
1ª Série

2ª Série

6MOD113  ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE

6MOD109  CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO

6MOD111  FUNÇÕES BIOLÓGICAS

6MOD114  HABILIDADES CLÍNICAS E ATITUDES I

6MOD108  INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA

6MOD112  MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA

6MOD110  METABOLISMO

6PIN101  PRÁTICAS DE INTERAÇÃO ENSINO, SERVIÇOS E COMUNIDADE I

6MOD212  ATUALIZAÇÃO II

Políticas de saúde. Epidemiologia. Modelo assistencial. Saúde e  Sociedade
(Papel do Estado). Medicina Social e Coletiva. Avaliação de novas tecnolo-
gias em saúde.

Morfologia e fisiologia dos órgãos reprodutores masculino e feminino; Con-
cepção, fertilização, desenvolvimento embrionário e fetal, teratogenia.As-
pectos psico-sociais da gestação.

Conhecimentos sobre o organismo humano e suas relações com o  meio ambien-
te, sobre os mecanismos envolvidos com a homeostase e com as várias  adap-
tações que o corpo humano sofre.

Treinamento para o estudante ser capaz de: utilizar biblioteca;acessar in-
formações via internet; identificar sintopias; verificar com  proficiência
os sinais vitais;demonstrar conhecimentos na capacidade de realizar o exa-
me físico - inspeção e apalpação, percussão e ausculta - em adulto normal;
identificar as fases do exame físico geral e segmentar;reconhecer a impor-
tância da comunicação verbal e não verbal na relação médico - paciente;di-
ferenciar as reações do paciente frente à doença; reconhecer atitudes ade-
quadas e inadequadas frente ao paciente; saber avaliar as próprias emoções
frente a diferentes situações; reconhecer a importância do toque  (contato
físico); desenvolver a capacidade de observar e ouvir; formular  perguntas
abertas de comunicação simples; dominar a técnica de lavagem de mãos; téc-
nicas de aplicação de injeções IM e SC; realização de  curativos  simples;
realização das técnicas do suporte básico de vida (BLS); realizar procedi-
mentos de apoio diagnóstico de acordo com normas de biossegurança;  utili-
zação básica de proteção individual (EPIs); descarte de materiais químicos
e biológicos; conhecer os símbolos associados aos riscos;  utilização cor-
reta de equipamentos de radioproteção; condutas proibidas durante ativida-
des médicas em ambiente hospitalar e laboratorial; dosagens  de  glicemia,
hemoglobina e urinálise por fita;  identificar  as  estruturas  anatômicas
normais nos exames de imagem (radiologia  convencional,  ultrassonografia,
tomografia e ressonância nuclear magnética); reconhecer o traçado  eletro-
cardiográfico normal.

Capacitação para o modelo pedagógico em vigência, conhecimento dos  recur-
sos de aprendizado disponíveis na UEL, conhecimento básico introdutório ao
curso de Medicina.

Reação do organismo a agentes físicos, químicos e  biológicos.  Cicatriza-
ção. Mecanismos de lesão físicos e biológicos.

Processos metabólicos (absorção, transporte e excreção) a nível celular e
de órgãos.

Área de abrangência e de influência da UBS; territorialização com identi-
ficação de áreas de risco; organização comunitária.

Atualização dos conhecimentos da área médica, com temas a serem definidos.
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3ª Série

6MOD209  DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE

6MOD216  HABILIDADES CLÍNICAS E ATITUDES II

6MOD214  LOCOMOÇÃO E PREENSÃO

6MOD210  NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO

6MOD211  PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO

6MOD215  PROCESSO DE ENVELHECIMENTO

6MOD213  PROLIFERAÇÃO CELULAR

6PIN201  PRÁTICAS DE INTERAÇÃO ENSINO, SERVIÇOS E COMUNIDADE II

6MOD312  ATUALIZAÇÃO III

Agravos à saúde decorrentes de alterações nas condições ambientais do cam-
po e da cidade; doenças transmissíveis de veiculação hídrica.

