Processo Seletivo para os Cursos de Medicina do Centro
Universitário de Jaguariúna – UniFAJ e Centro Universitário Max
Planck – UniMAX

Edital Nº 04, de 16 de dezembro de 2021

A Comissão do Processo Seletivo dos Cursos de Medicina do Centro Universitário de
Jaguariúna – UniFAJ e Centro Universitário Max Planck – UniMAX, torna público o
presente Edital para preenchimento de vagas remanescentes existentes no 2º
(segundo) ano do Curso de Medicina do Centro Universitário de Jaguariúna – UniFAJ
e 2º (segundo) e 4º (quarto) ano do Curso de Medicina do Centro Universitário Max
Planck – UniMAX.
1. Quadro resumo:
Vagas e semestres ofertados: a) 3 (três) vagas para o 2º (segundo) ano/3º
(terceiro) semestre e 3 (três) vagas para o 2º
(segundo) ano / 4º (quarto) semestre do Curso
de

Medicina

do

Centro

Universitário

de

Jaguariúna – UniFAJ;
b) 1 (uma) vaga para o 2º (segundo) ano / 3º
(terceiro) semestre, 4(quatro) vagas para o 4º
(quarto) ano / 7º (sétimo) semestre do Curso de
Medicina do Centro Universitário Max Planck –
UniMAX.
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Inscrições:

Até às 23h59 do dia 26 de janeiro de 2022

Valor da inscrição:

R$200,00 (duzentos reais)

Prova online:

29 de janeiro de 2022, das 8h às 12h e das 13h às
17h

Publicação do Resultado:

04 de fevereiro de 2022 após as 18h, no site da IES

Entrega da documentação:

No ato da matrícula

Matrículas

A partir de 05 de fevereiro de 2022, das 8h às 21h

2. Das Vagas
2.1 Havendo número maior de vagas remanescentes, serão chamados os
candidatos por ordem de classificação.
2.2 Os candidatos inscritos neste processo seletivo deverão escolher no ato da
inscrição uma das unidades do Grupo UniEduK, UniFAJ ou UniMAX.
2.3 No caso de uma das unidades permanecer com vagas remanescentes e todos
os candidatos da lista de aprovados da respectiva Unidade já tiverem sido
chamados, a Comissão Permanente de Processo Seletivo poderá chamar para
matrícula o(s) candidato(s) da lista de espera da Unidade que completou suas
vagas, respeitando a ordem classificatória.
3. Do Processo Seletivo:
3.1 Este Processo Seletivo será constituído por uma única fase composta por uma
Avaliação Cognitiva com 20 (vinte) questões dissertativas.
4. Da Inscrição:
4.1 Estão aptos a se inscreverem e participarem do Processo Seletivo regido por
este Edital:
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a) Os candidatos, oriundos de Cursos de Medicina de Instituições
Brasileiras, poderão candidatar-se desde que, tenham concluído no
mínimo até a série e semestre anterior às vagas remanescentes
ofertadas pela UniFAJ e UniMAX;
b) Candidatos portadores de diploma de graduação de curso de
Bacharel em Saúde, reconhecido pelo MEC - Ministério da Educação
e Cultura do Brasil, somente para as vagas do 2º Ano/3º Semestre;
c) Candidatos graduandos, comprovadamente matriculados em cursos
de Medicina, nos termos da Resolução CNS nº 287/98, em
Instituições

de

Ensino

Superior

Brasileiras

devidamente

credenciadas junto ao MEC ou matriculados em Instituições
Estrangeiras, reconhecidas em seus países, que deverão apresentar
tradução juramentada do Histórico Escolar, dos Conteúdos
Programáticos e Atestado de Matrícula do Curso de origem, bem
como o Critério de Avaliação do referido curso, de acordo com
disposto no decreto nº 13.609 de 21 de outubro de 1943; o
apostilamento ou legalização do mesmo na Embaixada ou
Consulado estrangeiro do país onde foram cursadas as disciplinas
ou no Consulado da República Federativa do Brasil no país onde
foram cursadas as disciplinas, desde que tenham concluído no
mínimo até a série e semestre anterior as das vagas remanescentes
ofertadas pela UniFAJ e UniMAX;
4.2 Não serão aceitos quaisquer outros tipos de documentos para a comprovação
da formação em nível superior.
4.3 Atendidos aos requisitos do item 4, os candidatos interessados deverão
preencher

a

ficha

de

inscrição

online

disponível

no

site
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http://grupounieduk.com.br até as 23h59 do dia 26 de janeiro de 2022,
devendo atender aos seguintes procedimentos:
a) Preenchimento de todos os dados da Ficha de Inscrição online e
envio dos documentos pertinentes conforme orientações constantes
na Ficha.
b) Realização do pagamento do valor da inscrição no importe de
R$200,00 (duzentos reais) por meio de PIX e/ou cartão de crédito;
ambos disponíveis no ato da inscrição conforme o período de
inscrição.
4.4 A instituição reserva-se no direito de efetivar a inscrição tão somente mediante
a compensação bancária do pagamento. Não serão concedidas isenções de
taxa de inscrição e/ou dilações de prazo de vencimento.
4.5 Não haverá, sob nenhuma hipótese, devolução da taxa de inscrição que terá
validade única e exclusivamente para o Processo Seletivo de que se trata este
edital.
4.6 A falta de documentação ou apresentação de documento diverso do
determinado neste Edital, a qualquer momento, o candidato será
desclassificado sem devolução do valor pago na inscrição.
5. Da Comissão do Processo Seletivo:
5.1 Será constituída uma Comissão integrada por Professores nomeados pela
Coordenação do Cursos de Medicina do Centro Universitário de Jaguariúna –
UniFAJ e Centro Universitário Max Planck - UniMAX, que procederá a análise
dos documentos apresentados e correção das provas.
6. Da Prova e seus critérios:
6.1 Tendo em vista o momento de gravidade sanitária e epidemiológica mundial
em função da disseminação do COVID-19, bem como as determinações legais
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do Governo Federal, Ministério da Educação e Ministério da Saúde, o
Processo Seletivo a que se refere este Edital será́ realizado no formato on-line
nas seguintes condições:
a) Os candidatos farão uma avaliação cognitiva dissertativa com 20
(vinte) questões valendo 1,0 (um) ponto cada, admitindo a fração de
0,1 (décimo) que representam 20 (vinte) situações de saúde-doença
para as quais o candidato deverá: “Identificar necessidades de saúde
ou elaborar planos de cuidado ou justificar e fundamentar os
fenômenos de saúde-doença presentes, conforme perfil de
competência esperado para estudantes da primeira série do Curso
de Medicina”.
6.1.1 Os conteúdos abordados na Prova Cognitiva estão descritos nos Apêndices
A a E.
6.1.2 A nota final desta prova será composta pela soma simples das notas obtidas
em cada questão, com nota máxima possível de 20,0 (vinte) pontos.
7. Do ambiente de prova online:
7.1 A prova online será́ realizada através de plataforma digital disponível para
instalação

