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EMENTA
Integração das disciplinas básicas e clínicas. Bases para o raciocínio clínico. Estrutura de
casos clínicos. Relação médico paciente. Aspectos éticos, morais, sociais e fisiopatológicos na
prática médica.

OBJETIVO GERAL
Permitir a interdisciplinaridade dentro do contexto da atuação clínica

COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E ATITUDES
Desenvolvimento do raciocínio clínico e compreensão dos aspectos éticos, morais, sociais e
fisiopatológicos na prática médica.

METODOLOGIA
Aulas teóricas expositivas através de discussão de casos clínicos; grupos de
discussão crítica; seminários; estudo ativo de caso ;
AVALIAÇÃO
1 prova objetiva ao final do período; avaliações seriadas breves de
conhecimentos após aulas (de acordo com número de aulas do período);
participação ativa e postura discente; engajamento; leitura complementar e
questionário após leitura complementar
INTERDISCIPLINARIDADE
Integrar os conhecimentos teóricos e práticos do discente relacionados às
disciplinas cursadas no IV período e dos períodos anteriores
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
casos clínicos de:
Integração do eixo biológico/eixo da prática
-

semiologia e propedêutica do adulto I
patologia clínica I
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-

anatomia patológica I
diagnóstico por imagem III
farmacologia I

eixo saúde coletiva e humanidades
-

envelhecimento e saúde
seminários de educação, cultura e sociedade
psicologia médica I
homeopatia e outras racionalidades médicas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Semiologia Médica Porto & Porto 7a edição. Guanabara Koogan. 2013
Referências bibliográficas das disciplinas do IV período - patologia clínica I; anatomia
patológica I; diagnóstico por imagem III; farmacologia I; envelhecimento e saúde; seminários
de educação, cultura e sociedade; psicologia médica I; homeopatia e outras racionalidades
médicas

