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REVISÃO DO PLANO DE ENSINO  

DISCIPLINAS DO CURSO DE MEDICINA QUE NÃO SE ADAPTARAM AO ENSINO 

REMOTO EMERGENCIAL – OFERTA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020  

Ajuste temporário para a situação de pandemia 

Novembro de 2020 

 
Nome: CLM IV 

 

Código: CLM 027 

 

Coordenação: 

Marco Túlio Gualberto Cintra 

Email: marcotuliocintra@gmail.com 

Tel: 31-99636-6108 

Obs.:  
- Um treinamento dos estudantes para adoção das medidas preventivas, em especial o uso correto de 
equipamentos de proteção individual (EPI), paramentação e desparamentação, deverá ser realizado antes 
do início das atividades presenciais. Essa ação será conduzida por professores orientadores dos 
estágios/disciplinas. 
- A proposta deste plano de ensino se deve à necessidade de retorno da disciplina em face da situação de 
pandemia pelo COVID-19, sendo uma excepcionalidade e de caráter emergencial. 
 

Carga Horária: 

Matriz Curricular:  

- CH Total = 150 horas 

- CH Teórica (CHT) = 0 horas 

- CH Prática (CHP) = 150 horas 

 

Será necessário ajustar a relação CHT/CHP durante a pandemia? Sim 

 

Qual será a CH em ensino remoto emergencial durante a pandemia? 

− (1) CHT em ERE = 0 horas 

− (2) CHP em ERE = 102 horas 

 

Qual será a CH presencial durante a pandemia? 

-(3) CH do Módulo Presencial = 48 horas 

 

Obs:  

CH (1) + CH (2) + CH (3)= CH Total da disciplina 
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Ementa 

Avaliação clínica e acompanhamento dos pacientes adultos e idosos em Unidades Básicas de Saúde. 

Ênfase em nosologia prevalente na atenção primária, promoção de saúde e prevenção de doenças, trabalho 

em equipe. 

 

Objetivos 

Objetivos Gerais 
-Propiciar os conhecimentos teóricos, as habilidades e atitudes necessárias para o aprendizado de clínica no 
nível primário da atenção, por meio da efetivação de uma prática ampliada por parte do par professor/aluno, 
que envolve cuidados adequados (ao sujeito na sua dimensão individual e coletiva, de modo efetivo, 
eficiente e justo), abrangentes (qualquer tipo de problema ou situação) e integrados (às várias ações em 
saúde, nos vários níveis); 
 
- Possibilitar o contato aprofundado e produtivo do aluno com o ambiente da Atenção Primária em Saúde 
(APS); 
 
-Propiciar o entendimento pelo aluno dos princípios da APS e da territorialização da Atenção à Saúde. 
 
Objetivos específicos 
 
- Integrar e capacitar o aluno no atendimento à Saúde do Adulto dentro do Sistema Único de Saúde 
(SUS), de maneira articulada com a Estratégia de Saúde da Família. 
 
-Desenvolver habilidades técnicas em Cuidados Primários de Saúde, com resolução da maioria dos 
problemas de saúde, com foco em Clínica Médica, de pacientes que demandam às Unidades Básicas de 
Saúde. 
 
-Conhecer e participar da estrutura e dinâmica de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde. 
 
-Conhecer a metodologia de trabalho da atenção primária, enfatizando a atenção integral à Saúde do Adulto 
quanto aos aspectos biopsicossociais, às ações preventivas, curativas e restauradoras, à inter- relação dos 
diversos níveis de complexidade do Sistema de Saúde e às ações interdisciplinares. 
 

-                 Articular e integrar adequadamente o cuidado no nível primário com os outros níveis de atenção, por meio 
do uso de instrumentos adequados de referência, contrarreferência, consultoria, existentes no Sistema de 
Saúde, buscando entender as dificuldades e impasses dessa articulação, criticá-las e buscar alternativas 
para seu pleno desenvolvimento. 
 
- Desenvolver a capacidade de análise e crítica da realidade, do modelo de ensino e da assistência, 
através da observação, discussão e busca de alternativas. 
 