no

computador

do

próprio

candidato,

sendo

de

sua

responsabilidade integral a instalação e aceite dos termos de uso do sistema,
bem como dos itens de segurança nele expressos.
7.2 Após a disponibilização do link para instalação do software, 24 horas antes da
aplicação da prova, a empresa responsável pela aplicação da prova
disponibilizará suporte técnico online em tempo real para eventuais
orientações para garantia de acesso no dia da prova.
7.3 Nas 24 (vinte e quatro) horas que antecedem a prova, o candidato deverá
acessar o aplicativo disponibilizado para realizar o “upload” do documento que
será́ utilizado no dia da prova, além de complementação de dados pessoais.
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Para tanto fará a captura de seus dados biométricos bem como a validação
documental através de um dos seguintes documentos oficiais:
a) RG atualizado com no máximo 10 (dez) anos da data de emissão;
b) Carteira

Nacional

de

Habilitação

dentro

do

prazo

de

emissão/validade.
7.4 Caso seja constatado alguma inconsistência no processo de envio da cópia
dos documentos, a empresa realizadora da prova notificará o candidato para
que este realize novo carregamento ou substituição do documento. Em
persistindo qualquer divergência que impossibilite a correta identificação do
candidato e que possa macular a lisura do Processo Seletivo, este será́
automaticamente desclassificado pela Comissão do Processo Seletivo.
7.5 Tanto o Centro Universitário de Jaguariúna – UniFAJ, o Centro
Universitário Max Planck – UniMAX, quanto a empresa ´Amigo Edu´ não
são responsáveis pela impossibilidade técnica de acesso ao ambiente de
prova por questões externas como falta de energia elétrica, queda de
internet, congestionamento de rede ou qualquer outra intempérie que
possa impossibilitar a realização ou envio da prova, sendo certo que o
candidato

nestas

condições

será́

considerado

desclassificado

automaticamente.
7.6 A prova terá duração total de 8 (oito) horas, divididas em 2 (dois) períodos
(manhã e tarde), assim distribuídas: início do primeiro período: às 8h e término
às 12h e segundo período: início às 13h e término às 17h, sendo necessário
que o candidato esteja logado no sistema com no mínimo 20 minutos antes do
horário de prova e portando o documento oficial com foto utilizado no ato da
inscrição, com permanência mínima de uma 2 (duas) horas em cada período
de prova.
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7.7 Neste dia e horário o candidato deverá realizar a respectiva prova dentro do
ambiente online. Durante todo o processo o candidato contará com cronômetro
dentro do ambiente para sua gestão de tempo e, ao término o candidato deverá
finalizar o preenchimento de dados complementares que forem solicitados.
7.8 Para a realização da prova online o candidato deverá seguir estritamente aos
requisitos abaixo, sob pena de desclassificação automática do Processo
Seletivo:
a) Possuir computador em ambiente Windows (versão 7 ou
superior) ou OSX (10.13 ou superior), nas versões desktop ou
notebook.
b) Possuir conexão com Internet em velocidade mínima de 4MB
c) Possuir acesso administrativo no computador para instalação do
software de ambiente de prova online.
d) Possuir e/ou permitir acesso à câmera e microfone do
computador como parte integrante do registro do ambiente de
prova.
7.9 Tendo em vista as questões de segurança, o software NÃO será́
disponibilizado em qualquer plataforma mobile ou qualquer ambiente (iOS,
Android ou Windows Mobile).
7.10

Candidatos com deficiência visual deverão utilizar softwares para leitura

do ambiente online.
7.11

Em nenhuma hipótese haverá́ revisão de provas ou outra oportunidade

de realizar as provas do Processo Seletivo, exceto em havendo vagas
remanescentes que serão ofertadas e regidas em Edital próprio.
7.12

Para fins legais, a empresa responsável pela execução deste Processo

Seletivo online é a Amigo Educador Serviços de Internet Ltda., com sede na
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 5o andar, parte, Bairro Itaim Bibi,
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São Paulo, SP, CEP: 04538-133, inscrita no CNPJ/ME sob o no
29.727.099/0001-00.
7.13

Para a realização da Prova, os candidatos deverão observar a

proibição dos seguintes itens:
a) Acessar o ambiente virtual de prova portando livros, apostilas,
pastas ou semelhantes e calculadora.
b) Utilizar notebooks, tablets ou similares para consultas.
c) Utilizar relógio digital ou outros dispositivos vestíveis (como
Apple Watch®, Samsung Gear®, My Band®, por exemplo).
d) Utilizar telefones celulares, fones de ouvido ou qualquer outro
meio de comunicação digital ou analógico.
e) Usar chapéus, bonés ou adereços que cubram, total ou
parcialmente a cabeça e orelhas. Candidatos que possuam
cabelos compridos, deverão mantê-los presos acima das
orelhas durante toda a prova.

