Explicar a indicação de imunoglobulina no tratamento SGB. 

 

Y12PBL4MMA27 - objetivos de aprendizagem: 

1. Formular a hipótese de AIDS com infecção oportunista citomegalovírus. 

2. Proceder à confirmação diagnóstica de SIDA por meio do quadro clínico e 

laboratorial. 

3. Julgar o tratamento de colite CMV e da retinite. 

4. Interpretar todos os exames fornecidos. 

5. Conhecer a história natural da infecção por HIV. 

6. Esquematizar os tipos de infecções oportunistas que acometem pacientes 

HIV positivos em diferentes níveis de imunocomprometimento e proceder ao 

diagnóstico diferencial. 

7. Apontar o comportamento da equipe médica no caso apresentado. 

8. Conhecer os direitos dos pacientes portadores de AIDS. 

9. Apontar as medicações que compõem o tratamento antirretroviral e descrever 

seus mecanismos de ação e efeitos colaterais. 

10. Reconhecer a importância do atendimento multiprofissional do paciente com 

AIDS. 

11. Discutir a discriminação que envolve determinadas doenças. 

 

Y12PBL4MMA28 - objetivos de aprendizagem: 

1. Definir hipertireoidismo e tireotoxicose. 

2. Rever a fisiologia do eixo hipotálamo-hipófise-tireóide. 

3. Rever as funções dos hormônios tireoideanos. 

4. Apontar os principais sintomas de tireotoxicose e explicar a fisiopatologia. 

5. Elencar as causas mais comuns de tireotoxicose. 

6. Conhecer a etiologia da doença de Graves (Bócio Difuso Tóxico) e explicar os 

exames laboratoriais que comprovam a etiologia autoimune. 
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7. Explicar o mecanismo de ação das drogas antitireoideanas (metimazol e 

derivados). 

8. Compreender o princípio da radioiodoterapia na doença de Graves. 

9. Justificar a orientação para evitar gravidez por um ano após radioterapia 

interna. 

10. Comparar os riscos e benefícios da cirurgia (tireoidectomia parcial ou sub-

total) e radioiodoterapia no tratamento definitivo da Doença de Graves. 

Tutoria intermediária 

1. Reconhecer o quadro de hipotireoidismo primário pós procedimento 

2. Descrever os sinais e sintomas do hipotireoidismo 

3. Relacionar os sinais e sintomas do hipotireoidismo com a função dos 

hormônios tireoideanos 

4. Justificar o uso de levotiroxina como primeira escolha 

5. Criticar a orientação dada pelo médico da UBS quanto ao uso da levotiroxina 

na gestação 

 

Y12PBL4MMA29 - objetivos de aprendizagem 

1. Identificar perplexidade e suspeição no Transtorno Mental Orgânico.  

2. Identificar tempestade tireoideana.  

3. Identificar a doença de Graves como etiologia do hipertireoidismo.  

4. Relacionar paralisia periódica hipocalêmica e o hipertireoidismo.  

5. Relacionar a insuficiência respiratória aguda do tipo II (hipercapnica). 

Y12PBL4MMA30 - objetivos de aprendizagem: 

1. Segundo o Lancet 2012; 379: 2373–82, essa é a primeira causa mundial de 

morte entre meninas de 15 a 19 anos. 

2. Identificar os riscos de suicídio em jovens. 

3. Distinguir o uso abusivo de drogas e conhecer o teste de detecção da droga. 

4. Relacionar a Insuficiência hepática aguda com a Insuficiência renal aguda. 

5. Compreender a hepatite medicamentosa provocada pelo acetaminofeno e 

discutir seu tratamento com N acetilcisteína. 

6. Descrever o metabolismo das bilirrubinas. 

7. Relembrar a vacinação para hepatite e a sorologia esperada em vacinados. 

8. Conhecer o potencial nefrotóxico de drogas e substâncias diagnósticas. 

9. Discutir os critérios diagnósticos de IRA e o diagnóstico diferencial entre IRA pré-

renal e NTA. 

10. Relacionar a Síndrome da Encefalopatia Posterior Reversível com encefalopatia 

hipertensiva. 

11. Rever os mecanismos de ação, doses e efeitos colaterais do diazepan e da 

fenitoína. 

12. Conhecer as indicações de início de tratamento substitutivo da função renal - 

TRS (hemodiálise, diálise peritoneal e transplante renal). 
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ANEXO U - PROBLEMAS DISCUTIDOS EM TUTORIA NO MÓDULO DA 

MEDICINA DA CRIANÇA 

 

Y12PBL4MMC16 - objetivos de aprendizagem: 

1. Definir edema e rever a fisiopatologia do edema, especialmente neste caso 

(aumento da pressão hidrostática). 

2. Citar as causas de cefaleia nesta faixa etária. 

3. Relacionar a diminuição do volume urinário e o quadro clínico desenvolvido 

pela criança. 

4. Rever o cálculo de PA em criança e os valores normais de peso, FC e FR. 

5. Identificar que a criança está hipertensa e que a causa é geralmente 

secundária. 

6. Compreender o aumento da FC, FR e PA, além do peso. 

7. Interpretar a queixa de urina avermelhada e relacioná-la ao quadro. 

8. Diferenciar hematúria de colúria. 

9. Elencar os exames subsidiários necessários para a orientação diagnóstica. 

Tutoria intermediaria - objetivos de aprendizagem: 

1. Diagnosticar Síndrome Nefrítica (edema, hematúria glomerular e HA) 

secundária à glomerulonefrite pós infecciosa. 

2. Entender que se trata de doença imune complexo mediada com consumo de 

complemento. 

3. Rever a cascata do complemento (via clássica e alternativa). 

4. Discutir a fisiopatologia da Síndrome Nefrítica. 

5. Analisar os resultados dos exames. 

6. Definir hematúria (glomerular e não glomerular, macro e microscópica) e 

proteinúria. 

7. Compreender o significado de cilindros hemáticos (que é o mesmo de 

dismorfismo eritrocitário) = glomerulite ativa. 

8. Listar as possíveis etiologias da hematúria e proteinúria em crianças, 

especialmente nesta faixa etária. 

9. Discutir os itens da prescrição. 

10. Relacionar a prescrição com o quadro clínico. 

11. Elencar as possíveis complicações da glomerulonefrite (IRA, GNRP, 

encefalopatia hipertensiva e ICC - incluindo EAP). 

12. Discutir a conduta em crianças com amigdalites de repetição. 

13. Avaliar as dúvidas da mãe, respondendo-as. 

 

Y12PBL4MMC17 - objetivos de aprendizagem: 

1. Recordar as diferentes faixas etárias pediátricas. 

2. Apontar os diferentes valores de normalidade de frequência cardíaca e 

respiratória para as diferentes faixas etárias. 
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3. Revisar o medicamento paracetamol, seu modo de ação e doses para 

crianças. 

4. Relacionar o quadro clínico de Bruno com rinofaringite. 

5. Saber que taquipnéia é o principal sinal de comprometimento respiratório 

baixo. 

6. Conhecer o tratamento das rinofaringites. 

7. Saber o papel da hidratação no tratamento das rinofaringites. 

8. Conhecer os diferentes padrões de evoluções de um quadro viral de vias 

aéreas superiores. 

9. Identificar os aspectos epidemiológicos das infecções virais de vias aéreas 

superiores. 

10. Conhecer os dados clínicos que sugerem complicações das infecções em 

vias aéreas superiores. 

11. Conhecer as dificuldades para diagnóstico etiológico de rinosinusites 

bacterianas. 

12. Saber os principais agentes causadores de rinosinusites bacterianas no pré-

escolar. 

13. Conhecer o tratamento das rinosinusites supostamente de etiologia 

bacteriana. 

14. Relacionar os sintomas apresentados no último ano com a possibilidade de 

apresentar rinite alérgica e obstrução respiratória alta. 

 

Y12PBL4MMC18 - objetivos de aprendizagem: 

1. Citar causas de dor abdominal peri umbilical acompanhada de vômitos nesta 

faixa etária. 

2. Discutir a importância do vômito não ter sangue ou bile. 

3. Discutir as possíveis causas do vômito 

4. Interpretar os dados numéricos de Paulinho 

5. Classificar o estado nutricional de Paulinho 

6. Relacionar os dados de exame físico com as queixas. 

7. Discutir os exames laboratoriais solicitados 

8. Avaliar a necessidade de outros exames complementares 

9. Definir apendicite aguda. 

10. Relacionar o quadro clínico com os achados da tomografia. 

11. Discutir causas de calculose biliar, nessa faixa etária 

12. Discutir a indicação de ultrassonografia. 

13. Propor o tratamento da apendicite aguda. 

14. Discutir as complicações da apendicite. 

15. Relacionar também o quadro clínico com a calculose biliar 

16. Propor tratamento conservador para a calculose de Paulinho 

 

Y12PBL4MMC19 - objetivos de aprendizagem: 

1. Apontar as causas de tumores abdominais nessa faixa etária pediátrica. 
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2. Discutir os sinais e sintomas apresentados pela criança. 

3. Avaliar o crescimento da criança. 

4. Nomear as causas de macrossomia na infância. 

5. Analisar a radiografia de abdome. 

6. Apontar a necessidade ou não de outros exames subsidiários. 

 

Tutoria Intermediária - objetivos de aprendizagem: 

1. Analisar a imagem da tomografia computadorizada de abdome. 

2. Analisar os valores normais de ureia e creatinina para a idade. 

3. Discutir o tratamento do tumor de Wilms. 

4. Recordar os aspectos histológicos de uma neoplasia. 

5. Avaliar a necessidade de investigar outros órgãos acometidos. 

6. Definir a Síndrome de Beckwith-Wiedemann. 

7. Apontar o acompanhamento clínico necessário após o diagnóstico. 

 

Y12PBL4MMC20 - objetivos de aprendizagem: 

1. Identificar os fatores de risco na gestação. 

2. Definir trabalho de parto. 

3. Classificar o RN quanto à idade gestacional, peso e crescimento intrauterino. 

4. Recordar a quantificação do desconforto respiratório pelo boletim de Silverman-

Andersen.  

5. Explicar como fazer oxigenação inalatória. 

Tutoria intermediaria - objetivos de aprendizagem: 

1. Nomear e discutir as hipóteses diagnósticas. 

2. Justificar a indicação empírica de antibióticos. 

3. Hipótese diagnóstica após identificação do pneumotórax. 

4. Interpretar o hemograma pelo escore de Rodwell. Anexo  

5. Discutir o valor preditivo da PCR (proteína C reativa) como indicador de infecção 

no RN.  

6. Definir sepse precoce e explicar sua etiologia.  

7. Debater o comportamento do médico frente aos familiares de um paciente em 

estado crítico. 