Treinamento para o estudante ser capaz de:demonstrar conhecimentos em rea-
lizar uma anamnese completa  (queixa e duração, HMA, interrogatório  sobre
os diversos aparelhos, antecedentes pessoais e familiares; perguntas aber-
tas - queixa e duração, perguntas fechadas - interrogatório sobre  os  di-
versos aparelhos, antecedentes); obter dados antropométricos da criança  e
da gestante;demonstrar proficiência na realização do exame físico em adul-
tos, crianças e RN normais; conhecer instrumentos e técnicas -para  exames
físicos especializados: ginecológicos, obstétrico, retal, otorrinolaringo-
lógico e oftalmológico; executar entrevistas com indivíduos nas diferentes
fases do ciclo vital: gestante, mãe - filho, adolescente, adulto e  idoso;
compreender o paciente no seu contexto social, cultural e familiar;   com-
portar-se adequadamente em sala cirúrgica  assistindo  um  ato  cirúrgico.
Conhecer técnicas de antissepsia; conhecer técnicas de monitorização;  sa-
ber paramentar-se; realizar punção venosa; manusear  equipamentos  básicos
em laboratório: centrífuga microscópio óptico, microcentrífuga em  banho -
maria; realizar exames de: microhematócrito; tipagem sangüínea,  teste  de
gravidez, líquido amniótico, análise macroscópica, teste de Clemens, célu-
las alaranjadas; exames a fresco de  secreção  vaginal,  secreção  uretral
masculina e esperma; diagnosticar: artrose, osteoporose,  DPOC;   calcifi-
cações em placas ateromatosas, atrofia cerebral; mediante exames  de  ima-
gem; diagnóstico eletrocardiográfico das sobrecargas e dos bloqueios.

Sistema locomotor, postura e movimento. Metabolismo energético, fisiologia
do exercício, anatomia funcional e relação entre carga e desempenho. Doen-
ças do aparelho locomotor. Trauma.

Processo de nascimento e crescimento físico e mental.

Aspectos anatômicos, histológicos, fisiológicos e farmacológicos do Siste-
ma Nervoso Central, Periférico e dos órgãos dos sentidos.

O processo de envelhecimento suas manifestações em diferentes níveis: da
célula ao indivíduo na sociedade.

Mecanismos de proliferação celular normal e anormal.  Processos  hiperplá-
sicos, pré-neoplásicos e neoplásicos benignos e malignos: etiopatogenia  e
correlação com a prática clínica e pesquisa.

Atenção primária à saúde: organização, funcionamento e relações  entre  as
Unidades Básicas de Saúde e níveis secundários e  terciários  de  atenção.
Introdução à metodologia científica.  Epidemiologia e estatística aplicada
à saúde.  Ações e intervenções em equipes multiprofissionais de saúde.

Atualização de conhecimentos teórico-práticos em temas de interesse da
área médica.
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6MOD309  DOR

6MOD310  DOR ABDOMINAL, DIARRÉIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA

6MOD311  FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS

6MOD315  FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO

6MOD316  HABILIDADES CLÍNICAS E ATITUDES III

6MOD314  PERDA DE SANGUE

6MOD313  PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO

6PIN301  PRÁTICAS DE INTERAÇÃO ENSINO, SERVIÇOS E COMUNIDADE III

Anamnese. Dor como mecanismo de defesa e sintoma de doença. Fatores   que
influenciam a dor. Aspectos biopsicossociais. Fisiologia da dor. Dor agu- 
da e crônica, referida e irradiada. Tratamento da dor.

Dor abdominal aguda e crônica: caracterização, fisiopatologia e  classifi-
cação. Icterícias: fisiopatologia e classificação. Diarréia:  caracteriza-
ção, fisiopatologia e classificação. Epidemiologia, diagnóstico diferenci-
al e principais patologias envolvidas.

Fisiologia do sistema hematopoiético. Fisiopatologia, diagnóstico diferen-
cial e condutas terapêuticas em doenças que cursam com sinas e sintomas de
fadiga, perda de peso e/ou anemia. Fatores biopsicossociais que influenci-
am a fadiga, perda de peso e anemias.

Mecanismos de termorregulação e suas alterações patológicas. Reações  in-
flamatórias infecciosas e não infecciosas. Manifestações clínicas das do-
enças febris. Vínculos entre febre, inflamação e infecção.