8. Da Classificação:
8.1 Após a correção da avaliação, todos os candidatos serão classificados em
ordem decrescente baseada na nota final alcançada na Avaliação, permitindo
às IES, o aproveitamento de todos os classificados até o limite de suas vagas,
com publicação da lista de classificação e lista de chamada nos termos do
presente Edital, no site da IES.
8.2 Em caso de empate será classificado o candidato com a maior nota na questão
integradora, e, em permanecendo a situação, o de maior idade.
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9. Do Resultado
9.1 A lista de candidatos classificados e dos convocados para matrícula será
publicada em http://grupounieduk.com.br após às 18h do dia 04 de fevereiro
de 2022.
9.2 A matrícula dos candidatos convocados deverá ser realizada nos dias 05 e 06
de fevereiro de 2022, presencialmente e mediante agendamento prévio
realizado pela Comissão do Processo Seletivo, respectivamente, no campus II
da UniFAJ, situado à Rodovia SP-340, km 127 – Tanquinho Velho –
Jaguariúna, São Paulo e no campus I da UniMAX, situado à Av. 09 de
dezembro, 460 – Jardim Leonor – Indaiatuba, São Paulo.
9.3 No ato da matrícula, os candidatos deverão apresentar os seguintes
documentos, além daqueles constantes no item 4 e subitens:
a) Atestado de Matrícula na IES de origem;
b) Histórico Escolar da IES de origem;
c) Conteúdo Programático/Ementas da IES de origem;
d) Diploma de Bacharel em qualquer área da saúde (somente para
candidatos graduados com ingresso para o 2º Ano/3º Semestre);
e) Conteúdo programático/ementas do curso de Bacharel na área da
saúde (somente para candidatos graduados com ingresso para o 2º
Ano/3º Semestre);
f) Certidão de Nascimento ou Casamento;
g) Cédula de identidade (não será aceito CNH);
h) CPF;
i) Comprovante de residência;
j) Título de Eleitor (para maiores de 18 anos);
k) Carteira de Reservista (para candidatos do sexo masculino);
l) Carteira de Vacinação;
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m)Candidato menor de idade deverá estar acompanhado do
responsável financeiro para a assinatura do Contrato de Prestação
de Serviços Educacionais;
10. Das Disposições Gerais:
10.1

Não cabem recursos, revisão de notas ou ainda realização de novas

provas para este Processo Seletivo.
10.2

O candidato ausente não poderá realizar a prova em outro momento.

10.3

A simples inscrição ao presente Processo Seletivo implica no

conhecimento e na aceitação irrestritos pelos candidatos, das normas e
exigências do Processo, descritas nesse edital, sem direito a compensações
na ocorrência de anulação ou cancelamento de inscrições, eliminação do
Processo Seletivo, não convocação para matrícula por esgotamento das vagas
regulamentadas ou inobservância dos ditames e prazos fixados.
10.4

Os candidatos classificados no Processo Seletivo que não procederem

à respectiva matrícula nos dias e horários previstos neste Edital, ou deixarem
de apresentar todos os documentos, perderão o direito à vaga, sendo
convocados, por ordem de classificação, os candidatos subsequentes, os
quais deverão efetuar suas matrículas de acordo com as normas deste Edital.
10.5

Não serão disponibilizadas quaisquer tipos de bolsa de estudo para

essas vagas.
10.6

Os candidatos classificados deverão obrigatoriamente participar do

Período de Integração que ocorrerá entre os dias 7 e 11 de fevereiro de 2022,
sendo informados previamente pela Coordenação do Curso de Medicina sobre
horários e locais que deverão estar presentes. Durante este Período os alunos
serão informados sobre o Plano de Recuperação que deverá ser cumprido
obrigatoriamente por todos os candidatos que se matricularem, a fim de
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garantirem a integração e acompanhamento das respectivas turmas onde
ingressarão.
10.7

O Plano de Recuperação a ser cumprido pelos estudantes que

apresentarem lacunas de aprendizagem durante a realização deste processo
seletivo e após a análise curricular tem um custo de R$1.000,00 (mil reais) por
ênfase, podendo ser pago em 10 (dez) parcelas de R$100,00.
10.8

Não há aproveitamento automático de disciplinas cursadas em outra

IES, bem como análise e/ou dispensa de conteúdo com intuito de redução do
tempo de curso ou redução no valor das mensalidades, sendo que tal processo
passará pelo sistema de ´Plano de Recuperação de Conteúdo´ e seu
respectivo período de integralização, dado o currículo específico do Curso de
Medicina.
10.9

Os candidatos que forem selecionados e se matricularem deverão, no

ato da matrícula, realizar a opção pelo formato de amortização do valor
referente ao Plano de Recuperação, que poderá ser distribuído durante ou
após a conclusão do curso.
10.10

Em função das características inerentes ao Processo Seletivo, bem

como as recomendações dos órgãos competentes (Ministério Público, Polícia
Federal, entre outros), a Comissão do Processo Seletivo, através da empresa
realizadora do Processo Seletivo online, reserva-se no direito de capturar e
utilizar, única e exclusivamente nos termos deste Edital, dados biométricos do
candidato através de leitura e reconhecimento facial, registro do endereço de
IP do computador utilizado durante a prova, além do registro de atividades do
usuário durante a realização da prova, captura de tela, registro de atividade do
candidato através de áudio e vídeo durante a prova, bem como outros itens de
segurança usados durante a prova.
10.11

No ato da realização da prova online, o candidato terá́ que realizar a

leitura e aceite dos ´Termos de Realização da Prova´, confirmando o
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cumprimento de todos os itens de segurança lá contidos, como a
impossibilidade de utilização de consulta de outros documentos e materiais de
apoio, pessoas ou ainda compartilhar o software para qualquer pessoa, sob
pena de incorrer em processo fraudulento e ser desclassificado do Processo
Seletivo, bem como sofrer sanções cíveis e criminais nos termos da legislação
vigente.
10.12

A UniFAJ e a UniMAX possuem o direito de indeferir o pedido de

matrícula por razões de ordem administrativa (inadimplência na Instituição de
anos anteriores, pagamento irregular da primeira parcela da semestralidade,
ou falta de documentação competente) ou de não assinatura no requerimento
de matricula e adesão ao contrato de prestação de serviços entre as partes,
dando suas razões, por escrito, ao aluno e/ou responsável legal, restituindo
100% (cem por cento) do pagamento da primeira parcela da semestralidade.
10.13