 

Y12PBL4MMC21 - objetivos de aprendizagem: 

1. Conhecer as causas de tosse crônica em pediatria. 

2. Recordar os pesos normais de acordo com a idade. 
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3. Relacionar o cálculo de IMC e sua avaliação no crescimento. 

4. Registrar o que representa a presença de estertores sub-crepitantes pela 

ausculta respiratória. 

5. Apontar os critérios clínicos para o diagnóstico de rinosinusite. 

6. Apontar a dieta adequada para uma criança dessa faixa etária. 

7. Calcular a ingesta proteica adequada para uma criança nessa faixa etária. 

8. Apontar o tratamento indicado para rinosinusites. 

9. Recordar os limites normais de frequência respiratória nas diferentes faixas 

etárias pediátricas. 

10. Definir os agentes causadores de pneumonias atípicas. 

11. Enunciar o tratamento das pneumonias atípicas. 

 

Tutoria Intermediária - objetivos de aprendizagem: Conhecer critérios de pontuação 

para o diagnóstico de tuberculose em pediatria. 

1. Identificar as alterações radiológicas verificadas na tuberculose em pediatria. 

2. Indicar que crianças costumam ser paucibacilíferas 

3. Entender a representatividade do teste tuberculínico e sua interpretação. 

4. Enunciar os métodos para o diagnóstico laboratorial de tuberculose. 

5. Apontar o tratamento preconizado para tuberculose pulmonar em crianças. 

6. Empregar a quimioprofilaxia para a tuberculose. 

 

Y12PBL4MMC22 - objetivos de aprendizagem: 

1. Identificar causas de retardo na eliminação do mecônio 

2. Conhecer causas de obstrução intestinal no período neonatal 

3. Recordar causas de tosse no lactente jovem 

4. Interpretar os dados do exame físico e correlacionar com a história de 

Mariana 

5. Interpretar os resultados de exames solicitados pela Dra Juliana 

6. Justificar a solicitação da pesquisa genética 

7. Relacionar o tipo das evacuações apresentada por Mariana com a patologia 

do aparelho respiratório 

8. Conhecer quais doenças que são incluídas no teste do pezinho para o 

diagnóstico precoce 

 

Y12PBL4MMC23 - objetivos de aprendizagem: 

1. Recordar a alimentação na alimentação complementar (introdução quantitativa e 

qualitativa - que vai de 6 meses a 2 anos (dependendo da dentição e maturação da 

criança) e alimentação da família após 2 anos.  

2. Entender a introdução da fórmula de soja.  

3. Recordar a diferença de fórmulas com base na proteína do leite de vaca e 

proteína da soja; assim como suas indicações. 

4. Revisar os sinais e sintomas mais comuns do refluxo gastroesofágico na infância. 

5. Revisar anatomia do trato gastrointestinal e quais as características anatômicas 
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que favoreceriam o retorno do conteúdo gástrico para o esôfago. 

6. Entender a diferença entre refluxo gastroesofágico fisiológico e Doença do refluxo 

gastroesofágico. 

7. Entender a terapêutica para Refluxo gastroesofágico fisiológico e para a Doença 

do refluxo gastroesofágico. 

8. Debater e criticar a investigação laboratorial do refluxo gastroesofágico fisiológico 

e patológico na criança. 

 Tutoria Intermediária - objetivos de aprendizagem: 

1. Distinguir os diagnósticos diferenciais das patologias do esôfago na infância. 

2. Interpretar os exames subsidiários no diagnóstico da DRGE à luz da 

fisiopatologia da doença e conhecer a indicação de cada um deles. 

3. Analisar método de realização da pHmetria de 24 horas em crianças. 

4. Interpretar padrões de normalidade da pHmetria esofágica de 24 horas para 

as diversas faixas etárias. 

5. Analisar a definição de esofagite eosinofílica e sua aplicação neste caso. 

6. Analisar os achados histológicos para o diagnóstico de esofagite eosinofílicas. 

7. Investigar a relação entre esofagite eosinofílica e alergia alimentar. 

8. Diferenciar os achados histológicos da DRGE e da esofagite eosinofílica. 

9. Comparar o tratamento utilizado com o preconizado na literatura. 

10. Debater o tratamento medicamentoso de DRGE à luz dos princípios 

farmacológicos das drogas. 

11. Investigar as fórmulas existentes para substituição de alimentos quando 

ocorre alergia. 

 

Y12PBL4MMC24 - objetivos de aprendizagem: 

1. Recordar doença hipertensiva específica de gestação e seu tratamento. 

2. Revisar anatomia da placenta e cordão umbilical. 

3. Investigar a frequência e o que representa a presença de artéria umbilical 

única. 

4. Apontar os exames subsidiários a serem solicitados. 

5. Avaliar e debater o momento correto para se dar uma informação de um 

recém-nascido com alguma anormalidade. 

6. Analisar os dados antropométricos do recém-nascido. 

7. Diferenciar: associação, síndrome, sequência e defeito de campo. 

8. Definir Associação VACTERL. 

9. Recordar a anatomia cardíaca do recém-nascido. 

10. Descrever os defeitos do septo atrial e suas repercussões clínicas. 

11. Definir hemivértebra e suas repercussões clínicas. 

12. Recordar o desenvolvimento embriológico do sistema urinário. 

13. Discutir as repercussões clínicas da malformação urinária apresentada por 

Afonso. 

14. Propor a conduta mais adequada no acompanhamento clínico deste caso. 
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Y12PBL4MMC25 - objetivos de aprendizagem: 

1. Classificar o RN quanto a idade gestacional e o peso pela curva de 

Alexander. 

2. Classificar o RN quanto ao peso 

3. Revisar a rotina de exames de pré-natal 

4. Registrar a rotina de tratamento de mãe Rh negativo 

5. Explicar tratamento de sífilis durante a gestação 

6. Debater a recusa de tratamento do parceiro. 

7. Explicar e analisar o RN quanto a idade gestacional através da DUM e do 

Método de Capurro. 

8. Calcular o Boletim de Silverman- Andersen 

9. Explicar qual a conduta do Min da Saúde para sífilis congênita. 

10.  

Tutoria intermediaria - objetivos de aprendizagem: 

1. Entender a indicação de oxigenoterapia por nebulização. 

2. Explicar os exames solicitados de acordo com a conduta indicada pelo 

Ministério da Saúde para sífilis congênita. 

3. Interpretar os resultados dos exames. 

4. Analisar e debater o tratamento proposto. 

5. Investigar como deve ser o acompanhamento ambulatorial de pacientes com 

sífilis congênita (neurosífilis). 

 

Y12PBL4MMC26 - objetivos de aprendizagem: 

1. Saber as causas de retardo na eliminação de mecônio. 

2. Conhecer as doenças investigadas pelo exame do pezinho. 

3. Saber que sintomas respiratórios como rinorréia e tosse indicam algum 

comprometimento das vias aéreas. 

4. Identificar manifestações de maior sensibilidade e especificidade para o 

diagnóstico e classificação das pneumonias. 

5. Conhecer as causas de tosse crônica em Pediatria. 

6. Reconhecer que sintomas respiratórios permanentes e pneumonias de 

repetição indicam que deve existir alguma doença de base responsável pelo 

quadro. 

7. Conhecer as recomendações alimentares no primeiro ano de vida. 

8. Aprender o tratamento das pneumonias. 

 

Tutoria intermediária - objetivos de aprendizagem: 

1. Investigar a relação entre as pneumonias de repetição e o comprometimento 

intestinal. 

2. Conhecer as características das fezes que fazem suspeitar de fibrose cística. 

3. Saber diagnosticar fibrose cística. 
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4. Entender a epidemiologia e a fisiopatologia da fibrose cística. 

5. Conhecer o quadro clínico da fibrose cística. 

6. Aprender os cuidados básicos que devem ser administrados às crianças 

portadoras de fibrose cística. 

 

Y12PBL4MMC27 - objetivos de aprendizagem: Apontar as causas de hidronefrose 

no período fetal. 

1. Rever a avaliação da idade gestacional pelo método de Capurro. 

2. Classificar o recém-nascido quanto à maturidade, peso e comprimento. 

3. Descrever e interpretar os achados do exame físico. 

4. Propor os exames que devem ser solicitados quando frente a um recém-

nascido com tais achados clínicos. 

5. Explicar os achados ultrassonográficos do recém-nascido. 

6. Relacionar os achados ultrassonográficos com o exame físico. 

7. Discutir a evolução clínica do paciente. 

8. Discutir a interpretação do antibiograma e a antibioticoterapia indicada para o 

paciente. 

9. Indicar e discutir a conduta clínica mais adequada neste caso. 

10. Explicar a Síndrome de Prune-Belly relacionando-a com o caso. 

 

Y12PBL4MMC28 - objetivos de aprendizagem: 

1. Citar causas de dor abdominal com diarreia nesta faixa etária. 

2. Relacionar inapetência com o hábito de comer terra. 

3. Relacionar as queixas de dor abdominal, vômitos, febre e tosse seca com o 

abatimento de Kauã. 

4. Avaliar o estado nutricional de Kauã. 

5. Citar causas de tumoração abdominal nessa faixa etária . 

6. Discutir as causas do sopro sistólico de Kauã 

7. Discutir os diagnósticos prováveis para o caso. 

8. Citar os exames fundamentais para confirmar o diagnóstico de Kauã. 

 

Tutoria intermediaria - objetivos de aprendizagem: 

1. Relacionar o hemograma com o quadro clínico. 

2. Conhecer o tratamento da broncopneumonia em criança e seus agentes 

etiológicos mais frequentes. 

3. Discutir o ciclo de Loefer e suas possíveis complicações clínicas. 

4. Interpretar o significado da imagem de miolo de pão no RX de abdome. 

5. Conhecer o tratamento para suboclusão por bolo de áscaris 

6. Conhecer os tipos de desidratação e seu tratamento 

7. Discutir a questão social presente no caso e sua prevalência nos dias 

atuais. 

Y12PBL4MMC29 - objetivos de aprendizagem: 
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1. Classificar o recém-nascido de acordo com a idade gestacional (termo, pré-

termo e pós-termo), a relação entre peso e idade gestacional (adequado, 

pequeno e grande para a idade gestacional) e o peso de nascimento (extremo 

baixo peso, muito baixo peso, baixo peso, peso insuficiente e macrossomia). 

2. Investigar as consequências da hepatite B na gestação e a conduta no 

período neonatal. 

3. Discutir os efeitos da maconha e do tabaco sobre o feto e o recém-nascido. 

4. Pesquisar a conduta frente ao neonato com líquido amniótico meconial ao 

nascer. 