Conteúdos 

• Imunização e exame periódico de saúde 

• Hipertensão arterial sistêmica 

• Diabetes mellitus tipo 2 

• Dor lombar 

• Insuficiência cardíaca 

• Doença pulmonar obstrutiva crônica e tabagismo 

• Doença renal crônica 
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• Dengue 

• Infecção do trato urinário não complicada 

• Pneumonia  

• Conteúdos sugeridos, todavia não obrigatórios: dislipidemia, febre amarela, tuberculose, infecção 

pela COVID-19 na atenção primária 

OBS: não haverá modificação no conteúdo ofertado da disciplina.  

Métodos 

Atividades presenciais: 

O aluno realizará as 48 horas presenciais na Unidade Básica de Saúde (UBS). Será respeitado o limite de dois 

alunos por consultório disponível para disciplina CLM IV na UBS devido às condições de segurança sejam 

plenamente atendidos. Todas as atividades realizadas na UBS são eminentemente práticas. 

Atividades remotas: 

Uma vez por semana com duração de cinco horas por meio de leituras da bibliografia recomendada, 

resolução de casos clínicos, simulações de atendimentos e visualização de aulas disponibilizadas 

no Moodle.   

Avaliação 

Resolução e apresentação por escrito dos casos clínicos ensino remoto: 20 pontos 

Prova escrita – aplicação via Moodle: 40 pontos  

Avaliação de participação dos alunos pelo docente: 20 pontos 

Seminário: 10 pontos 

Exercícios disponível pela UNA-SUS – assunto dengue: 5 pontos 

Link para exercício DENGUE-UNA-SUS: https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/45291 

Exercícios sobre a COVID-19 na atenção primária: 5 pontos 

Link para exercício COVID-UNA-SUS: http://unasus.gov.br/cursos/curso/46262 

OB1:  

A prova final a ser realizada por meio do Moodle, os temas infecção por COVID-19, pneumonias, 

tuberculose e dengue não serão incluídas entre os assuntos a serem avaliados.  

 

OBS 2: Seminário: 

Ocorrerão no último mês de aula. As turmas serão agrupadas por dia de atendimento. 

Serão 8 grupos de 2 turmas – cada grupo constituído por 2 professores e seus 

respectivos alunos (em torno de 20 no total). Serão realizadas apresentações de 1 caso 

por cada turma em reuniões virtuais – cumprindo um total de 4 h (1 dia x 4 h), com 

frequência obrigatória. As atividades do ambulatório serão interrompidas.  

 

Serão apresentados 2 casos clínicos – 30 a 40 minutos de exposição via Microsoft 

Teams seguido de 60 a 90 minutos de discussão. Deve-se enfatizar raciocínio clínico, 

condutas propedêutica e terapêutica, com base fisiopatológica (justificativas). A 
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apresentação deve ser interativa, com ampla possibilidade de discussão durante a 

apresentação. O paciente-caso selecionado precisa ter sido atendido no período pela 

turma, não havendo exigência de ser uma 1ª consulta daquela turma específica. A 

pontuação será baseada num relatório das atividades exercidas no dia do seminário.  

 

Referências Bibliográficas 

Bibliografia básica:  

• J. Larry Jameson, Anthony S. Fauci, Dennis L. Kasper, Stephen L. Hauser, Dan L. Longo, 
Joseph Loscalzo. Harrison's Principles of Internal Medicine. Harrisson. 20th, 2018, Mc Graw Hill.  

� Lee Goldman Andrew Schafer. Cecil Textbook of Medicine. 26th, Ed. Elsevier.  

� Medicina ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em evidências (DUNCAN, 
Bruce Bartholow et al.) 

 

1. EXAME PERIÓDICO DE SAÚDE/ IMUNIZAÇÃO 

• Capítulo do Harrison (SCREENING AND PREVENTION OF DISEASE) 

• Capítulo do Current ( Screening and Prevention of Disease) 

• Opcional: Atualizações sobre o este tópico do United States Preventive Services 
Task Force 

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Normas e Procedimentos para 
Vacinação / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento 
de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014. 176 
p. 