O CONTRATANTE terá́ direito à restituição de 80% do valor da 1ª

parcela

da

semestralidade,

no

caso

de

CANCELAMENTO

DA

MATRÍCULA, após a assinatura do contrato, se solicitado, por escrito, em
até um dia antes do início das aulas.
10.14

Para segurança do processo seletivo, a IES reserva-se ainda no direito

de analisar toda a captura de áudio e vídeo para auditoria do resultado da
prova e o candidato está de acordo que não há nesse sentido hipótese de se
pleitear qualquer tipo de ação por uso de imagem ou similares, visto que o
registro é tão somente para segurança do processo seletivo.
10.15

O presente edital poderá́ ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou

em parte, seja por decisão unilateral do Centro Universitário de Jaguariúna –
UniFAJ, do Centro Universitário Max Planck – UniMAX, por motivo de interesse
público ou exigência legal, ou em razão da pandemia de COVID-19, em
decisão fundamentada, decorrente de fato superveniente, sem que isso
12

implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza, conforme
legislação vigente.
10.16

Os casos omissos ou duvidosos serão julgados pela Comissão do

Processo Seletivo dos Cursos de Medicina.

Jaguariúna, 16 de dezembro de 2021

Comissão do Processo Seletivo do Curso de Medicina
Centro Universitário de Jaguariúna
Centro Universitário Max Planck
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Apêndice A: Perfil de competência esperado para estudantes da primeira série para
ingresso no 2º ano/3º semestre, Curso de Medicina UniFaj e UniMax, 2021.
Área de competência: Atenção à Saúde – cuidado às necessidades de saúde
individuais Subárea: atenção médica à saúde das pessoas
(i)