5. Rever boletim de Apgar. 

6. Abordar os diagnósticos diferenciais para a microcefalia congênita, 

incluindo as infecções congênitas (toxoplasmose, rubéola, citomegalovirose, 

Parvovírus B19 e Herpesvírus). 

7. Identificar a síndrome alcoólica fetal. 

PROBLEMA 4° SALTO TRIPLO - objetivos de aprendizagem: 

1. Definir sífilis congênita 

2. Conhecer a clínica da sífilis congênita 

3. Rever formas de transmissão da sífilis e conhecer seu tratamento 

4. Interpretar as tipagens sorológicas no pré-natal 

5. Interpretar os resultados do VDRL e o seguimento pós tratamento 

6. Criticar o não tratamento do marido VDRL negativo 

7. Rever os parâmetros que medem o boletim de Apgar 

8. Conhecer o significado de acrocianose 

9. Conhecer o boletim de Silverman-Andersen 

10. Interpretar os resultados de exames do RN 

11. Conhecer o tratamento da sífilis congênita preconizado pelo MS 

12. Discutir os procedimentos de preencher ficha de notificação compulsória para 

sífilis congênita e seu encaminhamento para a Vigilância Epidemiológica 

 

Y13PBL4MMC1 - objetivos de aprendizagem: 

1. Classificar o RN quanto a idade gestacional e o peso pela curva de 
Alexander. 

2. Classificar o RN quanto ao peso. 
3. Discutir o atendimento realizado pelo SAMU. 
4. Analisar as condições de nascimento (presença do líquido meconial em vias 

aéreas e sua relação com sofrimento fetal). 
5. Analisar o exame físico imediato. 
6. Explicar e analisar o Método de Capurro. 
7. Interpretar a amenorreia de 3 meses. 
8. Avaliar a importância do pré-natal bem realizado. 
9. Explicar a indicação do atendimento na UTINN e a origem do desconforto 

respiratório. 
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10. Justificar o abaulamento do tórax (intubação seletiva levando a um 
pneumotórax). 

11. Explicar aparecimento de petéquias e equimoses. 
12. Discutir os achados do exame físico (fígado à 1,0cm e baço na RCE). 
13. Interpretar os exames solicitados. 
14. Explicar a icterícia. 

  

Tutoria Intermediária - objetivos de aprendizagem: 

1. Analisar e discutir os exames solicitados 
2. Entender resultados de IgG e IgM para CMV 
3. Interpretar e relacionar ao quadro as alterações observadas nos exames de 

imagem. 
4. Justificar as hipóteses diagnósticas. 
5. Indicar o tratamento (orientação sobre a transmissão até os 18 meses de vida 

e os encaminhamentos para avaliação auditiva e oftalmológica; 
acompanhamento com equipe multidisciplinar). 

 

Y13PBL4MMC2 - objetivos de aprendizagem: 

1. Definir edema e rever a fisiopatologia do edema. 

2. Citar as causas de cefaléia nesta faixa etária. 

3. Relacionar a diminuição do volume urinário e o quadro clínico desenvolvido 

pela criança. 

4. Rever o cálculo de PA em criança e os valores normais de peso, FC e FR. 

5. Compreender o aumento da FC, FR e PA, além do peso. 

6. Interpretar a queixa de urina avermelhada e relaciona-la ao quadro. 

7. Elencar os exames subsidiários necessários para a orientação diagnóstica. 

  

Tutoria Intermediária - objetivos de aprendizagem: 

1. Analisar os resultados dos exames. 

2. Definir hematúria e proteinúria 

3. Listar as possíveis etiologias da hematúria e proteinúria em crianças, 

especialmente nesta faixa etária. 

4. Discutir os itens da prescrição. 

5. Relacionar a prescrição com o quadro clínico. 

6. Discutir as possíveis complicações da glomerulonefrite. 

7. Discutir a conduta em crianças com amigdalites de repetição. 

  

Y13PBL4MMC3 - objetivos de aprendizagem: 

1. Discutir a alimentação de Maria Fernanda. 
2. Diferenciar diarreia de disenteria. 
3. Citar causas de diarreia crônica. 
4. Interpretar o gráfico pôndero-estatural de Maria Fernanda. 
5. Correlacionar à parada de ganho pôndero-estatural com o quadro clínico. 
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6. Interpretar os exames laboratoriais. 
  

Tutoria intermediária - objetivos de aprendizagem: 

1. Definir doença celíaca. 
2. Diferenciar doença celíaca de alergia a proteína do leite de vaca. 
3. Conhecer os exames de triagem para má absorção intestinal. 
4. Interpretar a biópsia intestinal. 
5. Conhecer o tratamento da doença celíaca. 

 

Y13PBL4MMC4 - objetivos de aprendizagem: 

1. Conhecer a importância do AM na prevenção de doenças infecciosas na 
criança de baixa idade (< 6 meses) 

2. Recordar a anatomia e fisiologia do aparelho respiratório alto e sua 
suscetibilidade aos agentes infecciosos 

3. Identificar os agentes infecciosos mais frequentes no lactente e criança jovem 
4. Conhecer o sistema imunológico e suas diferenças na defesa do organismo 

aos diferentes agentes infecciosos 
5. Avaliar o perfil nutricional de Fernanda 
6. Justificar tal estado nutricional com o quadro clínico 
7. Interpretar os resultados dos exames laboratoriais de Fernanda, trazidos por 

Dona Joana 
8. Conhecer os diagnósticos diferenciais para infecções pulmonares e de vias 

aéreas altas 
9. Desenvolver raciocínio clínico para estabelecimento das principais hipóteses 

diagnósticas 
  

Tutoria Intermediária - objetivos de aprendizagem: 

1. Interpretar os exames de resposta vacinal 
2. Correlacionar os antígenos vacinais aos setores da resposta imune 

estimulados. 
3. Conhecer os principais agentes infecciosos e a correlação entre prevalência 

de infecções e tipos de imunodeficiências 
4. Rever imagens tomográficas em pediatria 
5. Conhecer as indicações de uso de imunoglobulina ev 
6. Conhecer as bases imunológicas dos efeitos da imunoglobulina ev 

 

Y13PBL4MMC5 - objetivos de aprendizagem: 

1. Conhecer a abordagem da sífilis na gestação e seu tratamento. 
2. Saber quando considerar a mãe como tratada adequadamente. 
3. Identificar as manifestações clínicas na sífilis congênita precoce. 
4. Definir qual a conduta na sífilis congênita precoce 
5. Elaborar o diagnóstico diferencial da sífilis congênita precoce. 
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Tutoria Intermediária - objetivos de aprendizagem: 

1. Identificar as manifestações clínicas da desidratação. 
2. Conhecer os tipos de desidratação baseado no sódio. 
3. Classificar o recém-nascido quanto ao peso e à idade gestacional, utilizando 

gráfico de crescimento intra-uterino. 
4. Listar as causas de icterícia no lactente. 
5. Rever o metabolismo da bilirrubina. 
6. Conhecer o tratamento e controle ambulatorial do paciente com sífilis 

congênita 
   

Y13PBL4MMC6 - objetivos de aprendizagem: 

1. Conhecer o medicamento Tylenol® seu modo de ação e doses para crianças. 
2. Relacionar o quadro clínico de Wagner com rinofaringite. 
3. Conhecer os agentes infecciosos responsáveis pela infecção das vias aéreas 

superiores 
4. Conhecer o tratamento das rinofaringites. 
5. Conhecer o papel da alimentação nas fases agudas e na promoção da saúde 

das crianças. 
6. Conhecer os diferentes padrões de evoluções de um quadro viral de vias 

aéreas superiores. 
7. Citar as complicações possíveis da rinofaringite. 

  

Tutoria Intermediária - objetivos de aprendizagem: 

1. Avaliar os conhecimentos incorporados em relação à patogênese da febre e 
do mecanismo de ação dos antitérmicos; 

2. Conhecer o nome comercial de fantasia e genérico dos medicamentos 
utilizados; 

3. Gerar crítica em relação às condutas que não são as preconizadas pelas 
normas e diretrizes de sociedades e seus departamentos científicos; 

4. Conhecer o papel da alimentação nas fases agudas e na promoção da saúde 
das crianças; 

5. Saber os diferentes padrões de evoluções de um quadro viral de vias aéreas 
superiores. 

  

Y13PBL4MMC7 - objetivos de aprendizagem: 

1. Definir hematúria. 
2. Entender hematúria assintomática e a associada a sinais e sintomas 

sugestivos de etiologia específica. 
3. Explicar hematúria transitória e persistente. 
4. Apontar as causas de hematúria no lactente e no adulto. 
5. Apontar os exames subsidiários a serem solicitados na investigação clínica. 
6. Julgar a falta de investigação clínica em Jane anteriormente. 
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Tutoria Intermediária - objetivos de aprendizagem: 

1. Analisar os exames subsidiários. 
2. Definir e interpretar as alterações oftalmológicas. 
3. Analisar o resultado da biópsia renal e relacionar à Síndrome de Alport. 
4. Relatar a síndrome de Alport e demonstrar o porquê da manifestação clínica 

mais grave em meninos. 
5. Executar o aconselhamento genético. 

 

Y13PBL4MMC8 - objetivos de aprendizagem: 

1. Conhecer as vacinas recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria, 
seus esquemas e as diferenças em relação às praticadas nas Unidades 
Básicas de Saúde; 

2. Identificar e compreender a importância das diferentes vacinas 
pneumocócicas disponíveis no mercado; 

3. Apontar as vias de infecção da infecção pulmonar; 
4. Definir os critérios clínicos para diagnóstico e classificação das pneumonias; 
5. Analisar os critérios para indicação de tratamento hospitalar para pneumonias 

adquiridas na comunidade. 
6. Descrever os sinais radiológicos básicos para diagnóstico e sugestão de 

agentes etiológicos em pneumonias; 
7. Nomear os métodos para diagnóstico etiológico de pneumonias; 
8. Apontar os principais agentes causadores de pneumonias em pediatria nas 

diferentes faixas etárias. 
9. Propor o tratamento para o quadro apresentado pelo paciente. 

  

Tutoria intermediária - objetivos de aprendizagem: 

1. Saber tratar pneumonias segundo a Diretriz Brasileira em Pneumonia 
Adquirida na Comunidade; 

2. Discutir critérios éticos a respeito de aplicação de condutas baseadas em 
evidências em confronto com opiniões e experiências pessoais; 

3. Conhecer as complicações das pneumonias; 
4. Saber suspeitar da ocorrência de derrame pleural; 
5. Saber conduzir crianças com pneumonia e derrame pleural; 
6. Identificar critérios de retirada do dreno em crianças com derrame pleural. 