Treinamento para o estudante ser capaz de: executar com proficiência a
anamnese e o exame físico para a consulta médica de clínica geral   da
criança, do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso, nas  doenças
de maior prevalência; praticar a correlação clínica de casos mais sim-
ples; desenvolver uma atitude facilitadora da comunicação frente   aos
diversos padrões de comportamento dos pacientes; saber orientar/educar
família e comunidade; manusear instrumental cirúrgico básico conhecen-
do suas características e indicações de uso; executar algumas técnicas
de coleta de material biológico para exames laboratoriais que  requei-
ram métodos especiais; realização das técnicas do suporte avançado  de
vida - ACLS; conhecer técnicas e manusear instrumentos  utilizados  em
procedimentos de baixa complexidade de urgência(assistência ventilató-
ria, uso de monitores, desfibrilador, realização do ECG);realizar imo-
bilizações, tamponamentos, suturas, drenagens e sondagens; conhecer  a
rotina de realização dos exames de laboratório de maior utilidade   na
prática médica geral; saber diferenciar exames de urgência  e  rotina, 
como são obtidos os resultados e tempo de realização dos exames;conhe-
cer os principais interferentes nos exames mais comuns;  diagnosticar:
úlceras gastroduodenais, colecistopatias litiásicas,  pneumoperitônio,
obstrução intestinal, pneumonias e sinusites.

Fisiologia da coagulação. Distúrbios da Hemostasia. Principais causas de
sangramentos. Mecanismos compensatórios locais e sistêmicos da perda  de
sangue. Condutas terapêuticas frente à perda de sangue: manejo, bloqueio
do sangramento, estabilidade hemodinâmica. Condutas terapêuticas  trans-
fusionais e não tranfusionais.

Principais transtornos mentais e de comportamento: epidemiologia,  classi-
ficação, etipatogenia, quadro clínico, diagnóstico diferencial,  evolução,
tratamento e prevenção. Princípios de neuroanatomia, neurotransmissores  e
neuroimagem. Dependência de psicoativos: diagnóstico, condutas  terapêuti-
cas e reabilitação psicossocial.

Atenção ambulatorial na rede básica de saúde.  Papel do médico nas equi
pes de saúde da família. Habilidades clínicas básicas.  Conduta clínica
em patologias de maior prevalência loco-regional. Cuidados de saúde pa-
ra pacientes acamados no domicílio. Atuação em equipe multiprofissional
de saúde.
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5ª Série

6MOD411  ATUALIZAÇÃO IV

6MOD412  DESORDENS NUTRICIONAIS E METABÓLICAS

6MOD414  DISPNÉIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS

6MOD413  DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA

6MOD415  EMERGÊNCIAS

6MOD416  HABILIDADES CLÍNICAS E ATITUDES IV

6MOD410  MANIFESTAÇÕES EXTERNAS DAS DOENÇAS E IATROGENIAS

6PIN401  PRÁTICAS DE INTERAÇÃO ENSINO, SERVIÇOS E COMUNIDADE IV

6MOD409  SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR

Atualização dos conhecimentos da área médica, com temas a serem definidos.

Distúrbios nutricionais primários e secundários. Noções básicas de suporte
nutricional. Doenças endócrinas e metabólicas mais freqüentes.

Desordens respiratórias, cardiovasculares, renais e fatores contribuintes
de seu desenvolvimento. Fisiopatologia e exame físico das características
básicas dos quadros clínicos. Epidemiologia das principais patologias en-
volvidas. Tratamento e reabilitação.

Aspectos anatômicos, histológicos, fisiológicos, farmacológicos, semioló-
gicos e clínicos dos distúrbios da sensibilidade, motricidade e da  cons-
ciência.

Situações e patologias que constituem riscos agudos à integridade física
e/ou mental dos indivíduos e que requerem imediata intervenção   médica.
Epidemiologia de acidentes e envenenamentos. Envenenamentos por  animais
peçonhentos (toxicologia).