Identifica necessidades individuais de saúde, por meio da história e
exame clínicos
Estabelece uma relação profissional ética no contato com pacientes, familiares e/ou
responsáveis. Orienta o atendimento às necessidades de saúde do paciente. Usa
linguagem compreensível ao paciente, estimulando seu relato espontâneo e cuidando
de sua privacidade e conforto. Favorece a construção de vínculo, valorizando as
preocupações, expectativas, crenças e os valores relacionados aos problemas
trazidos pelo paciente e responsáveis. Identifica motivos e/ou queixas, evitando a
explicitação de julgamentos, e considera o contexto de vida e os elementos biológicos,
psicológicos e socioeconômico-culturais relacionados ao processo saúde-doença.
Investiga sintomas e sinais, repercussões da situação, hábitos, fatores de risco,
condições de vulnerabilidade, condições correlatas e antecedentes pessoais e
familiares.
Esclarece os procedimentos do exame clínico e obtém consentimento do paciente ou
responsável. Cuida da biossegurança, privacidade e conforto do paciente, ao máximo
possível. Mostra postura ética e técnica adequada na medição da pressão arterial,
temperatura, frequência respiratória e cardíaca, dados antropométricos e exame
clínico geral.
(ii)
Formula e prioriza problemas
Formula e prioriza os problemas do paciente, considerando os contextos pessoal,
familiar, do trabalho, epidemiológico, ambiental e outros pertinentes. Informa e explica
os problemas percebidos de forma ética e humanizada, considerando dúvidas e
questionamentos do paciente, familiares e responsáveis.
(iii)
Constrói e avalia planos de cuidados
Pactua as ações de cuidado com outros profissionais. Elabora planos terapêuticos de
modo contextualizado, contemplando as dimensões de autocuidado das pessoas e a
promoção e prevenção de doenças ou agravos. Busca a adesão dos pacientes aos
planos de melhoria da saúde.
Explica e orienta os procedimentos do plano de cuidados, verificando a compreensão
do paciente ou responsáveis. Registra informações e o acompanhamento do plano no
prontuário, buscando torna-lo um instrumento orientado ao cuidado integral do
paciente.
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Área de competência: Gestão do trabalho em saúde
(i)
Organiza o trabalho em saúde
Mostra abertura para ouvir opiniões diferentes da sua e respeita a diversidade de
valores, de papéis e de responsabilidades no cuidado à saúde. Trabalha de modo
colaborativo com equipes de saúde, respeitando normas institucionais dos ambientes
de trabalho e agindo com compromisso ético-profissional. Promove a integralidade da
atenção à saúde individual e coletiva, considerando a articulação de ações,
profissionais e serviços.
(ii)
Avalia o trabalho em saúde
Faz e recebe críticas de modo respeitoso. Estimula o compromisso com a
transformação das práticas, no sentido da defesa da cidadania e do direito à saúde
Área de competência: Educação na Saúde
(i)
Identifica necessidades de aprendizagem
Identifica necessidades de aprendizagem próprias, dos pacientes/responsáveis, dos
cuidadores, familiares, da equipe multiprofissional de trabalho, de grupos sociais e/ou
da comunidade, a partir de uma situação significativa e respeitando o conhecimento
prévio e o contexto sociocultural de cada um.
(ii)
Promove a construção e socialização de conhecimento
Orienta e compartilha conhecimentos com pacientes/responsáveis, familiares, grupos
e outros profissionais, respeitando o desejo e o interesse desses, no sentido de
construir novos significados para o cuidado à saúde.
Apêndice B: Conteúdos abordados na Avaliação Cognitiva Dissertativa, conteúdos
do 1º ano para acesso ao 2º ano/3ºsemestre
(i) fenômenos biológicos normais e alterados do processo saúde-doença; bases
moleculares, celulares, morfológica e funcional dos tecidos, órgãos, aparelhos e
sistemas envolvidos nos fenômenos relacionados a Movimento, Proteção,
Alimentação e Respiração; racionalidade científica e o raciocínio clínico;
(ii) fenômenos sociais (culturais, históricos, éticos, relações étnico-raciais, legaisdireitos humanos, demográfico-epidemiológicos) e ecológicos/ambientais (qualidade
do ar, água, alimentos, mobilidade, moradia e sustentabilidade) determinantes do
processo saúde-doença de pessoas, grupos ou comunidades; compromisso social
com a cidadania e com a saúde coletiva; racionalidade científica e raciocínio
epidemiológico; indicadores demográficos e de saúde;
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(iii) fenômenos psicológicos normais do funcionamento mental e envolvidos no
processo saúde-doença, nos diferentes ciclos de vida; comportamento e reações
emocionais da pessoa, grupos ou comunidades envolvidas nas situações;
comunicação verbal e não verbal; emoção e racionalidade científica; raciocínio clínico;
(iv) processos de cuidado: atenção integral à saúde; atenção primária à saúde; saúde
da família e comunidade; promoção da saúde e prevenção de doenças no contexto
do SUS; gestão da atenção à saúde – organização das respostas da sociedade às
necessidades de saúde da sociedade; Sistema Único de Saúde - princípios e
prioridades; organização dos serviços; trabalho em equipe multiprofissional; relações
com a equipe de trabalho em saúde; raciocínio estratégico; empreendedorismo e
inovações tecnológicas;
(v) processos educacionais: processo ensino-aprendizagem – aprendizagem baseada
em problemas, em equipes e em projetos; estratégias de aprendizagem e
metacognição; formulação de hipóteses e de questões de aprendizagem; raciocínio
crítico reflexivo; educação em saúde e educação ambiental; trabalho colaborativo,
cooperativo e ético; multiculturalismo, cultura afro-brasileira e indígena;
(vi) saúde baseada em evidências: análise crítica da literatura em saúde, acesso às
bases de dados remotas; análise crítica de fontes; estudos de coorte e caso controle;
estudos de acurácia, fatores de risco;
(vii) planos terapêuticos frente à identificação de necessidades de saúde com ênfase
na Saúde da Família e Comunidade e foco na promoção à saúde e prevenção de
doenças, segundo perfil de competência esperado para a primeira série; critérios para
elaboração dos planos: singularização; contextualização; evidência científica;
negociação e pactuação; monitoramento e avaliação.
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Apêndice C: Perfil de Competência 2a série para acesso 4º Semestre
I. ÁREA DE COMPETÊNCIA ATENÇÃO À SAÚDE
Subárea: atenção médica à saúde das pessoas / cuidado às necessidades de saúde
individuais
(I) Identifica necessidades individuais de saúde, por meio da história e exame clínicos
Realiza história clínica: Estabelece uma relação profissional ética no contato com
pacientes, familiares e/ou responsáveis. Orienta o atendimento às necessidades de
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saúde do paciente, estimulando seu relato espontâneo e valorizando as
preocupações, expectativas, crenças e os valores relacionados aos problemas e
desejos apresentados. Favorece a construção de vínculo, usando linguagem verbal
compreensível ao paciente, atitude empática e cuidando de privacidade durante o
atendimento. Identifica motivos e/ou queixas, evitando a explicitação de julgamentos
e considerando o contexto de vida e os elementos biológicos, psicológicos e
socioeconômico-culturais relacionados ao processo saúde-doença. Orienta e
organiza a anamnese, utilizando o raciocínio clínico-epidemiológico e a técnica
semiológica. Investiga sintomas e sinais, repercussões da situação, hábitos, fatores
de risco, condições correlatas e antecedentes pessoais e familiares de modo
orientado às necessidades identificadas. Registra os dados relevantes da anamnese
no prontuário de forma clara e legível.
Realiza exame clínico: Estabelece uma relação profissional ética no contato com
pacientes, familiares e/ou responsáveis. Orienta o atendimento às necessidades de
saúde do paciente, estimulando seu relato espontâneo e valorizando as
preocupações, expectativas, crenças e os valores relacionados aos problemas e
desejos apresentados. Favorece a construção de vínculo, usando linguagem verbal
compreensível ao paciente, atitude empática e cuidando de privacidade durante o
atendimento. Identifica motivos e/ou queixas, evitando a explicitação de julgamentos
e considerando o contexto de vida e os elementos biológicos, psicológicos e
socioeconômico-culturais relacionados ao processo saúde-doença. Orienta e