 

Y13PBL4MMC9 1° SALTO TRIPLO 

Y13PBL4MMC10 - objetivos de aprendizagem: 

1. Definir a classificação do recém-nascido quanto ao peso e à idade 

gestacional, utilizando gráfico de crescimento intrauterino. 

2. Analisar a restrição de crescimento intrauterino e a microcefalia e propor a 
causa desta restrição de crescimento e da alteração do perímetro cefálico. 
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3. Apontar e debater os aspectos epidemiológicos associados à gravidez na 
adolescência e baixo nível sócioeconômico. 

4. Relacionar os achados do exame físico do recém – nascido com a restrição 
de crescimento intrauterino, hepatoesplenomegalia e com aspectos 
epidemiológicos apontados no caso. 

5. Identificar as causas de desconforto respiratório relacionadas com o caso. 
6. Avaliar a falta do pré-natal descrito no caso e associar com os eventos que se 

seguem desde o trabalho de parto. 
7. Propor um diagnóstico diferencial de restrição de crescimento intrauterino. 

  

Tutoria Intermediária - objetivos de aprendizagem: 

1. Rever a abordagem da sífilis na gestação e seu tratamento. 
2. Rever o quadro clínico e o diagnóstico das infecções congênitas. 
3. Descrever a transmissão vertical da citomegalovirose congênita. 
4. Apontar as manifestações clínicas na citomegalovirose congênita. 
5. Explicar os riscos infecciosos do caso e a abordagem diagnóstica e 

laboratorial. 
6. Explicar os riscos para o recém-nascido quanto à citomegalovirose congênita. 
7. Apontar a abordagem diagnóstica e laboratorial específica. 
8. Esquematizar a conduta com o recém-nascido na citomegalovirose congênita. 
9. Formular o diagnóstico diferencial da citomegalovirose congênita. 
10. Propor o acompanhamento do neonato portador de citomegalovirose 

congênita após a alta. 
11. Enunciar os valores normais de referência para os exames laboratoriais 

citados no caso, tais como: gasometria arterial, hemograma, PCR, sorologias. 
12. Recordar icterícia colestática associada às infecções congênitas. 
13. Identificar os fatores epidemiológicos e sociais relacionados com a 

prematuridade, restrição de crescimento intrauterino e risco para infecções 
congênitas. 

  

Y13PBL4MMC11 - objetivos de aprendizagem: 

1. Definir diarreia. 

2. Conhecer os tipos de diarreia e classificá-las quanto à evolução e 

características. 

3. Elencar as principais etiologias da diarreia em crianças. 

4. Conhecer o conteúdo da dieta branda. 

5. Conhecer as indicações da metoclopramida. 

6. Discutir a indicação da antibióticoterapia e suas consequências para o quadro 

gastrointestinal de Antônio Marcos. 

7. Discutir o quadro neurológico que se instalou em Antônio Marcos e suas 

possíveis causas. 

  

Tutoria Intermediária - objetivos de aprendizagem: 

1. Conhecer e classificar os graus de desidratação. 

2. Explicar o quadro clinico neurológico de Antônio Marcos. 
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3. Discutir a realização dos exames bacteriológicos e virológicos além dos 

anticorpos fixadores do complemento para rotavirus. 

4. Discutir a indicação de hidratação parenteral do tipo isotônica para Antônio 

Marcos. 

5. Conhecer a indicação de triexifenidil para Antônio Marcos. 

 

Y13PBL4MMC12 - objetivos de aprendizagem: 

1. Descrever meningomielocele e entender sua etiologia multifatorial. 
2. Explicar a hidrocefalia secundária à meningomielocele. 
3. Nomear as complicações secundárias associadas à ocorrência da 

meningomilocele. 
4. Analisar a hidronefrose bilateral. 
5. Investigar a ocorrência de constipação intestinal. 
6. Debater as causas de luxação congênita de quadril. 
7. Enunciar as opções terapêuticas no tratamento de luxação congênita de 

quadril. 
8. Explicar a paraplegia e a anestesia abaixo da cicatriz umbilical. 
9. Relacionar os achados do exame físico com a ocorrência de 

meningomielocele. 
10. Propor uma conduta terapêutica. 

  

Tutoria Intermediária - objetivos de aprendizagem: 

1. Apontar os objetivos do cateterismo vesical intermitente. 
2. Nomear as indicações de quimioprofilaxia nos quadros de infecção do trato 

urinário. 
3. Debater as drogas e as doses utilizadas em quimioprofilaxia. 
4. Definir cistostomia e criticar sua indicação. 

   

Y13PBL4MMC13 - objetivos de aprendizagem: 

1. Conhecer as implicações e riscos do transporte aéreo de mulheres grávidas. 
2. Rever o significado da reação de Coombs indireto. 
3. Verificar quanto é o ganho ponderal satisfatório na gestação e discutir o ganho 
ponderal excessivo de Lúcia. 
4. Abordar a necessidade de reavaliar os exames sorológicos no terceiro trimestre 
de gravidez. 
5. Avaliar o resultado da ultrassonografia obstétrica, identificando sinais de anemia e 
hidropsia fetais. 
6. Interpretar o resultado da cardiotocografia, que está de acordo com anemia fetal e 
feto em risco iminente de morte. 
7. Relembrar o que é polihidrâmnio e conhecer suas causas. 
8. Identificar a asfixia perinatal no problema em questão. 
9. Entrar em contato com os passos de reanimação neonatal. 
10. Reconhecer as características clínicas de um recém-nascido hidrópico. 
11. Enumerar as causas de hepatoesplenomegalia neonatal. 
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12. Distinguir as causas de hidropsia fetal: imune e não imune. 
13. Praticar a classificação do recém-nascido de acordo com a idade gestacional. 

 Tutoria Intermediária - objetivos de aprendizagem: 

1. Classificar o recém-nascido de acordo com o gráfico de Alexander – peso e idade 
gestacional. 
2. Conhecer os valores hematimétricos adequados no período neonatal. 
3. Pesquisar a fórmula de Mollyson para correção de hemoglobina. 
4. Verificar as condições necessárias para a transfusão neonatal com concentrado 
de hemáceas. 
5. Reconhecer os sinais de hidropsia de causa anêmica grave. 
6. Identificar as causas de hemorragia aguda no recém-nascido. 
7. Avaliar o resultado da gasometria arterial: acidemia mista. 
8. Entender que a hiperbilirrubinemia no sangue de cordão umbilical está acima dos 
valores normais, pois a mãe tem a função de depuração da bilirrubina fetal. 
9. Investigar como é o método de exsanguineotransfusão, suas indicações e 
complicações. 
10. Concluir que o diagnóstico clínico e laboratorial de hidropsia fetal neste caso é a 
isoimunização Rh. 
11. Identificar a importância do abortamento prévio nesta situação. 
12. Discutir a necessidade de obtenção do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido para procedimentos invasivos. 

  

Y13PBL4MMC14 - objetivos de aprendizagem: 

1. Citar causas de dor abdominal peri umbilical acompanhada de vômitos nesta 
faixa etária. 

2. Discutir causas de dor abdominal recorrente em pediatria. 
3. Discutir a importância do vômito não ter sangue ou bile. 
4. Discutir as possíveis causas do vômito. 
5. Discutir as causas de diarreia em criança grande. 
6. Interpretar os dados numéricos de Andréia. 
7. Classificar o estado nutricional de Andréia. 
8. Relacionar os dados de exame físico com as queixas. 
9. Recordar a classificação de Tanner para o sexo feminino. 
10. Discutir os exames laboratoriais solicitados. 
11. Avaliar a necessidade de outros exames laboratoriais. 

  

Tutoria Intermediária - objetivos de aprendizagem: 

1. Definir apendicite aguda. 
2. Relacionar o quadro clínico com os achados da tomografia. 
3. Discutir causas de calculose biliar, nessa faixa etária. 
4. Discutir a indicação de ultrassonografia. 
5. Propor o tratamento da apendicite aguda. 
6. Discutir as complicações da apendicite. 
7. Conhecer o esquema de antibioticoterapia em apendicite. 
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8. Relacionar também o quadro clínico com a calculose biliar. 
9. Propor tratamento conservador para a calculose de Andréia. 

 

Y13PBL4MMC15 - objetivos de aprendizagem: 

1. Identificar o motivo pelo qual o Jéferson apresentou febre. 
2. Conhecer a patogênese da febre. 
3. Identificar o mecanismo de ação dos antitérmicos. 
4. Conhecer o quadro clínico de um processo infeccioso viral de vias aéreas 

superiores 
5. Identificar sinais de comprometimento de vias aéreas inferiores. 
6. Conhecer a importância da frequência respiratória no diagnóstico diferencial 

de acometimento de vias aéreas superiores (IVAS) e de vias aéreas inferiores 
(pneumonias) 

7. Conhecer os agentes infecciosos mais frequentes (virais e bacterianos) nas 
infecções de vias aéreas (superiores e inferiores) 

8. Saber quando está indicado o RX de tórax em quadros semelhantes. 
9. Identificar os passos da evolução de um processo infeccioso viral de vias 

aéreas superiores 
10. Conhecer quais as indicações para internação hospitalar nas pneumonias em 

crianças. 
  

Tutoria Intermediária - objetivos de aprendizagem: 

1. Definir cianose central. 
2. Conhecer a fisiopatologia da bronquiolite. 
3. Interpretar os exames de imagem e a gasometria de Jéferson. 
4. Discutir a prescrição de Jéferson. 
5. Conhecer a indicação da vacina Palivizumabe e a resolução SS-249 para a 

prevenção do VCR. 
6. Conhecer a indicação da ventilação mecânica, em crianças, nos casos de IRA 

(insuficiência respiratória aguda). 
7. Discutir os benefícios, na saúde, ao se trabalhar com equipe multidisciplinar. 

 

Y12PBL4MMC16 - objetivos de aprendizagem: 

1. Definir peso e estatura adequados para a faixa etária dessa criança. 
2. Recordar o exame físico do abdome na criança. 
3. Apontar a conduta clínica adequada em infecções urinárias em crianças, 
principalmente em meninos. (Atentar para o título do problema) 
4. Investigar a recusa alimentar nessa faixa etária. 
5. Definir o esquema alimentar correto nessa faixa etária. 
6. Calcular a estatura alvo para essa criança. 
7. Apontar as causas de massas abdominais mais comuns nessa faixa etária. 
8. Analisar os exames subsidiários solicitados. 
9. Formular hipóteses diagnósticas a partir dos resultados dos exames relacionando 
com o quadro clínico.  
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10. Identificar e entender o tratamento para estenose de JUP (estenose da junção 
uretero piélica). 