• INSTRUÇÃO NORMATIVA REFERENTE AO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO 
2020. Disponível em: 
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/04/Instru----o-Normativa-
Calend--rio-Vacinal-2020.pdf 
 

2. HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

• Capítulo dos livros-texto Cecil e Harrison 

• Guideline AHA/ACC 2017 (AHA/ACC Guidelines 2017) 

• Opcional: Highlighs AHA/ACC 2017 [AHA/ACC Guidelines 2017 (Highlights)] 

 

3. DIABETES MELLITUS 

• Capítulo dos livros-texto Cecil e Harrison 

• Standards ADA 2020 - 
https://care.diabetesjournals.org/content/diacare/suppl/2019/12/20/43.Supplem
ent_1.DC1/DC_43_S1_2020.pdf 

 
4. LOMBALGIA 

• Capítulo dos livros-texto Cecil e Harrison 
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• Artigo de revisão: Hartvigsen J, Hancock MJ, Kongsted A, et al. What low back pain is and 
why we need to pay attention. Lancet. 2018;391(10137):2356-2367. doi:10.1016/S0140-
6736(18)30480-X. 

• Artigo: Qaseem A, Wilt TJ, McLean RM, Forciea MA; Clinical Guidelines Committee 
of the American College of Physicians. Noninvasive Treatments for Acute, Subacute, 
and Chronic Low Back Pain: A Clinical Practice Guideline From the American College 
of Physicians. Ann Intern Med. 2017;166(7):514-530. doi:10.7326/M16-2367 

 
5. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

• Capítulo dos livros-texto Cecil e Harrison 

• Diretriz ESC de Insuficiência Cardíaca (Acute and Chronic-HF ESC 2016) - 
https://academic.oup.com/eurheartj/article/37/27/2129/1748921 
 

6. DPOC E TABAGISMO 

• Capítulo dos livros-texto Cecil e Harrison 

• GOLD - https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2019/11/GOLD-2020-POCKET-
GUIDE-FINAL-pgsized-wms.pdf  

• Documento técnico da CONITEC, do Ministério da Saúde, (março de 2020).  
Páginas recomendadas:16-18 e 20 a 43 
http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2020/Relatrio_PCDT_Tabagismo_52
0_2020_FINAL.pdf.  
 

7. DOENÇA RENAL CRÔNICA 

• Capítulo dos livros-texto Cecil e Harrison 

• Revisão Nature - Romagnani P, Remuzzi G, Glassock R, Levin A, Jager KJ, Tonelli 
M, Massy Z, Wanner C, Anders HJ. Chronic kidney disease. Nat Rev Dis 
Primers. 2017 Nov 23;3:17088. 

• Opcional: KDIGO 2012 - https://kdigo.org/wp-
content/uploads/2017/02/KDIGO_2012_CKD_GL.pdf 
 
 

8. DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA 

• Protocolo para atendimento aos pacientes com suspeita de dengue - 
https://site.medicina.ufmg.br/wp-content/uploads/sites/30/2015/02/Dengue-
PBH-2017-06-03-2017.pdf 

• Chikungunya – manejo clínico 2017- 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/chikungunya_manejo_clinico.pdf 

• Sociedade Brasileira de Infectologia. Guia de manejo da infecção pelo vírus zika. 
http://www.sierj.org.br/artigos/Guia_Manejo_Zika_SBI.pdf 

• Link UNA-SUS de exercícios baseado em casos sobre dengue: 
https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/45291 
 

9. INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO – não complicada 

• Capítulo dos livros-texto Cecil e Harrison 

• Leitura complementar de bacteriúria assintomática – guideline IDSA: 
https://www.idsociety.org/practice-guideline/asymptomatic-bacteriuria/ 
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10. PNEUMONIA 

• Capítulo dos livros-texto Cecil e Harrison 

• Guideline IDSA - https://www.idsociety.org/practice-guideline/community-
acquired-pneumonia-cap-in-adults/ 
 

11. TUBERCULOSE 

• Capítulo dos livros-texto Cecil e Harrison 

• Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil – 2ª edição - 
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/marco/28/manual-
recomendacoes.pdf 
 