organiza a anamnese, utilizando o raciocínio clínico-epidemiológico e a técnica
semiológica. Investiga sintomas e sinais, repercussões da situação, hábitos, fatores
de risco, condições correlatas e antecedentes pessoais e familiares de modo
orientado às necessidades identificadas. Registra os dados relevantes da anamnese
no prontuário de forma clara e legível.
Formula e prioriza problemas: Formula e prioriza os desafios/problemas de saúdedoença do paciente, considerando os contextos pessoal, familiar, do trabalho,
epidemiológico, ambiental e outros pertinentes. Informa e explica os problemas
percebidos de forma ética e humanizada, considerando dúvidas e questionamentos
do paciente, familiares e responsáveis.
(II) Constrói e avalia planos de cuidados
Elabora planos de cuidados: Elabora planos terapêuticos de modo contextualizado,
contemplando as dimensões de autocuidado das pessoas e a promoção e prevenção
de doenças ou agravos. Valida as ações de cuidado com outros profissionais. Busca
a adesão dos pacientes aos planos de melhoria da saúde.
Acompanha e avalia planos de cuidados: Explica e orienta os procedimentos do plano
de cuidados, verificando a compreensão do paciente ou responsáveis. Registra
informações e o acompanhamento do plano no prontuário, buscando torná-lo um
instrumento orientado ao cuidado integral do paciente.
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Subárea: atenção médica à saúde das populações / cuidado às necessidades
coletivas de saúde
Investiga problemas de saúde coletiva: Analisa as necessidades de saúde de grupos
de pessoas e as condições de vida e de saúde de comunidades, a partir de dados
demográficos, epidemiológicos, sanitários e ambientais, considerando risco,
vulnerabilidade, incidência e prevalência na saúde.
Formula perfis de saúde-doença: Relaciona os dados e as informações obtidas,
identificando e articulando aspectos biológicos, psicológicos e socioeconômicoculturais e relacionando-os ao adoecimento e à vulnerabilidade de coletivos.
Desenvolve projetos de intervenção coletiva: Participa da discussão e construção de
projetos de intervenção em coletivos, de modo orientado aos problemas priorizados,
à melhoria dos indicadores de morbidade e mortalidade e à redução de riscos, danos
e vulnerabilidades.
II. ÁREA DE COMPETÊNCIA GESTÃO DO TRABALHO EM SAÚDE
Organiza o trabalho em saúde: Trabalha de modo colaborativo em equipes de saúde,
mostrando abertura para ouvir opiniões diferentes da sua e respeitando a diversidade
de valores, de papéis e de responsabilidades no cuidado à saúde. Identifica
oportunidades e desafios na organização do trabalho em saúde, considerando as
diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, as normas institucionais dos ambientes
de trabalho e o compromisso ético-profissional. Participa junto à equipe de saúde da
priorização de problemas, identificando a relevância, magnitude e urgência, as
implicações imediatas e potenciais, a estrutura e os recursos disponíveis.
Promove a integralidade da atenção à saúde individual e coletiva, considerando a
articulação de ações, profissionais e serviços.
Avalia o trabalho em saúde: Faz e recebe críticas de modo respeitoso. Estimula o
compromisso com a transformação das práticas, no sentido da defesa da cidadania e
do direito à saúde
III. ÁREA DE COMPETÊNCIA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
Identifica necessidades de aprendizagem: Identifica necessidades de aprendizagem
próprias, dos pacientes/responsáveis, dos cuidadores, familiares, da equipe
multiprofissional de trabalho, de grupos sociais e/ou da comunidade, a partir de uma
situação significativa e respeitando o conhecimento prévio e o contexto sociocultural
de cada um.
Promove a construção e socialização de conhecimento: Orienta e compartilha
conhecimentos com fundamentação científica para pacientes/responsáveis,
familiares, grupos e outros profissionais, respeitando o desejo e o interesse desses,
no sentido de construir novos significados para o cuidado à saúde. Estimula a
construção coletiva de conhecimento em todas as oportunidades do processo de
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trabalho, favorecendo espaços formais de educação permanente e participando da
formação de futuros profissionais
Promove o pensamento científico: Analisa criticamente fontes, métodos e resultados,
avaliando de maneira reflexiva as melhores evidências e práticas no cuidado, na
gestão do trabalho e na educação de profissionais de saúde, pacientes, famílias e
responsáveis. Identifica a necessidade de produção de novos conhecimentos em
saúde e em medicina, a partir do diálogo entre sua própria prática e a produção
científica e o desenvolvimento tecnológico disponíveis. Favorece ou participa do
desenvolvimento científico e tecnológico voltado à atenção das necessidades de
saúde individuais e coletivas, por meio da disseminação das melhores práticas e do
apoio à realização de pesquisas de interesse da sociedade.
Apêndice D: Conteúdos do 2ª Ano para acesso ao 4o Semestre
1.
Fenômenos biológicos normais e alterados do processo saúde-doença; bases
moleculares, celulares, morfológica e funcional dos tecidos, órgãos, aparelhos e
sistemas envolvidos nos fenômenos relacionados aos processos de: Movimento,
Proteção, Alimentação, Respiração, Circulação, Excreção, Interação, Regulação
(Sistemas Nervoso e Endócrino) e Reprodução. Processos genéticos e imunológicos;;
Ciclos de vida: nascimento, crescimentos e desenvolvimento, adolescência, idade
adulta, envelhecimento e morte; c inflamatórios; Processos infecciosos e Processos
Neoplásicos. Racionalidade científica e o Raciocínio clínico;
2.
Fenômenos sociais (culturais, históricos, éticos, relações étnico-raciais, legaisdireitos humanos, demográfico-epidemiológicos) e ecológicos/ambientais (qualidade
do ar, água, alimentos, mobilidade, moradia e sustentabilidade) determinantes do
processo saúde-doença de pessoas, grupos ou comunidades; compromisso social
com a cidadania e com a saúde coletiva; indicadores demográficos e de saúde
(estatísticas vitais); conceitos de epidemiologia e investigação epidemiológica;
racionalidade científica e raciocínio epidemiológico;
3.
Fenômenos psicológicos normais do funcionamento mental e envolvidos no
processo saúde-doença, nos diferentes ciclos de vida; subjetividade e constituição do
sujeito; comportamento e reações emocionais da pessoa (mecanismos de defesa do
ego), diversidade de grupos ou comunidades envolvidas em situações de saúdedoença; comunicação verbal e não verbal; emoção e racionalidade científica;
raciocínio clínico; empatia e relação profissional de saúde-paciente;
4.
Processos de cuidado: atenção integral à saúde; atenção primária à saúde;
saúde da família e comunidade; promoção da saúde e prevenção de doenças no
contexto do SUS; gestão da atenção à saúde – organização das respostas da
sociedade às necessidades de saúde da sociedade; Sistema Único de Saúde princípios e prioridades; organização dos serviços; trabalho em equipe
multiprofissional; relações com a equipe de trabalho em saúde; organização de redes
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de atenção à saúde e linhas de cuidado; raciocínio estratégico; empreendedorismo e
inovações tecnológicas;
5.
Processos educacionais: processo ensino-aprendizagem – aprendizagem
baseada em problemas, em equipes e em projetos; estratégias de aprendizagem e
metacognição; formulação de hipóteses e de questões de aprendizagem; raciocínio
crítico reflexivo; educação em saúde e educação ambiental; trabalho colaborativo,
cooperativo e ético; multiculturalismo, cultura afrobrasileira e indígena;
6.
Saúde baseada em evidências: análise crítica da literatura em saúde, acesso
às bases de dados remotas; análise crítica de fontes estudos de acurácia, fatores de
risco; estudos de coorte e caso controle; ensaios clínicos, revisão sistemática e
metaanálise;
7.
Planos terapêuticos frente à identificação de necessidades de saúde com
ênfase na Saúde da Família e Comunidade e foco na promoção à saúde e prevenção
de doenças, segundo perfil de competência esperado para a primeira série; critérios
para elaboração dos planos: singularização; contextualização; evidência científica;
negociação e pactuação; monitoramento e avaliação.
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Apêndice E: Perfil de Competência 3º Ano para acesso ao 4º Ano
1.