Y13PBL4MMC17 - objetivos de aprendizagem: 

1. Relacionar leite materno com fezes com sangue. 
2. Discutir as características da evacuação diarreica. 
3. Conhecer a etiologia das diarreias na infância. 
4. Relacionar as manchas arroxeadas com a evacuação com sangue. 
5. Citar causas de manchas hemorrágicas no corpo nessa faixa etária. 
6. Relacionar maus tratos com manchas roxas. 
7. Discutir a importância do pré-natal com os sintomas apresentados. 
8. Rever antropometria do nascimento. 
9. Classificar o RN segundo a escala de Capurro. 

  

Tutoria Intermediária - objetivos de aprendizagem: 

1. Analisar os dados antropométricos do paciente. 
2. Relacionar a plaquetopenia com o quadro clínico. 
3. Conhecer o diagnóstico diferencial de púrpura na criança. 
4. Citar as doenças que dão alterações no número de plaquetas nessa faixa 

etária. 
5. Entender o mecanismo de ação da imunoglobulina na púrpura. 
6. Conhecer a dose usada e o tempo de aplicação. 
7. Relacionar a pesquisa de rotavírus com o quadro clínico e o calendário 

vacinal. 
8. Conhecer o tratamento da anemia ferropriva. 
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ANEXO V - PROBLEMAS DESENVOLVIDOS EM SESSÕES DE TUTORIA NO 

MODULO DA MEDICINA DA MULHER 

 

 
Y13PBL4MMM1 - objetivos de aprendizagem: 

1. Identificar os possíveis agentes etiológicos envolvidos no quadro clínico de 
corrimento fétido com as características descritas no problema. 

2. Interpretar o laudo de LIEAG, definindo a conduta. 
3. Descrever os sintomas descritos logo após a biópsia como decorrentes de um 

reflexo vagal pelo estímulo no colo uterino. 
4. Recordar “carcinoma in situ” compreendendo a necessidade de CAF nestes 

casos. 
5. Relatar as indicações da prescrição de vacina anti-HPV. 
6. Conjugar as informações que sugerem a transmissão sexual do vírus para o 

desenvolvimento de lesão pré-neoplásica de colo uterino. 
7. Julgar o impasse vivido pelo ginecologista e a sua postura profissional frente 

a situação em que envolve o conhecimento de relacionamento extraconjugal 
de seu amigo de pescaria e os questionamentos feitos por sua paciente. 

8. Discutir a questão da exposição midiática que a Neide pretendia fazer com a 
Renata. 

 

Y13PBL4MMM2 - objetivos de aprendizagem: 

1. Relacionar as diferentes nomenclaturas para a unidade de saúde do texto 
com as mudanças nas práticas de saúde público em nosso país. 

2. Reconhecer a situação de área de abrangência da unidade de saúde e 
comparar com o que vivencia no PAS. 

3. Descrever a história natural do câncer de colo uterino, citando o estadiamento 
clínico e as condutas para cada uma das fases da doença. 

4. Entender os motivos que contraindicam cirurgia nos tumores localmente 
avançados. 

5. Definir braquiterapia e suas indicações. 
6. Justificar a insuficiência renal crônica pela infiltração neoplásica. 
7. Apontar o quadro clínico de caquexia neoplásica como fator determinante do 

óbito. 
 

Y13PBL4MMM3 - objetivos de aprendizagem: 

1. Definir iteratividade e os riscos que se associam às cesáreas de repetição. 
2. Julgar a conduta do médico que abandonou o plantão sem aguardar pelo seu 

substituto. 
3. Interpretar os diagnósticos obstétricos das pacientes no pré-parto, 

discriminando o caso grave do caso banal. 
4. Criticar a conduta não intervencionista do colega que “passou” o plantão para 

a parturiente com hematúria e 4 cesáreas anteriores. 
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5. Descrever o quadro clínico de uma distopia placentária e de um acretismo 
placentário, o diagnóstico e a conduta. 

6. Identificar a situação de risco potencial daquela possível placenta percreta 
pelos fatores de risco e quadro clínico da paciente (confirmado 
posteriormente pela cesárea). 

7. Estimar o stress que a obstetra enfrentou frente à situação de acretismo 
placentário e às atitudes que ele foi levado a tomar ainda durante o ato 
cirúrgico. 

8. Recordar a anatomia pélvica e as relações de contiguidade entre bexiga, 
útero e a histerotomia da cesárea. 

9. Apontar qual seria a conduta eticamente mais adequada frente às situações 
que o plantonista enfrentou. 

 

Y13PBL4MMM4 - objetivos de aprendizagem:  

1. Comentar o índice de falha dos contraceptivos hormonais orais em uso 
adequado e uso real. 

2. Relembrar os sintomas gerais da gestação inicial, com justificativa para sua 
ocorrência. 

3. Discutir os mecanismos de como as infecções urinárias podem determinar o 
trabalho de parto prematuro. 

4. Comentar as possíveis falhas/ equívocos no atendimento a essa paciente no 
pré-natal. 

5. Perceber que o agente tocolítico era a nifedipina, descrevendo seus efeitos 
desejados e efeitos colaterais. 

6. Justificar o uso do utrogestan® e do buscopan plus® na prescrição para casa. 
7. Explicar o motivo do uso de corticoterapia e seu efeito na maturidade 

respiratório do recém-nascido. 
8. Reconhecer a necessidade de pesquisar a colonização pelo EGB, seus 

efeitos no recém-nascido, especialmente prematuro; a técnica de pesquisa e 
a conduta na eventual presença do EGB. 

9. Explicar o que é plano regulamentado e ANS. 
10. Criticar a resposta do médico frente ao comentário de que a regulamentação 

da ANS seria o fator determinante da nova consulta. 
 

Y13PBL4MMM5 - objetivos de aprendizagem: 
 

1. Discutir a interferência positivas e negativas que programas educativos sobre 
saúde podem ter sobre o público leigo. 

2. Julgar como deve ser o procedimento para atender pacientes com 
hipocondria. 

3. Citar as indicações de uso de vacina anti-HPV tetravalente e bivalente, 
discutindo a contraindicação ao uso que o Dr. Santos determinou. 

4. Explicar o que é uso “off-label”. 
5. Apresentar as indicações de colposcopia, seus achados e sua 

fundamentação. 
6. Aplicar a classificação de Bethesda e de Richard para explicar LIEAG e 

Carcinoma in situ. 
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7. Definir carcinoma in situ e descrever a cirurgia que o Dr. Santos pretendia 
fazer em Andrea. 

 

Y13PBL4MMM6 - objetivos de aprendizagem: 

1. Valorizar a queixa de em “lavado de carne” e sangramento após a 
menopausa como sinais clínicos de câncer de colo uterino. 

2. Criticar a tentativa do médico em não atender a paciente por causa da 
ausência do resultado de colpocitologia oncótica. 

3. Analisar as dificuldades que o atendimento SUS tem para os casos de 
atenção secundária e terciária. 

4. Relatar a indicação do toque retal e sua relevância na avaliação dos 
paramétrios para o estadiamento do câncer de colo uterino. 

5. Definir o estadiamento do câncer de colo uterino e suas indicações de 
tratamento em cada um dos estádios. 

6. Sugerir como seria o atestado de óbito de D. Neuza. 
 

Y13PBL4MMM7 - objetivos de aprendizagem: 
 

1. Estimar as situações que culminam com a busca por interrupção voluntária da 
gravidez, discutindo as possibilidades alternativas que decorrem da não 
interrupção. 

2. Interpretar o medicamento usado pela paciente como sendo o misoprostol, 
explicando seu mecanismo de ação na indução de abortamento. 

3. Conjugar o quadro clínico do corrimento com o laudo bacterioscópico de “clue 
cell” para diagnosticar vaginose bacteriana. 

4. Relatar as consequencias da v.b. na gravidez e a conduta que deve ser 
tomada. 

5. Recordar os exames de rotina no pré-natal, o ganho de peso habitual, a 
indicação de pesquisa da translucência nucal e a idade gestacional em que 
se consegue visualizar o sexo do concepto. 

6. Descrever o quadro clínico de amniorexe prematura, suas consequencias e a 
conduta que deve ser tomada. 

7. Associar elevação do VHS/ PCR com fisometria e dolorimento uterino como 
sugestivos de infecção ovular. 

8. Descreve as consequencias da corioamnionite. 
9. Discutir se o uso de misoprostol poderia ter sido o fator causal da situação de 

amniorexe prematura. 
 

Y13PBL4MMM8 - objetivos de aprendizagem: 

1. Registrar as situações que se associam ao alto risco para prematuridade. 
2. Explicar as complicações decorrentes do nascimento pré-termo. 
3. Avaliar a insegurança e ansiedade de uma nova gestação para mulheres com 

perdas conceptuais repetitivas. 
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4. Discutir o impacto da acessibilidade e popularização de artigos científicos 
proporcionada pelas mídias e a interferência (positiva ou negativa) sobre a 
prática médica. 

5. Recordar as definições que norteiam a Medicina Baseada em Evidências 
Científicas, tais como Grau de Recomendação e Níveis de Evidência. 

6. Relacionar o uso de progesterona e o sucesso na prevenção do parto 
prematuro. 

7. Descrever a circlagem, sua indicação e limitações. 
8. Relacionar o colo curto e o parto prematuro. 
9. Justificar o uso do corticosteroide. 

 
Y13PBL4MMM9 - 1° SALTO TRIPLO 

Y13PBL4MMM11 - objetivos de aprendizagem: 

1. Definir ASCUS e coilócitos 
2. Descrever os efeitos citopáticos virais que culminam com os achados 

sugestivos de infecção pelo HPV. 
3. Entender o motivo que levou o patologista e a ginecologista a contra-

indicarem o estudo molecular do HPV. 
4. Marcar as diferenças entre as técnicas de pesquisa molecular e as indicações 

atuais para esses exames. 
5. Explicar a importância do clareamento viral (“washout”) versus a permanência 

do vírus como fator determinante na evolução do processo. 
6. Estimar a remuneração de consultas pelos convênios, discutindo o 

encarecimento do sistema de saúde com o incremento de novas tecnologias 
e a redução no ganho do médico. 

7. Julgar o sentimento de culpa que o Geraldo ficou por ter mantido relação 
sexual com outra parceira e ter exposto sua namorada ao possível contágio. 

8. Descrever a ação do Albocresil® e da podofilotoxina como tratamentos do 
HPV. 

9. Definir colposcopia alargada citando alguns de seus achados possíveis e 
teste de Schiller positivo. 

10. Justificar a colposcopia e a biópsia que foram efetuadas na Gabriela. 
 

Y13PBL4MMM12 - objetivos de aprendizagem: 
 

1. Valorizar a queixa de sangramento após menopausa como sinal clínico de 
algum processo mórbido subjacente que necessita diagnóstico. 