12. INFECÇÃO PELO SARS-COV2 (COVID-19) 

• Aula telessaúde do Prof. Unaí Tupinambás 
(https://telessaude.hc.ufmg.br/bibliotecavirtual/). 
Sumário de evidências (todos estão com acesso livre) 

• https://covidreference.com/ 

• https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus 

• https://www.uptodate.com/pt/home/covid-19-access 
Dados epidemiológicos atualizados:  

• https://ourworldindata.org/coronavirus#all-charts-preview 

• https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/  

• Link para exercício COVID-UNA-SUS: http://unasus.gov.br/cursos/curso/46262 

 
  
 Bibliografia complementar:  

� Current - Medicina: Diagnóstico e tratamento – 2019 58º edição. Maxine A. 
Papadakis, Stephen J. McPhee, Michael W. Rabow 

� Dynamed.com 
� publicações.cardiol.br  

 

Plano de estudo Semanal 

1ª semana:  
Aula prática: Atendimentos de clínica médica na Unidade Básica de Saúde da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte/MG. Treinamento de biossegurança e uso adequado de 
equipamentos de proteção individual.  
Atividade remota:  
Tema Central: EXAME PERIÓDICO DE SAÚDE/ IMUNIZAÇÃO 
Contextualização: O discente ao iniciar a disciplina terminou a semiologia, portanto os 
conhecimentos sobre o tema não estão sistematizados e aprofundados. 
Objetivos da aprendizagem: realizar adequadamente a atualização do esquema vacinal de 
adultos e idosos, aprofundar os conhecimentos sobre a vacinação em situações especiais e 
contraindicações a vacinação. Aplicar ações de promoção de saúde, rastreio de condições 
crônicas de saúde, doenças oncológicas e cardiovasculares.  
Dinâmica / orientações: o discente deve realizar as leituras propostas, acessar os 
conteúdos disponibilizados no Moodle e resolver os casos clínicos propostos de atividade 
assíncrona. Os casos clínicos devem ser encaminhados ao docente e constitui uma 
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atividade pontuada. Este assunto será discutido com discentes durante a atividade prática, 
pois trata-se de assunto relevante e frequente na atenção primária.  
Avaliação: o docente irá avaliar os casos clínicos resolvidos encaminhados pelos discentes. 
O desenvolvimento da competência será avaliado de forma progressiva durante os 
atendimentos práticos.   
Referências: acima descritas.  
 
2ª e 3ª semanas:   
Aula prática: Atendimentos de clínica médica na Unidade Básica de Saúde da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte/MG.  
Atividade remota:  
Tema Central: HIPERTENSÃO ARTERIAL  
Contextualização: O discente ao iniciar a disciplina terminou a semiologia, portanto os 
conhecimentos sobre o tema não estão sistematizados e aprofundados. 
Objetivos da aprendizagem: compreender e aplicar os critérios diagnósticos e a 
propedêutica obrigatória e auxiliar na investigação e monitoramento dos pacientes, assim 
como aprofundar os conhecimentos da terapêutica da hipertensão arterial. 
Dinâmica / orientações: o discente deve realizar as leituras propostas, acessar os 
conteúdos disponibilizados no Moodle e resolver os casos clínicos propostos de atividade 
assíncrona. Os casos clínicos devem ser encaminhados ao docente e constitui uma 
atividade pontuada. Este assunto será discutido com discentes durante a atividade prática, 
pois trata-se de assunto relevante e frequente na atenção primária.  
Avaliação: o docente irá avaliar os casos clínicos resolvidos encaminhados pelos discentes. 
O desenvolvimento da competência será avaliado de forma progressiva durante os 
atendimentos práticos.   
Referências: acima descritas.  