ATIVIDADE CURRICULAR: SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
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Ações educacionais de processamento de casos clínicos simulados (Necessidades e
Terapêuticas em Saúde), atendimento a pacientes simulados (Estações Clínicas),
atendimentos a pacientes reais sob supervisão em ambulatórios de atenção básica e
especializada, discussão de casos clínicos em pediatria e hebiatria.
CONTEÚDOS:
(i) Articulação de conhecimentos, atitudes e habilidades para o cuidado à saúde das
crianças e adolescentes, considerando os processos de saúde-doença e de cuidado
prevalentes:
- Contexto e epidemiologia do processo saúde-doença em crianças e adolescentes
- Nascimento, crescimento e desenvolvimento nas diferentes faixas etárias de
crianças e adolescentes
- Prematuridade
- Dispneia neonatal
- Infecções congênitas
- DRGE
- Puericultura, vigilância nutricional (amamentação e alimentação na infância) e
calendário vacinal
- Adolescência, puberdade e sexualidade
- Promoção da saúde de crianças e adolescentes
- Desnutrição, deficiências e anemia, sobrepeso/obesidade
- Febre na infância
- Diarreia
- Doenças exantemáticas na infância
- Asma
- IVAS
- Dor abdominal
- Atropelamento
- Ginecologia infanto-juvenil
- Saúde mental na infância e adolescência. Bullying
(ii) História clínica pediátrica ou hebiátrica direta ou com informantes, ética e
humanizada em atendimentos com pacientes simulados e reais, em cenários
domiciliar e ambulatorial da atenção básica e atenção especializada e hospitalar.
(ii) Relação pais-filhos e mãe-bebê, como resultado do complexo contexto social,
cultural, econômico, biológico e psicológico;
(iii) Técnicas semiológicas para a realização da história clínica, aferição de dados
antropométricos e sinais vitais; exame geral e específico dos aparelhos e sistemas
orgânicos em atendimentos com crianças e adolescentes.
(iv) Raciocínio clínico-epidemiológico, formulação de problemas e de hipóteses
diagnósticas de saúde-doença, solicitação e interpretação de exames
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complementares (sensibilidade, especificidade e relação custo-benefício e custoefetividade no contexto do SUS). Diálogo entre necessidades referidas e percebidas
em situações simuladas e reais.
(v) Comunicação em todos os momentos do trabalho em saúde. Articulação da
linguagem verbal e não verbal de modo a favorecer a escuta, a troca de saberes e a
educação em saúde com pacientes, familiares, comunidade e equipe de saúde.
(vi) Construção de planos terapêuticos singulares baseados nas necessidades
identificadas e diagnósticos das crianças e adolescentes, segundo as melhores
evidências e de modo pactuado com os envolvidos e com a equipe de saúde.
(vii) Necessidades de saúde coletiva e acompanhamento da construção de projetos
de intervenção para grupos sociais e comunidade, de modo contextualizado, baseado
nas melhores evidências e em parceria com a equipe de saúde.
(viii) Proteção das crianças e adolescentes. Promoção de práticas saudáveis de vida
e de cuidados com o meio ambiente, com engajamento da comunidade.
(ix) Desafios ou problemas na organização da atenção à saúde da criança, visando a
integralidade do cuidado na rede de atenção e a melhoria da eficiência, eficácia e
efetividade do trabalho em saúde no contexto do SUS.
(x) Monitoramento e avaliação dos planos individuais e coletivos.
(xi) Trabalho interprofissional nos serviços de saúde do SUS e em outros
equipamentos sociais e na comunidade para atendimento à saúde das crianças e
adolescentes.
(xii) Gestão da segurança e da qualidade na atenção à saúde da criança e
adolescente no SUS. Transparência e participação ativa do controle social.
Complaince.
(xiii) Busca e análise de informações em pediatria e hebiatria em bases bibliográficas
da Biblioteca e de acesso remoto e iniciação científica.
2.