2. Descrever o tipo de perda vaginal como sugestivo de processo neoplásico em 
colo uterino. 

3. Entender o “sepultamento da sexualidade” de D Lúcia como situação 
relativamente comum entre mulheres que ficam viúvas. 

4. Associar a repulsa a sexualidade como situação decorrente do mau 
relacionamento conjugal. 

5. Relatar a indicação do toque retal e sua relevância na avaliação dos 
paramétrios para o estadiamento do câncer de colo uterino. 
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6. Interpretar os resultados dos exames subsidiários como sugestivo de anemia 
de causa neoplásica associada a perdas sanguíneas crônicas. 

7. Interpretar a elevação de uréia e creatinina e os achados da urina I como 
associados ao comprometimento renal pela infiltração neoplásica. 

8. Definir o estadiamento do câncer de colo uterino e suas indicações de 
tratamento em cada um dos estádios. 

9. Preencher qual seria o Atestado de Óbito da D. Lúcia. Identificando a causa 
mortis e citar as outras situações que contribuíram para seu rápido 
falecimento. 

 

Y13PBL4MMM13 - objetivos de aprendizagem: 

1. Compor os fatores de risco descritos para a gestante como determinantes do 
trabalho de parto prematuro. 

2. Identificar o tabagismo como fator de risco para o trabalho de parto 
prematuro, procurando justificar esta relação segundo o descrito na literatura. 

3. Nomear os sintomas gastrointestinais da gestante como acentuação dos 
sintomas habituais de uma gravidez. 

4. Recordar a expectativa de ganho de peso na gestação normal, reconhecendo 
o déficit que a paciente Ana teve durante o pré-natal. 

5. Descrever o índice de Bishop e sua utilidade prática. 
6. Reconhecer os sintomas de rubor facial, náuseas, cefaleia como 

consequências do uso da tocólise com nifedipina. 
7. Interpretar os exames subsidiários para confirmar a associação de infecção 

urinária e trabalho de parto prematuro. 
8. Descrever o teste da fibronectina fetal e o comprimento do colo ao USG como 

associados a elevada probabilidade de não se conseguir a inibição do parto. 
9. Criticar a postura passiva da Ana frente às complicações decorrentes do 

trabalho de parto prematuro e prematuridade de seu concepto. 
 

Y13PBL4MMM14 - objetivos de aprendizagem: 

1. Debater a difícil experiência que corresponde a uma parturiente com 14 anos 
enfrentar o trabalho de parto. 

2. Criticar a indicação da cesárea em idade tão precoce como fator determinante 
de cesáreas de repetição. 

3. Definir os riscos decorrentes da iteratividade e a indicação de cesárea em 
paciente com mais de 2 cesáreas anteriores. 

4. Recordar a legislação sobre laqueadura e vasectomia, apontando a conduta 
que deveria ter sido tomada na assistência à paciente. 

5. Formular a hipótese de patologia da implantação placentária frente a 
evidência de hematúria de dor abdominal em parturiente com 4 cesáreas 
anteriores. 

6. Descrever as patologias de implantação placentária e distopias placentárias e 
suas relações com as várias cesáreas. 

 
Y13PBL4MMM15 - objetivos de aprendizagem: 
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1. Reunir os sintomas do corrimento com mau cheiro como decorrente de 
vaginose bacteriana. 

2. Entender o que é Lesão Intraepitelial de Alto Grau. Fazer referência à 
classificação de Bethesda em sua última revisão. 

3. Definir colposcopia e citar as indicações deste exame. 
4. Justificar o papel da auditoria para liberação dos exames pelo plano de 

saúde. 
5. Julgar a indicação da pesquisa molecular do HPV. 
6. Responder às dúvidas que Amelia teve: HPV é uma DST? É possível afirmar 

que houve relacionamento extra-conjugal? O HPV está associado com o 
câncer? 

7. Descrever qual seria o próximo passo a ser proposto pelo Dr. Mauro. 
8. Comentar se existiria algum benefício para a paciente em ter recebido a 

vacina anti-HPV depois de já ser portadora de uma lesão intra-epitelial 
cervical. 

 

Y13PBL4MMM16 - objetivos de aprendizagem: 

1. Explicar o que é SVO e em quais situações deve ser acionado. 
2. Validar a recusa dos médicos que atenderam a paciente da autópsia em 

assinar a Declaração do Óbito sem conhecer os motivos que levaram ao êxito 
letal. 

3. Compor através da história natural do câncer de colo uterino a evolução da 
doença que determinou a IRC e morte por uremia e caquexia neoplásica. 

4. Interpretar a classificação de Bethesda definindo ASCUS, LIEAG. 
5. Explicar a conduta em cada resultado da colpocitologia oncótica. 
6. Interpretar a anotação no prontuário de sinusiorragia e corrimento fétido e 

róseo como sintomas de neoplasia de colo uterino. Idem para os exames 
laboratoriais que nunca foram interpretados. 

7. Traduzir os achados histológicos como compatíveis com IRC. 
8. Apontar as opções de vacinas anti-HPV existentes, suas indicações e 

particularidades. 
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ANEXO W - PROBLEMAS UTILIZADOS EM TUTORIA NO MÓDULO MEDICINA 

DO IDOSO 

 
Y12PBL4MMI1 

Nos objetivos de aprendizagem, encontramos: 

“Diagnostico diferencial de d Alzheimer e fisiopatologia dos medicamentos” 

 

Y12PBL4MMI1:  

 Nos objetivos de aprendizagem encontramos: 

- Conceituar demência e apontar suas causas mais comuns, debater o papel do 

cuidador e qualidade de vida dessas pessoas. 

 

Y12PBL4MMI22:  

Nos objetivos de aprendizagem encontramos: 

- demência, quadro clínico, evolução e tratamento medicamentoso. 

Y12PBL4MMI1 - objetivos de aprendizagem: 

1. Fazer diagnóstico diferencial de D. de Alzheimer. 
2. Entender a sintomatologia, e fisiopatologia. 
3. Estudar os efeitos das drogas para Alzheimer, bem como os efeitos adversos. 
4. Entender a ausculta cardíaca. 
5. Conhecer a Medicina Ortomolecular. 
6. Entender a causa do óbito, e Iatrogenia. 
7. Relembrar a ação do Sistema Nervoso Autônomo. 
8. Reconhecer a falha ética do caso. 
9. Conhecer tratamentos alternativos. 
10. Conhecer a expectativa de vida do brasileiro. 

  

Y13PBL4MMI3 - objetivos de aprendizagem: 

1. Conhecer a farmacodinâmica e Farmacocinética em idosos, e das drogas 
utilizadas, principalmente seus efeitos adversos em idosos. 

2. Estudar a Doença de Parkinson e Parkinsonismo. 
3. Rever as vias neurológicas comprometidas e suas funções. 
4. Estudar as causas de incontinência urinária em idosos. 
5. Rever os mecanismos de controle da micção. 
6. Estudar a incidência de patologias nos idosos, e a polifarmacologia. 
7. Discutir sobre Iatrogenia e/ou negligência no caso, CEM ou o CREMESP, que 

atua nestes casos? . 
  

Tutoria Intermediária - objetivos de aprendizagem: 

1. Identificar e interpretar as alterações nos exames, nos idosos. 
2. Colocar os valores dos exames, pelos seus métodos. 
3. Suspeitar de câncer. 
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4. Reconhecer a poli patologia em idosos 
5. Reconhecer que, Doença de Parkinson tem diagnóstico clínico. 

  
Y13PBL4MMI4 - objetivos de aprendizagem: 

1. Rever todos os efeitos dos medicamentos, principalmente os adversos. 
2. Reconhecer a sexualidade no idoso. 
3. Estudar disfunção eréctil. 
4. Estudar o envelhecimento dos órgãos sexuais e alterações dos hormônios 

sexuais nos idosos 
5. Estudar as avaliações necessárias para o uso do sildenafil. 
6. Entender o quadro clínico do ocorrido. 
7. Discutir as condutas médicas. 
8. Conhecer a medicina natural de nosso país. 

 

Y13PBL4MMI5 - objetivos de aprendizagem: 

1. Identificar as causas de sudorese fria no idoso. 
2. Estudar Hipotensão Ortostática no Idoso. 
3. Reconhecer um Acidente Isquêmico Transitório. 
4. Estudar os efeitos das drogas em uso, e seus efeitos adversos. 
5. Identificar erro médico. 
6. Suspeitar de insuficiência coronariana no idoso. 
7. Estudar as alterações fisiológicas do envelhecimento do sistema 

cardiovascular e SNA no Idoso. Bem como o ciclo do cortisol. 
8. Estudar a Estenose Aórtica. 
9. Escolher os exames pré-operatório para o caso.  

  
  

Y13PBL4MMI8 - objetivos de aprendizagem: 

1. Entender a sudorese fria, e estudar as ações do SNA nos diversos sistemas. 
2. Estudar Hipotensão Ortostática no Idoso. 
3. Reconhecer um Acidente Isquêmico Transitório. 
4. Estudar os efeitos das drogas em uso, e seus efeitos adversos. 
5. Discutir erro médico. 
6. Suspeitar de insuficiência coronariana no idoso. 
7. Estudar as alterações do sistema cardiovascular no Idoso. 
8. Discutir os exames pré-operatórios, que deveriam ser solicitados. 

 

Y13PBL4MMI9 - 1° SALTO TRIPLO 
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ANEXO X - PROBLEMAS UTILIZADOS EM TUTORIA NO MÓDULO MEDICINA 

DE EMERGÊNCIA 

 

Y12PBL4MME24  

4. Relacionar personalidade e crescimento pessoal. 

Y13PBL4MME1 - objetivos de aprendizagem: 

1. Discutir o mecanismo de trauma. 
2. Avaliar a conduta no atendimento inicial. 
3. Interpretar a radiografia de abdome. 
4. Discutir o encaminhamento do paciente. 

  

Tutoria Intermediária - objetivos de aprendizagem: 

1. Conhecer os princípios do atendimento inicial ao politraumatizado. 
2. Conhecer os princípios do atendimento ao trauma abdominal. 
3. Conhecer os sinais e sintomas da lesão pancreática. 
4. Avaliar a indicação da tomografia computadorizada. 
5. Discutir as lesões mais comuns no trauma abdominal contuso. 
6. Analisar as indicações do tratamento definitivo. 

 

Y13PBL4MME2 - objetivos de aprendizagem: 

1. Rever os princípios do atendimento da dor abdominal aguda. 

2. Discutir a etiologia e o diagnóstico diferencial das colecistites e das 

colestases. 