 

4ª e 5ª semanas:   
Aula prática: Atendimentos de clínica médica na Unidade Básica de Saúde da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte/MG.  
Atividade remota:  
Tema Central: DIABETES MELLITUS  
Contextualização: O discente ao iniciar a disciplina terminou a semiologia, portanto os 
conhecimentos sobre o tema estão mais direcionados ao exame físico das complicações 
macrovasculares e microvasculares, aos sintomas relacionados ao diabetes mellitus 
descompensado e a fisiopatologia da enfermidade. 
Objetivos da aprendizagem: compreender e aplicar os critérios diagnósticos e a 
propedêutica obrigatória e auxiliar na investigação e monitoramento dos pacientes, assim 
como aprofundar os conhecimentos da terapêutica do diabetes mellitus, incluindo o 
tratamento não farmacológico, hipoglicemiantes orais e insulinização.  
Dinâmica / orientações: o discente deve realizar as leituras propostas, acessar os 
conteúdos disponibilizados no Moodle e resolver os casos clínicos propostos de atividade 
assíncrona. Os casos clínicos devem ser encaminhados ao docente e constitui uma 
atividade pontuada. Este assunto será discutido com discentes durante a atividade prática, 
pois trata-se de assunto relevante e frequente na atenção primária.  
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Avaliação: o docente irá avaliar os casos clínicos resolvidos encaminhados pelos discentes. 
O desenvolvimento da competência será avaliado de forma progressiva durante os 
atendimentos práticos.   
Referências: acima descritas.  

 

6ª e 7ª semanas:   
Aula prática: Atendimentos de clínica médica na Unidade Básica de Saúde da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte/MG.  
Atividade remota:  
Tema Central: INSUFICIÊNCIA CARDÍACA  
Contextualização: O discente ao iniciar a disciplina terminou a semiologia, portanto os 
conhecimentos sobre o tema estão mais direcionados ao exame físico e o quadro clínico 
das anormalidades geradas pela insuficiência do ventrículo esquerdo e/ou ventrículo 
direito e a fisiopatologia da enfermidade. 
Objetivos da aprendizagem: compreender e aplicar os critérios diagnósticos e a 
propedêutica obrigatória e auxiliar na investigação e monitoramento dos pacientes, assim 
como aprofundar os conhecimentos da terapêutica do bloqueio neuro-hormonal e manejo 
dos sintomas congestivos, assim como das indicações e efeitos colaterais de cada esquema 
terapêutico disponível.  
Dinâmica / orientações: o discente deve realizar as leituras propostas, acessar os 
conteúdos disponibilizados no Moodle e resolver os casos clínicos propostos de atividade 
assíncrona. Os casos clínicos devem ser encaminhados ao docente e constitui uma 
atividade pontuada. Este assunto será discutido com discentes durante a atividade prática, 
pois trata-se de assunto relevante e frequente na atenção primária.  
Avaliação: o docente irá avaliar os casos clínicos resolvidos encaminhados pelos discentes. 
O desenvolvimento da competência será avaliado de forma progressiva durante os 
atendimentos práticos.   
Referências: acima descritas.  

 

8ª semana:   
Aula prática: Atendimentos de clínica médica na Unidade Básica de Saúde da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte/MG.  
Atividade remota:  
Tema Central: DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA E TABAGISMO  
Contextualização: O discente ao iniciar a disciplina terminou a semiologia, portanto os 
conhecimentos sobre o tema estão mais direcionados ao exame físico e quadro clínico do 
paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica e a fisiopatologia da enfermidade. Há o 
reconhecimento dos agravos gerados pelo tabagismo.  
Objetivos da aprendizagem: compreender e aplicar os critérios diagnósticos e a 
propedêutica obrigatória e auxiliar na investigação e monitoramento dos pacientes, assim 
como aprofundar os conhecimentos da terapêutica doença pulmonar obstrutiva crônica. 
Aprender as complicações relacionadas ao tabagismo e as medidas farmacológicas e não 
farmacológicas para a cessação.  
Dinâmica / orientações: o discente deve realizar as leituras propostas, acessar os 
conteúdos disponibilizados no Moodle e resolver os casos clínicos propostos de atividade 
assíncrona. Os casos clínicos devem ser encaminhados ao docente e constitui uma 
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atividade pontuada. Este assunto será discutido com discentes durante a atividade prática, 
pois trata-se de assunto relevante e frequente na atenção primária.  
Avaliação: o docente irá avaliar os casos clínicos resolvidos encaminhados pelos discentes. 
O desenvolvimento da competência será avaliado de forma progressiva durante os 
atendimentos práticos.   
Referências: acima descritas.  
 