Treinamento para o estudante ser capaz de:  executar com  proficiência   a
anamnese e o exame físico de uma consulta de clínica geral, incluindo o a-
tendimento nas especialidades médicas em patologias mais prevalentes  e/ou
com risco de vida; correlação clínica com casos clínicos  mais  complexos;
discutir com o paciente a sua situação clínica; saber informar  diagnósti-
co; saber informar planos de tratamento e prognóstico; obter o   consenti-
mento informado; aprender a comunicar más notícias; conduzir o manejo   de
pacientes e famílias em situações difíceis (reabilitação de seqüelados,de-
mentes, incapacitados, pacientes agressivos, sedutores, terminais,   fami-
liares em luto); executar algumas técnicas de coleta de material biológico
para exames laboratoriais que requeiram métodos especiais; executar   dre-
nagens, retiradas de corpos estranhos e procedimentos cirúrgicos de  baixa
complexidade (traqueostomia, drenagem de pneumotórax); cuidados com  osto-
mias em geral; conduzir um parto eutócico; cuidados no puerpério não  com-
plicado; realização de técnicas de reanimação  cardiopulmonar:  básica   e
avançada pediátrica - PALS; realizar as técnicas do suporte avançado    de
vida no trauma - ATLS; diagnosticar: Artrites e artroses, fraturas e luxa-
ções, artroses piogênicas, AVCI, AVCH, cardiomegalias, pneumotórax e  der-
rame pleural; diagnóstico das alterações eletrocardiográficas da  isquemia
miocárdica e de algumas arritmias.

Doenças dermatológicas mais freqüentes. Manifestações externas das doenças
sistêmicas, Iatrogenias mais prevalentes.

Desenvolvimento de habilidades em semiologia, raciocínio clínico e  condu-
tas terapêuticas.

Problemas reprodutivos e irregularidades durante a gravidez e parto e pro-
blemas relacionados com a sexualidade humana, contracepção.
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6MED023  DEONTOLOGIA E BIOÉTICA

6CIR015  PRÁTICA SUPERVISIONADA EM ANESTESIOLOGIA

6MED021  PRÁTICA SUPERVISIONADA EM CLÍNICA MÉDICA I

6MED019  PRÁTICA SUPERVISIONADA EM DERMATOLOGIA

6GIN003  PRÁTICA SUPERVISIONADA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

6MED020  PRÁTICA SUPERVISIONADA EM MOLÉSTIAS INFECCIOSAS

6PED003  PRÁTICA SUPERVISIONADA EM PEDIATRIA

6PED004  PRÁTICA SUPERVISIONADA EM PRONTO SOCORRO PEDIÁTRICO E SALA DE
HIDRATAÇÃO

Conceitos fundamentais em Bioética. Tópicos de interesse médico em Deonto-
logia e Bioética: pesquisa em seres humanos, reprodução humana, transplan-
tes, terminalidade, morte, aborto, eutanásia, suicídio assistido.   Código
de Ética Médica. Relação médico-paciente. Erro médico.  Comissão de  ética
em pesquisa e bioética. Bioética global.

Pré-anestesia. Clínica de anestesia geral. Princípios gerais dos bloqueios
anestésicos. Princípios gerais de assistência  ventilatória. Cuidados  com
pacientes inconscientes. Reanimação cardiorrespiratória.

Diagnóstico sindrômico funcional e etiologia das afecções prevalentes  dos
aparelhos respiratório, digestivo, cardiovascular e alterações secundárias
do Sistema Nervoso Central. Principais distúrbios metabólicos e do equilí-
brio ácido-básico. Princípios de Farmacologia aplicados à Clínica  Médica.
Afecções gerontológicas e terapêutica medicamentosa no idoso. Intoxicações
e envenenamentos. Reações alérgicas.Cuidados intensivos e semi-intensivos.
Interpretação de exames complementares (laboratoriais e de imagem).

Semiologia cutânea. Principais infecções bacterianas cutâneas. Micoses su-
perficiais e profundas, dermatozoonoses e dermatoviroses. Câncer  cutâneo.
Eczemas. Eritemas. Prurido e Prurigo. Alopecia. Dermatoses bolhosas.  Far-
macodermias.

Princípios gerais em Ginecologia Geral e Especializada e Obstetrícia Geral
e de Alto Risco. Patologias benignas e malignas ginecológicas.  Gestação e
desenvolvimento. Trabalho de parto prematuro e a termo. Parto normal e ce-
sárea.