3. Conhecer os exames laboratoriais necessários para o diagnóstico etiológico 

das colecistites e das colestases. 

4. Conhecer os exames de imagem necessários para o diagnóstico etiológico 

das colecistites e das colestases. 

5. Refletir sobre o atraso do tratamento cirúrgico, por conta das dificuldades de 

acesso ao sistema de saúde. 

 

Tutoria Intermediária   - objetivos de aprendizagem: 

1. Discutir as complicações da colelitíase. 

2. Conhecer os exames laboratoriais necessários para o diagnóstico da 

coledocolitíase. 

3. Conhecer os exames de imagem necessários para o diagnóstico da 

coledocolitíase. 

4. Discutir as indicações e as possíveis complicações da CPRE. 

5. Conhecer as opções terapêuticas para a coledocolitíase. 
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Y13PBL4MME3 - objetivos de aprendizagem: 

1. Rever os critérios do atendimento inicial aos pacientes portadores de dor 
abdominal aguda. 

2. Rever os exames necessários para o diagnóstico diferencial da dor abdominal 
aguda. 

3. Analisar a história e o exame físico dos pacientes. 
4. Interpretar a radiografia de abdome. 
5. Sugerir as hipóteses diagnósticas. 

  

Tutoria Intermediária   - objetivos de aprendizagem: 

1. Discutir a indicação da tomografia computadorizada. 
2. Interpretar a tomografia computadorizada. 
3. Conhecer as complicações da instrumentação anal erótica. 
4. Analisar as alternativas para o tratamento dos corpos estranhos retais. 
5. Avaliar a conduta expectante para o pneumoperitoneo neste caso. 

 

Y13PBL4MME4 - objetivos de aprendizagem: 

1. Identificar o tamponamento cardíaco (tríade de Beck). 
2. Reconhecer sinais de ICC direita. 
3. Relacionar o tamponamento a pericardite aguda. 
4. Debater a conduta médica. 

  

Tutoria Intermediária - objetivos de aprendizagem: 

1. Interpretar os exames laboratoriais. 
2. Conhecer o procedimento de pericardiocentese emergencial. 
3. Listar os três tipos de pericardite aguda (seca, fibrinosa e efusiva). 
4. Solicitar os exames para lúpus (VHS, PCR, LDH, Leucócitos, Parâmetros de 

função renal e hepática, Análise de urina, Troponina). 
5. Conhecer os critérios diagnósticos do lúpus. 

 

Y13PBL4MME5 - objetivos de aprendizagem: 

1. Rever o fluxo de referência e contra referência das instituições de saúde 
(guia). 

2. Discutir o uso da auto medicação (os alunos chegarão durante a discussão 
nas inconveniências, que poderão ser: culturais, sociais e do não acesso aos 
serviços de saúde). 

3. Discutir os protocolos de atendimento da dor abdominal aguda. 
4. Discutir a etiologia e o diagnóstico diferencial das pancreatites agudas. 
5. Conhecer os exames laboratoriais necessários para o diagnóstico etiológico 

das pancreatites agudas. 
6. Conhecer os exames de imagem necessários para o diagnóstico etiológico 

das pancreatites agudas. 
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7. Conhecer os critérios de Ranson. 
  

Tutoria Intermediária   - objetivos de aprendizagem: 

1. Conhecer os outros critérios para a avaliação da gravidade da pancreatite 
aguda [Apache II e Balthazar]. 

2. Analisar o tratamento clínico das pancreatites agudas. 
3. Discutir a indicação da tomografia computadorizada. 
4. Conhecer as complicações da pancreatite aguda. 
5. Discutir a etiologia do pseudocisto de pâncreas 
6. Conhecer as opções terapêuticas para o pseudocisto de pâncreas 

 

Y13PBL4MME6 - objetivos de aprendizagem: 

1. Rever a anatomia da artéria braquial e radial e o local de palpação para 
obtenção da pressão arterial e das características do pulso arterial, 
respectivamente. 

2. Rever a técnica de palpação do pulso radial e suas características. 
3. Analisar as características do pulso e concluir tratar-se de arritmia arrítmica 

tipo fibrilação atrial. 
4. Rever a técnica de medida da pressão arterial (PA). 
5. Analisar o valor da PA e concluir pela existência de hipotensão. 
6. Explicar o porquê da presença de palidez, sudorese e hipotensão arterial (alta 

frequência cardíaca pela arritmia Þ reduz enchimento ventricular esquerdo Þ 
menor débito cardíaco Þ redução da PA). 

7. Analisar as características clínicas da fibrilação atrial. 
8. Entender a relação da grande ingestão de álcool e o desencadeamento da 

arritmia (miocardite alcoólica aguda). 
9. Discutir a problemática relação estudantes de Medicina (futuros médicos) x 

álcool 
 

Tutoria Intermediária - objetivos de aprendizagem: 

1. Interpretar o ECG e concluir por tratar-se de fibrilação atrial aguda (intervalo 
variável entre duas ondas R subsequente e sem nenhuma uniformidade), com 
alta frequência ventricular (cerca de 148 bat/min). 

2. Entender o que é cardioversão elétrica e quando ela está indicada. 
3. Discutir porque o médico preferiu a cardioversão farmacológica à elétrica. 
4. Apontar os fármacos de 1ª e 2ª opção nessa situação e seus respectivos 

mecanismos de ação. 
5. Apontar o que é amiodarona e à que classe farmacológica ela pertence e seu 

mecanismo de ação. 
6. Analisar a indicação da amiodarona após a alta de André. 
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Y13PBL4MME7   - objetivos de aprendizagem: 

1. Discutir o mecanismo de trauma. 
2. Avaliar a conduta no atendimento inicial. 
3. Interpretar a radiografia de tórax. 
4. Discutir o encaminhamento do paciente. 

  

Tutoria Intermediária - objetivos de aprendizagem: 

1. Conhecer os princípios do atendimento inicial ao politraumatizado. 
2. Discutir as indicações e a técnica da drenagem de tórax. 
3. Conhecer a classificação do choque hipovolêmico. 
4. Discutir os princípios da reposição volêmica. 
5. Avaliar a indicação da tomografia computadorizada. 
6. Analisar as indicações do tratamento definitivo. 

 

Y13PBL4MME8 - objetivos de aprendizagem: 

1. Conhecer o protocolo para o atendimento inicial das hemorragias digestivas. 
2. Discutir os critérios para a reposição volêmica com concentrado de hemácias. 
3. Discutir os possíveis diagnósticos diferenciais da hemorragia digestiva alta. 
4. Analisar as indicações da endoscopia digestiva. 
5. Conhecer o preparo necessário e as possibilidades diagnósticas e terapêuticas da 
endoscopia digestiva. 

  

Tutoria Intermediária   - objetivos de aprendizagem: 

1. Identificar o corpo estranho como causa de sangramento. 
2. Discutir as possibilidades para a retirada do corpo estranho. 
3. Reconhecer as possíveis causas da ingestão de corpos estranhos. 
4. Conhecer a classificação de Forrest. 
5. Apontar as possibilidades de tratamento endoscópico para o sangramento 
digestivo alto. 

Y13PBL4MME9 - 1º SALTO TRIPLO 

Y13PBL4MME10 - objetivos de aprendizagem: 

1. Conhecer os critérios do atendimento inicial aos pacientes portadores de dor 
abdominal aguda. 

2. Conhecer os exames necessários para o diagnóstico diferencial da dor 
abdominal aguda. 

3. Discutir a falta ao plantão do ultrassonografista. 
4. Analisar a história e o exame físico dos pacientes. 
5. Analisar as tomografias computadorizadas apresentadas. 
6. Sugerir as hipóteses diagnósticas. 
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Tutoria Intermediária   - objetivos de aprendizagem: 

1. Conhecer as indicações dos exames de imagem na dor abdominal aguda e 
as massas abdominais. 

2. Discutir a controvérsia entre a ultrassonografia e a tomografia 
computadorizada. 

3. Analisar os possíveis diagnósticos diferenciais. 
4. Discutir a etiologia dos abscessos hepáticos. 
5. Conhecer as alternativas para o tratamento dos abscessos hepáticos. 
6. Conhecer tratamento do cisto simples do fígado. 

 

Y13PBL4MME11 - objetivos de aprendizagem: 

1. Discutir o mecanismo de trauma.  
2. Avaliar a conduta no atendimento inicial.  
3. Identificar os passos do atendimento inicial ao politraumatizado. 

Tutoria Intermediária - objetivos de aprendizagem: 

1.Conhecer os princípios do atendimento inicial ao politraumatizado.  

2. Conhecer os princípios do atendimento ao trauma torácico e cervical.  

3. Conhecer as indicações de cirurgia no trauma torácico.  

4. Discutir os critérios de triagem no atendimento a múltiplas vítimas.  

5. Discutir os dilemas éticos envolvidos na priorização do atendimento médico. 

Y13PBL4MME12 - objetivos de aprendizagem: 

1. Suspeitar pelas queixas iniciais da paciente da existência de hipertireoidismo. 
2. Relacionar o excesso de hormônios tireoidianos com excitação adrenérgica. 
3. Explicar o porquê da pele pálida e da sudorese (reação adrenérgica 
compensatória ao baixo débito cardíaco = redistribuição de fluxo). 
4. Explicar o porquê do pulso mais fino e taquicárdico. 
5. Entender que a redução da pressão arterial se relaciona com a elevada 
frequência cardíaca e como consequência, baixo débito cardíaco (menor tempo para 
o enchimento ventricular). 
6. Apontar o que é eletrocardiograma e derivação D2. 
7. Diagnosticar taquicardia supraventricular (com isquemia subendocárdica) pela 
análise do traçado eletrocardiográfico (trecho da derivação D2). 
8. Discutir os fármacos indicados na reversão da taquicardia supraventricular. 
9. Definir cardioversão elétrica. 
10. Discutir a indicação do uso da cardioversão elétrica na reversão de arritmias 
cardíacas. 

Tutoria Intermediária - objetivos de aprendizagem: 

1. Rever a morfologia da tireoide. 
2. Analise os resultados do T4 livre e do TSH e conclua por tratar-se de 
hipertireoidismo secundário a hiperfunção tireoidiana. 
3. Discutir as causas de hipertireoidismo e justificar a solicitação da pesquisa de 
pesquisa de anticorpos anti-receptor de THS e de anticorpos anti-peroxidase 
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tireoidiana (anti-TPO). 
4. Analisar a imagem da cintilografia da tireoide e concluir por tratar-se de adenoma 
hiperfuncionante da tireoide. 
5. Planejar a terapêutica dessa situação. 
6. Relacionar o hipertireoidismo a arritmias cardíacas. 