9ª semana:   
Aula prática: Atendimentos de clínica médica na Unidade Básica de Saúde da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte/MG.  
Atividade remota:  
Tema Central: DOR LOMBAR  
Contextualização: O discente ao iniciar a disciplina terminou a semiologia, portanto os 
conhecimentos sobre o tema estão mais direcionados a anamnese da queixa de dor 
lombar. 
Objetivos da aprendizagem: reconhecer os sinais de gravidade (bandeiras vermelhas ou 
sinais de alerta) associados a dor lombar que exige propedêutica complementar. 
Aprofunda no tratamento farmacológico e não farmacológico da dor lombar.  
Dinâmica / orientações: o discente deve realizar as leituras propostas, acessar os 
conteúdos disponibilizados no Moodle e resolver os casos clínicos propostos de atividade 
assíncrona. Os casos clínicos devem ser encaminhados ao docente e constitui uma 
atividade pontuada. Este assunto será discutido com discentes durante a atividade prática, 
pois trata-se de assunto relevante e frequente na atenção primária.  
Avaliação: o docente irá avaliar os casos clínicos resolvidos encaminhados pelos discentes. 
O desenvolvimento da competência será avaliado de forma progressiva durante os 
atendimentos práticos.   
Referências: acima descritas.  
 
10ª e 11ª semanas:   
Aula prática: Atendimentos de clínica médica na Unidade Básica de Saúde da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte/MG.  
Atividade remota:  
Tema Central: DOENÇA RENAL CRÔNICA 
Contextualização: O discente ao iniciar a disciplina terminou a semiologia, portanto os 
conhecimentos sobre o tema estão mais direcionados ao exame físico da doença renal 
crônica agudizada ou em estágio V. 
Objetivos da aprendizagem:  aprender as possíveis etiologias e fatores de risco para 
desenvolver a doença renal crônica. Classificar a doença renal crônica quanto a gravidade 
e descrever as complicações hematológicas, eletrolíticas, ósseas e ácido-básicas da doença 
renal crônica. Compreender as medidas para lentificar a progressão da doença renal 
crônica a doença renal terminal com necessidade de tratamento dialítico.  
Dinâmica / orientações: o discente deve realizar as leituras propostas, acessar os 
conteúdos disponibilizados no Moodle e resolver os casos clínicos propostos de atividade 
assíncrona. Os casos clínicos devem ser encaminhados ao docente e constitui uma 
atividade pontuada. Este assunto será discutido com discentes durante a atividade prática, 
pois trata-se de assunto relevante e frequente na atenção primária.  
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Avaliação: o docente irá avaliar os casos clínicos resolvidos encaminhados pelos discentes. 
O desenvolvimento da competência será avaliado de forma progressiva durante os 
atendimentos práticos.   
Referências: acima descritas.  

 

12ª semana:  
Aula prática: Atendimentos de clínica médica na Unidade Básica de Saúde da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte/MG.  
Atividade remota:  
Tema Central: DENGUE  
Contextualização: O discente ao iniciar a disciplina terminou a semiologia, portanto os 
conhecimentos sobre o tema estão mais direcionados a anamnese de febre, hipotensão 
ortostática e outros sinais e sintomas relacionados aos quadros de dengue. 
Objetivos da aprendizagem: Reconhecer os quadros clínicos sugestivos de dengue, 
estabelecer os diagnósticos diferenciais e a classificação de gravidade. Aprender a 
abordagem inicial no centro de saúde conforme a classificação de gravidade.  
Dinâmica / orientações: o discente deve realizar as leituras propostas, acessar os 
conteúdos disponibilizados no Moodle e resolver os casos clínicos propostos de atividade 
assíncrona. Os casos clínicos devem ser encaminhados ao docente e constitui uma 
atividade pontuada. Este assunto será discutido com discentes durante a atividade prática, 
pois trata-se de assunto relevante e frequente na atenção primária.  
Avaliação: o docente irá avaliar os casos clínicos resolvidos encaminhados pelos discentes. 
O desenvolvimento da competência será avaliado de forma progressiva durante os 
atendimentos práticos.   
Referências: acima descritas.  