Moléstias infecciosas causadas por vírus, bactérias, fungos,  protozoários
e helmintos: Aids. Caxumba. Cólera. Coqueluche. Criptocosose. Dengue. Dif-
teria. Endocardite infecciosa. Esquistossomose mansônica. Estafilococcias.
Estreptococcias. Febre tifóide e paratifóide. Hanseníase. Hepatite por ví-
rus. Herpes zóster. Leptospirose. Malária. Meningites purulentas, meningi-
tes virais e meningoencefalite tuberculosa. Doenças meningocócicas.  Mono-
nucleose infecciosa. Paracoccidioidomicose. Parasitoses intestinais.Polio-
mielite. Raiva. Rubéola. Sarampo. Sepse. Shiguelose. Sífilis. Tétano.Toxo-
plasmose. Tuberculose. Varicela - zóster.

Prematuridade. Hipermaturidade. Disfunção placentária.  Toco-traumatismos.
Anoxia neonatal. RN: normal, reanimação, distúrbios respiratórios,  doença
hemorrágica, hipoglicemia, convulsão. Icterícias.   Infecções  congênitas.
Granuloma de coto umbilical. Oftalmia neonatorum. Pré e pós-operatório  em
cirurgia pediátrica de urgência e emergência. Más formações cirúrgicas ex-
ternas. Patologias congênitas cirúrgicas do pescoço.  Afecções  cirúrgicas
das regiões umbilicais e inguino-escrotal. Anomalias  congênitas  urológi-
cas.Tumores abdominais. Empiemas. Queimaduras.Vitaminas e desnutrição pro-
teico-calórica. Anemias carenciais e hemoliticas. Doenças cardíacas e reu-
máticas. Cardiopatias congênitas. Doenças hemotológicas  e  distúrbios  de
coagulação. Septicemia. Patologias pulmonares em Pediatria. Infecção   das
vias aéreas superiores. Doenças dos aparelhos digestivo e urinário.  Afec-
ções dermatológicas na infância. Parasitoses intestinais.

Emergências e urgências de afecções pediátricas dos aparelhos  digestivo,
respiratório e vias aéreas, cardiovascular, genito-urinário, osteo-muscu-
cular e hematológico. Intoxicações na infância. Causas de   desidratação.
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6GIN004  PRÁTICA SUPERVISIONADA EM PRONTO SOCORRO TOCOGINECOLÓGICO

6MED022  PRÁTICA SUPERVISIONADA EM PSIQUIATRIA

6LAC014  CORRELAÇÃO ANÁTOMO-CLÍNICA

6MED024  PRÁTICA SUPERVISIONADA EM CARDIOLOGIA

6CIR016  PRÁTICA SUPERVISIONADA EM CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO

6CIR018  PRÁTICA SUPERVISIONADA EM CIRURGIA PLÁSTICA

6CIR017  PRÁTICA SUPERVISIONADA EM CLÍNICA CIRÚRGICA (ANGIOLOGIA)

6MED030  PRÁTICA SUPERVISIONADA EM ENDOCRINOLOGIA

Condutas de hidratação.

Emergências e Urgências das principais patologias ginecológicas e obsté-
tricas.

Anamnese. Exame Físico e de Estado Mental. Relação Médico-Paciente. Trans-
torno Mental devido a uma Condição Médica - psiconeuroendocrinoimunologia.
Estresse. Transtornos de humor. Tarapias Biológicas e Psicológicas. Doença
e Qualidade de vida.  Neuróticos, relacionados ao estreese e  somatoforme.
Esquizofrenia. Transtornos Mentais e de Comportamento decorrentes  do  uso
de substânicas psicoativas. Transtornos Meantais Orgânicos-Terapias Bioló-
gicas e Psicológicas.

Correlações entre aspectos morfológicos e os achados clínico-laboratori-
ais. A ética nas relações da anatomia patológica com as demais discipli-
nas.

Insuficiências cardíaca e coronariana. Valvulopatias. Doença  reumática.
Endocardiopatias. Miocardiopatias. Urgências em Cardiologia.  Arritmias
cardíacas. Pericardiopatias. Eletrocardiografia. Radiologia    clinica.
Teste ergométrico. Ecocardiografia.  Eletrocardiografia dinâmica.   He-
modinâmica. Indicações de tratamento cirúrgico em coronariopatias, val-
vulopatias, bradiarritmias, patologia da aorta e cardiopatias congênitas.