Y13PBL4MME13 - objetivos de aprendizagem: 

1. Discutir o mecanismo de trauma  
2. Conhecer os princípios do atendimento inicial ao politraumatizado  
3. Avaliar a conduta no atendimento inicial da vítima  
4. Conhecer os princípios do atendimento inicial ao trauma abdominal  
5. Analisar as lesões mais comuns no trauma abdominal contuso 

  

Tutoria Intermediária - objetivos de aprendizagem: 

1. Conhecer os princípios do atendimento ao trauma pélvico. 
2. Interpretar a radiografia de quadril.  
3. Avaliar a indicação e interpretar a tomografia computadorizada.  
4. Discutir as lesões mais comuns no trauma abdominal contuso.  
5. Analisar as possibilidades para o tratamento definitivo do trauma hepático. 

Y13PBL4MME14 - objetivos de aprendizagem: 

1. Discutir o mecanismo de trauma. 
2. Avaliar a conduta no atendimento inicial. 
3. Identificar os passos do atendimento inicial ao politraumatizado. 
4. Conhecer as indicações do FAST. 
5. Conhecer as indicações da Tomografia Computadorizada. 

  

Tutoria Intermediária - objetivos de aprendizagem: 

1. Conhecer os princípios do atendimento inicial ao politraumatizado. 
2. Conhecer os princípios do atendimento ao trauma abdominal. 
3. Conhecer as indicações de cirurgia no trauma abdominal. 
4. Discutir os critérios de triagem no atendimento a múltiplas vítimas. 
5. Discutir os dilemas éticos envolvidos na priorização do atendimento médico. 

 

Y13PBL4MME15 - objetivos de aprendizagem: 

1. Conhecer o protocolo para o atendimento inicial das hemorragias digestivas. 
2. Discutir os critérios para a reposição volêmica com concentrado de hemácias 

e plasma. 
3. Discutir os possíveis diagnósticos diferenciais da hemorragia digestiva baixa. 
4. Analisar as indicações da colonoscopia. 
5. Conhecer o preparo necessário e as possibilidades diagnósticas e 

terapêuticas da colonoscopia. 
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Tutoria Intermediária   - objetivos de aprendizagem: 

1. Discutir as possíveis causas para a recidiva do sangramento. 
2. Conhecer as alternativas para o diagnóstico das hemorragias de causa 

obscura. 
3. Conhecer as alternativas para o tratamento das hemorragias de causa 

obscura. 
4. Discutir a indicação da angiografia. 
5. Listar as alternativas para o tratamento definitivo. 

 

Y13PBL4MME16 - objetivos de aprendizagem: 

1. Comentar as deficiências do pronto socorro das cidades menores e como 
estas dificuldades favorecem os encaminhamentos inadequados. 

2. Conhecer os critérios do atendimento inicial aos pacientes portadores de 
abdome agudo obstrutivo. 

3. Analisar a história e o exame físico da paciente. 
4. Conhecer os exames necessários para o diagnóstico diferencial das causas 

de obstrução intestinal. 
5. Analisar a radiografia e discutir os sinais radiológicos que sugerem o 

diagnóstico. 
6. Conhecer os princípios do tratamento clínico das obstruções intestinais. 
7. Discutir a indicação cirúrgica nas obstruções intestinais. 
8. Discutir os possíveis diagnósticos diferenciais da obstrução intestinal. 

 

Y13PBL4MMA16 - objetivos de aprendizagem: 

1. Discutir os diagnósticos diferenciais de paralisia flácida aguda. 
2. Identificar fraqueza funcional como transtorno conversivo. 
3. Relacionar o transtorno conversivo ao transtorno de ansiedade. 
4. Diagnosticar a dispepsia ulcerosa pelo uso AINE. 
5. Conhecer a epidemiologia dos transtornos de ansiedade. 
6. Entender o modelo biológico da TAG e sua epidemiologia 
7. Conhecer a abordagem farmacológica e não farmacológica do TAG. 
8. Debater invalidez decorrente dor crônica. 

 

Y13PBL4MMA17 - objetivos de aprendizagem: 

1. Diferenciar cefaleia primária de secundária.  
2. Compreender a fisiopatologia da migrânea crônica.  
3. Relacionar os dados de anamnese e evolutivos com a migrânea crônica.  
4. Interpretar os achados do eletrocardiograma como prolongamento intervalo QT.  
5. Tratar a fase aguda e estabelecer a terapia profilática da migrânea.  
6. Orientar abordagem não farmacológica para migrânea crônica.  
7. Conhecer as drogas utilizadas e seus mecanismos de ação.  
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8. Identificar os fatores de risco cardiovasculares.  
9. Discutir os sintomas e sinais compatíveis com Síndrome Coronariana Aguda.  
10. Verificar os possíveis diagnósticos diferenciais para angina vasoespástica. 

Y13PBL4MMA18 - objetivos de aprendizagem: 

1. Caracterizar síndrome metabólica. 
2. Compreender a fisiopatologia da síndrome metabólica. 
3. Discutir os aspectos trabalhistas da venda de férias e a legislação vigente 

sobre condução veículos de carga. 
4. Discutir os achados do exame físico. 
5. Interpretar os achados dos exames laboratoriais. 
6. Conhecer as diretrizes brasileira de hipertensão. 
7. Estabelecer o risco cardiovascular do paciente. 

 

Y13PBL4MMA19 - objetivos de aprendizagem: 

1. Rever anatomia do sistema venoso superficial e profundo dos MMII e veias 
ilíacas. 

2. Rever fisiologia do retorno venoso. 
3. Discutir quadro clínico da Trombose Venosa Profunda. 
4. Afastar arteriopatia pela anamnese e exame físico (presença de pulso e 

ausência de sopros). 
5. Relacionar TVP com tríade de Virchow (1860) (Estase, lesão endotelial e 

alteração da crase sanguínea) e discutir trombofilia tendo como fator de risco 
o uso dos ACO. 

6. Discutir a escala de Wells para TVP. 
7. Entender as complicações imediatas (EP, Flegmasia Alba Dolens e Flegmasia 

Cerúlea Dolens e tardias (Insuficiência venosa crônica) da TVP e seus riscos. 
8. Relacionar a úlcera venosa da genitora com uma possível trombofilia. 
9. Alteração gênica. 
10. Relacionar os possíveis exames para diagnóstico e tratamento da TVP (Eco 

Doppler venoso e ou flebografia). 
11. Aplicar o tratamento hospitalar, domiciliar clínico e farmacológico e a profilaxia 

de TVP. 
12. Discutir tempo de tratamento e pesquisa de possível trombofilia. 

 
Y13PBL4MMA20 - objetivos de aprendizagem: 

1. Definir Síndrome do intestino Irritável. 
2. Relacionar a doença com hábitos de alimentação e de vida não saudáveis – 

sedentarismo e dieta com baixo teor de fibras. 
3. Entender o mecanismo de ação do tegaserode (agonista da 5 

Hidroxitriptamina que age nos neurônios da mucosa digestiva, provocando 
um aumento da secreção de água e da motilidade digestiva) e de laxativos 
formadores de massa real. 

4. Realizar diagnóstico diferencial com moléstia diverticular dos cólons, 
neoplasias dos cólons, doenças inflamatória intestinal (doença de Crohn e 
retocolite ulcerativa), deficiência de lactase. 
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5. Conhecer os critérios de Roma II, para facilitar o diagnóstico de S. do 
Intestino Irritável. 

6. Discutir exames obrigatoriamente indicados: colonoscopia e/ou enema opaco 
quando idade acima de 50 anos, perda de peso, pesquisa de sangue oculto 
positivo, hemorragia digestiva baixa, anemia ferropriva e histórico familiar de 
câncer. 

7. Discutir a relação entre depressão e SII. 
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ANEXO Y - TEMAS DE SUSTENTAÇÕES TEÓRICAS DESENVOLVIDAS NO 

MÓDULO MEDICINA DO ADULTO 

 

1Miocardiopatias – Cardiologia; 2Artrite Reumatóide- Reumatologia; 3Anemia – 

Hematologia; 4Pneumonia – Pneumologia; 5Síndrome do Intestino Irritável – 

Gastroenterologia; 6Leucemias Agudas – Hematologia; 7Sindrome Urêmica – 

Nefrologia; 8Síndromes Coloproctologicas - Cir. Ap. Digestório; 9Diabetes Mellitus – 

Endocrinologia; 10Síndr. Dispepticas e Refluxo Gastroesofágico – Gastro;  

11Neoplasias Prevalentes – Cancerologia;  12Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

– Pneumologia; 13Sepse – Moléstias Infecciosas e Parasitárias;  14Doença 

Coronariana – Cardiologia; 15Hepatites – Mólestias Infecciosas e Parasitárias;  

16Doenças Cerebrovasculares – Neurologia; 17Hipertireoidismo – Endocrinologia; 

18Hipertensão Arterial – Nefrologia; 19Síndromes Colestáticas – Cirurgia do 

Aparelho Digestivo; 20Lúpus Eritematoso Sistêmico; 21Transtornos do Humor – 

Psiquiatria; 22Valvulopatias – Cir.Torácica/Cardíaca; 23Epidemias e Endemias – 

Medicina Preventiva; 24Epilepsias – Neurologia. 25 
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ANEXO Z - ATIVIDADES DE HABILIDADES DO MÓDULO MEDICINA DE 

EMERGENCIA 

 

Cirurgia: 

1. Princípios de cirurgia 1 

2. Princípios de cirurgia 2 

3. Imagem 1 

4. Imagem 2 

5. Prescrição 

6. Atendimento inicial ao trauma 

7. URE – reflexão  

8. URE – reflexão 

 

Clínica: 

 

1. BLS – Basic Life Support 

2. Vias aéreas e ventilação 

3. Eletrocardiografia 

4. Arritmias 

5. Síndrome coronariana aguda 

6. Acidente vascular encefálico 

7. URE 
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ANEXO AA - TEMAS LIVRES DESENVOLVIDOS NO MÓDULO DE REFLEXÕES 

 

1. Dependência Química Entre Médicos e Profissionais da Saúde 
2. Abortamento 
3. Aborto Anencefalia 
4. Aspectos éticos em pesquisas envolvendo seres humanos 
5. Uso Terapêutico da Maconha 
6. Distribuição Dos Médicos Pelo País 
7. Cirurgia Preventiva e Mapeamento Genético 
8. Homeopatia 
9. Honorários Médicos 
10. O Médico Recém-Formado 
11. Relações Amorosas entre Médicos e pacientes 
12. Sigilo Profissional 

 