 

13ª semana:   
Aula prática: Realização do seminário.  
Atividade remota:  
Tema Central: INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO NÃO COMPLICADA 
Contextualização: O discente ao iniciar a disciplina terminou a semiologia, portanto os 
conhecimentos sobre o tema estão mais direcionados a anamnese e ao exame físico das 
anormalidades geradas pela infecção urinária. 
Objetivos da aprendizagem: Aprender a diferenciar os quadros clínicos de cistite e uretrite 
de infecções do trato urinário superior, a fazer a propedêutica necessária ao diagnóstico e 
a terapêutica necessária para o tratamento. Também deverá ficar habilitado a abordar a 
bacteriúria assintomática, a infecção do trato urinário de repetição e os diagnósticos 
diferenciais da infecção do trato urinário.  
Dinâmica / orientações: o discente deve realizar as leituras propostas, acessar os 
conteúdos disponibilizados no Moodle e resolver os casos clínicos propostos de atividade 
assíncrona. Os casos clínicos devem ser encaminhados ao docente e constitui uma 
atividade pontuada. Este assunto será discutido com discentes durante a atividade prática, 
pois trata-se de assunto relevante e frequente na atenção primária.  
Avaliação: o docente irá avaliar os casos clínicos resolvidos encaminhados pelos discentes. 
O desenvolvimento da competência será avaliado de forma progressiva durante os 
atendimentos práticos.   
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Referências: acima descritas.  
 

14ª semana:   
Aula prática: Atendimentos de clínica médica na Unidade Básica de Saúde da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte/MG.  
Atividade remota:  
Tema Central: PNEUMONIA  
Contextualização: O discente ao iniciar a disciplina terminou a semiologia, portanto os 
conhecimentos sobre o tema estão mais direcionados ao exame físico e fisiopatologia. 
Objetivos da aprendizagem: compreender e aplicar os critérios diagnósticos e a 
propedêutica obrigatória, tratamento e monitoramento dos pacientes com pneumonia na 
atenção primária. Aprender os critérios de gravidade e de encaminhamento a atenção 
terciária.  
Dinâmica / orientações: o discente deve realizar as leituras propostas, acessar os 
conteúdos disponibilizados no Moodle e resolver os casos clínicos propostos de atividade 
assíncrona. Os casos clínicos devem ser encaminhados ao docente e constitui uma 
atividade pontuada. Este assunto será discutido com discentes durante a atividade prática, 
pois trata-se de assunto relevante e frequente na atenção primária.  
Avaliação: o docente irá avaliar os casos clínicos resolvidos encaminhados pelos discentes. 
O desenvolvimento da competência será avaliado de forma progressiva durante os 
atendimentos práticos.   
Referências: acima descritas.  

 

15ª semana:   
Aula prática: Atendimentos de clínica médica na Unidade Básica de Saúde da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte/MG.  
Atividade remota:  
Tema Central: INFECÇÃO PELO SARS-COV2 (COVID-19) 
Contextualização: O discente ao iniciar a disciplina terminou a semiologia, portanto os 
conhecimentos sobre o tema estão mais direcionados ao exame físico e fisiopatologia. 
Objetivos da aprendizagem: compreender o quadro clínico e fisiopatologia, a forma de 
transmissão, a propedêutica disponível, o manejo com sintomáticos e contactantes de 
pacientes sintomáticos e critérios de encaminhamento para o serviço de urgência.  
Dinâmica / orientações: o discente deve realizar o curso do UNA-SUS sobre a temática.  
Avaliação: Os discentes devem encaminhar o certificado relativo a conclusão do curso do 
UNA-SUS, que será pontuado com cinco pontos.   
Referências: acima descritas.  
 

 

 

Belo Horizonte, 06 de novembro de 2020 

 

Aprovado pelo Departamento ____________________________________  

 

 

 