Cirurgias eletivas e de urgência do aparelho digestivo. Suporte  nutricio-
nal. Resposta metabólica ao trauma. Propedêutica armada em cirurgia do  a-
parelho digestivo: paracenteses, sondagens, biópsias, endoscopias altas  e
baixas. Fisiopatologia, diagnóstico e tratamento das doenças    cirúrgicas
letivas e de urgência do aparelho digestivo. Doenças do aparelho digestivo
e oncologia.Cirurgia laparoscópica: indicações, metodologia, complicações.
Doenças proctológicas: hemorróidas, fissuras, fistulas, abscessos, hérnias
abdominais. Doenças da tireóide - paratireóide. Doenças cirúrgicas  cervi-
cais.

Cirurgia plástica em enfermaria, ambulatório, centro cirúrgico e sala de
pequena cirurgia. Cirurgia reparadora: queimaduras, sequelas de  queima-
duras, enxertos, retalhos, deformidades congênitas e tumores de pele.

Angiologia e cirurgia vascular: anatomia e fisiologia vascular.  Exame
vascular. Métodos diagnósticos (invasivos e não invasivos).   Varizes.
Trombose venosa. Hipertensão venosa crônica. Linfedema.  Insuficiência
arterial crônica.Obstrução aguda. Trauma vascular.Aneurismas arteriais.
Doenças arteriais inflamatórias.

Ambulatório de Endocrinologia: diagnóstico, tratamento e prevenção   das
endocrinopatias mais frequentes. Enfermaria de endocrinologia: assistên-
cia nas internações e interconsultas. Urgências e Emergências em   Endo-
crinologia: conduta e encaminhamento.
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6MED031  PRÁTICA SUPERVISIONADA EM GASTROENTEROLOGIA

6MED029  PRÁTICA SUPERVISIONADA EM GERIATRIA

6MED025  PRÁTICA SUPERVISIONADA EM HEMATOLOGIA

6MED032  PRÁTICA SUPERVISIONADA EM NEFROLOGIA

6MED033  PRÁTICA SUPERVISIONADA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA

6CIR019  PRÁTICA SUPERVISIONADA EM OFTALMOLOGIA

6CIR021  PRÁTICA SUPERVISIONADA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

6CIR020  PRÁTICA SUPERVISIONADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA DE
CABEÇA E PESCOÇO

6MED034  PRÁTICA SUPERVISIONADA EM PNEUMOLOGIA

Princípios teórico-práticos em Gastroenterologia. Propedêutica armada uti-
lizada: paracentese, biópsia hepática e biópsia peritoneal, esofagogastro-
duodenoscopia, colonoscopia, laparoscopia, colangiopancreatografia e   re-
tossigmoidoscopia. Suporte nutricional enteral e parenteral.

Processo de envelhecimento (Senescência, finitude e morte). Promoção   de
saúde e rastreamento de doenças, farmacologia e uso racional de    exames
complementares no idoso. Doenças neuropsiquiátricas (demências,   depres-
são, delirium). Doenças Cardiovasculares (doenças coronarianas, arritmias,
insuficiência cardíaca, valvulopatias, acidente vascular cerebral,  insu-
ficiência arterial perfiférica crônica). Doenças osteomusculares  (osteo-
artrose, artrite reumatóide, osteoporose). Doenças nutricionais e metabó-
licas (desnutrição, diabetes, obesidade, distúrbios da tireóide).

Fundamentos de eritropoiese, hemostasia e reposição hemoterápica. Noções
do cuidado ao paciente oncológico, através de atendimento ambulatorial e
intra-hospitalar - diagnóstico, tratamento e complicações.  Propedêutica
clínica e laboratorial necessária para o diagnóstico das doenças hemato-
lógicas.

Função renal normal, metabolismo da água e dos eletrolitos. Metabolismo do
Ht. Regulação renal do equilíbrio ácido-básico. Glomerulopatias primárias.
Rins e doenças sistêmicas. Hipertensão arterial.  Infecção urinária. Insu-
ficiência renal aguda e crônica. Diuréticos. Rins e drogas.

Semiologia neurológica; anatomia e fisiologia. Patologias   neurológicas
mais frequentes: quadro clínico, fisiopatologia, diagnóstico diferencial
e conduta terapêutica. Patologias neurológicas clínica e cirúrgica. Neu-
ropediatria. Patologias neurológicas de urgência.Treinamento em punção e
exames liquórico. Noções básicas sobre eletroencefalografia: técnicas  e
interpretação eletromiografia. Noções básicas sobre exames  neurorradio-
lógicos.

Anatomia do globo ocular e fisiologia. Semiologia  ocular.   Métodos
diagnósticos em Oftalmologia. Manuseio de aparelhos em Oftalmologia.
Urgências em Oftalmologia.

Semiologia do aparelho locomotor incluindo história clínica e exame físi-
co. Hipótese diagnóstica e exames complementares nas patologias específi-
ficas. Lesões traumáticas do aparelho locomotor. Afecções não traumáticas
do aparelho locomotor. Imobilizações de urgências, enfaixamento,    talas
gessadas e trações.

Semiologia e diagnóstico dos processos patológicos que comprometem a otor-
rinolaringologia e região cérvico-facial. Tratamento preventivo,  clínico,
cirúrgico e reabilitação dos principais processos patológicos:    máforma-
ções, corpo estranho, traumatismo, processos inflamatórios, tumorais,  de-
generativos, metabólicos, vasculares, endócrinos, iatrogênicos,  psíquicos
e psicossomáticos em Otorrinolaringologia.

Métodos diagnósticos em Pneumologia e Cirurgia de Tórax. Pneumonias. Doen-
ças obstrutivas respiratórias crônicas. Enfisema e Tuberculose   pulmonar.
Micoses pulmonares. Diagnóstico diferencial dos derrames pleurais. Biópsia
de pleura. Drenagem de tórax: bronquioectasia. Abscesso pulmonar. Carcino-
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noma brônquico. Tumores benignos e malignos do mediastino. Embolia  pulmo-
nar. Traumatismos torácicos. Fisioterapia respiratória. Pneumopatias   in-
tersticiais.

Atuação em Pronto Socorro Cirúrgico em área de emergência e enfermaria de
pré e pós-operatório. Instrumentação em Emergências cirúrgicas em  Pronto
Socorro e em cirurgias de emergências. Dissecção de veias sob supervisão.
Acompanhamento de pacientes internados e/ou em observação: história  clí-
nica, exames complementares, evolução diária, controle e conduta terapêu-
tica.

Patologias de emergência e urgência. Síndrome convulsiva.   Hipertensão
intra-craniana, coma neurológico.Meningite. Cefaléia. Distúrbios neuro-
vegetativos. Intoxicações e envenenamentos por animais peçonhentos.Gas-
troenterites agudas. Abdome agudo. Pancreatite aguda.Hepatopatias  crô-
nicas descompensadas. Hemorragia digestiva alta, colecistite aguda. He-
patite viral. Doenças neoplásicas. Insuficiência cardíaca   congestiva.
Angina de peito. Infarto agudo do miocárdio. Arritmias cardíacas.

Semiologia em Reumatologia. Conhecer as doenças mais frequentes: osteoar-
trite, reumatismo de partes moles, artrites microcristalinas,  fibromial-
gia, lombalgias e cervicalgias, osteoporose, doenças reumáticas da infân-
cia e da adolescência. Saber reconhecer patologias e encaminhar ao  espe-
cialista; artrite reumatóide e outras colagenoses, vasculites,   artrite
séptica. Ter noções básicas de interpretação laboratorial e radiológica.
Saber realizar artrocentese, infiltração articular.Farmacologia aplicada
à reumatologia. Saber indicar procedimentos ortopédicos, fisioterapia  e
terapia ocupacional.

Noções práticas de administração, epidemiologia e planejamento em saúde.
Clínica geral em atenção primária à saúde: UBS, Hospitais Locais ou   em
serviços municipais de saúde.

Noções do cuidado ao paciente criticamente enfermo através do estágio  na
UTI I. Fundamentos de Humanização, Ética e Bioética, monitorização neuro-
lógica, hemodinâmica, respiratória, equilíbrio ácido-básico e   hidroele-
trolítico.

Atividade em pré e pós-operatório: instrumentador, 2o. auxiliar, 1o. auxi-
liar ou cirurgião, dependendo da complexidade do ato e pós-operatório.  A-
valiação, evolução,prescrição e demais atribuições inerentes ao pré e pós-
operatório. Atendimento ambulatorial de casos novos, elaboração de hipóte-
ses diagnosticas, solicitação de exames complementares e discussão de con-
duta terapêutica e/ou cirúrgica. Pronto Socorro: atendimento aos pacientes
portadores de patologias urológicas de urgência.