ATIVIDADE CURRICULAR: SAÚDE DA MULHER

Ações educacionais de processamento de casos clínicos simulados (Necessidades e
Terapêuticas em Saúde), atendimento a pacientes simulados (Estações Clínicas),
atendimentos a pacientes reais sob supervisão em ambulatórios de atenção básica e
especializada, discussão de casos clínicos em saúde da mulher.
CONTEÚDOS:
(i) Articulação de conhecimentos, atitudes e habilidades para o cuidado à saúde das
mulheres, considerando processos prevalentes de saúde-doença e de cuidado:
- Contexto e epidemiologia do processo saúde-doença em mulheres, com foco no
aparelho genital feminino e sistema reprodutor, mama e sexualidade.
- Anticoncepção e sexualidade
- Amenorreia 1aria e 2aria e Irregularidade menstrual
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- Sangramento Uterino Anormal
- Infecções sexualmente transmissíveis
- Gravidez, assistência pré-natal e puerpério
- HAS gestacional
- Pré-eclâmpsia e Eclâmpsia
- ITU e HIV na gestação
- Diabetes gestacional
- Trabalho de Parto e TPP
- Mastite
- Dor pélvica
- Prevenção de câncer ginecológico
- Câncer ginecológico
- Climatério e menopausa
(ii) História clínica ginecológica ética e humanizada em atendimentos com pacientes
simuladas e reais nos cenários domiciliar e ambulatorial da atenção básica e atenção
especializada.
(iii) Técnicas semiológicas para a realização da história clínica ginecológica e
obstétrica, aferição de dados antropométricos e sinais vitais; exame geral e específico
do aparelho genital feminino (inspeção, especular e toque/palpatório) e mamas
(inspeção e palpação) de modo articulado à análise de questões relacionadas à
reprodução, maternidade-paternidade, sexualidade, trans-sexulaidade, travestilidade,
situações de violência ou de abuso, buscando acurácia técnica e atitude ética e
empática na atuação dos estudantes junto às mulheres;
(iv) Raciocínio clínico-epidemiológico, formulação de problemas e de hipóteses
diagnósticas de saúde-doença relativa à saúde das mulheres, solicitação e
interpretação de exames complementares (sensibilidade, especificidade e relação
custo-benefício e custo-efetividade no contexto do SUS). Diálogo entre necessidades
referidas e percebidas em situações simuladas e reais, incluindo a assistência à
gravidez, parto e puerpério e o rastreamento de câncer ginecológico;
(v) Comunicação em todos os momentos do trabalho em saúde. Articulação da
linguagem verbal e não verbal de modo a favorecer a escuta, a troca de saberes e a
educação em saúde com pacientes, familiares, comunidade e equipe de saúde.
Transferência e contratransferência. Mecanismos de defesa do Ego. Inconsciente,
resistência e contingência.
(vi) Construção de planos terapêuticos singulares baseados nas necessidades
identificadas e diagnósticos da saúde das mulheres, segundo as melhores evidências
e de modo pactuado com os envolvidos e com a equipe de saúde. Farmacologia
aplicada.
(vii) Necessidades de saúde coletiva das mulheres e acompanhamento da construção
de projetos de intervenção para grupos sociais e comunidade, de modo
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contextualizado, baseado nas melhores evidências e em parceria com a equipe de
saúde.
(viii) Promoção do autocuidado das mulheres, de práticas saudáveis de vida e de
cuidados com o meio ambiente, com engajamento da comunidade.
(ix) Desafios ou problemas na organização da atenção à saúde das mulheres, visando
a integralidade do cuidado na rede de atenção e a melhoria da eficiência, eficácia e
efetividade do trabalho em saúde no contexto do SUS.
(x) Monitoramento e avaliação dos planos individuais e coletivos.
(xi) Trabalho interprofissional nos serviços de saúde do SUS e em outros
equipamentos sociais e na comunidade para atendimento à saúde das mulheres.
(xii) Gestão da segurança e da qualidade na atenção à saúde no SUS. Transparência
e participação ativa do controle social. Complaince.
(xiii) Busca e análise de informações em bases bibliográficas da Biblioteca e de
acesso remoto e iniciação científica com foco na saúde das mulheres.
3.
ATIVIDADE CURRICULAR: SAÚDE DO ADULTO E IDOSO – CLÍNICA
MÉDICA
Ações educacionais de processamento de casos clínicos simulados (Necessidades e
Terapêuticas em Saúde), atendimento a pacientes simulados (Estações Clínicas),
atendimentos a pacientes reais sob supervisão em ambulatórios de atenção básica e
especializada, discussão de casos clínicos em saúde do adulto e idoso com foco na
clínica médica.
(i) Articulação de conhecimentos, atitudes e habilidades para o cuidado à saúde do
adulto e idoso, considerando os processos de saúde-doença e de cuidado em clínica
médica. Conteúdos:
- Contexto e epidemiologia do processo saúde-doença em adultos e idosos, com foco
na clínica médica.
- Febre no adulto e no idoso
- Dispneia no adulto e no idoso
- Edema no adulto e no idoso
- Astenia e perda de peso no adulto e no idoso
- Desidratação no adulto e no idoso
- Icterícia no adulto e no idoso
- Diarreia Aguda no adulto e no idoso
- COVID e SD. Respiratória Aguda no adulto e no idoso
- Síndrome de Cushing no adulto e no idoso
- Hipertireoidismo/taquicardia no adulto e no idoso
- Hipertensão arterial no adulto e no idoso
- Diabetes Mellitus no adulto e no idoso
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(ii) História clínica geral ética e humanizada em atendimentos com pacientes
simuladas e reais nos cenários domiciliar e ambulatorial da atenção básica e atenção
especializada.
(iii) Técnicas semiológicas para a realização da história clínica em medicina geral de
adultos e idosos, aferição de dados antropométricos e sinais vitais; exame geral e
específico dos diversos aparelhos de modo articulado à análise de questões
relacionadas à saúde do adulto e idoso, buscando acurácia técnica e atitude ética e
empática na atuação dos estudantes junto aos pacientes;
(iv) Raciocínio clínico-epidemiológico, formulação de problemas e de hipóteses
diagnósticas de saúde-doença relativa à saúde do adulto e idoso. Solicitação e
interpretação de exames complementares (sensibilidade, especificidade e relação
custo-benefício e custo-efetividade no contexto do SUS). Diálogo entre necessidades
referidas e percebidas em situações simuladas e reais, incluindo a saúde do
trabalhador, a saúde do homem e a promoção de um envelhecimento saudável para
homens e mulheres.
(v) Comunicação em todos os momentos do trabalho em saúde. Articulação da
linguagem verbal e não verbal de modo a favorecer a escuta, a troca de saberes e a
educação em saúde com pacientes, familiares, comunidade e equipe de saúde.
Transferência e contratransferência. Mecanismos de defesa do Ego. Inconsciente,
resistência e contingência.
(vi) Construção de planos terapêuticos singulares baseados nas necessidades
identificadas e diagnósticos da saúde de adultos e idosos, segundo as melhores
evidências e de modo pactuado com os envolvidos e com a equipe de saúde,
considerando as particularidades envolvidas no atendimento de pessoas acamadas e
institucionalizadas. Farmacologia Aplicada.
(vii) Necessidades de saúde coletiva dos adultos e idosos e acompanhamento da
construção de projetos de intervenção para grupos sociais e comunidade, de modo
contextualizado, baseado nas melhores evidências e em parceria com a equipe de
saúde.
(viii) Promoção do autocuidado para adultos e idosos, de práticas saudáveis de vida
e de cuidados com o meio ambiente, com engajamento da comunidade.
(ix) Desafios ou problemas na organização da atenção à saúde de adultos e idosos,
visando a integralidade do cuidado na rede de atenção e a melhoria da eficiência,
eficácia e efetividade do trabalho em saúde no contexto do SUS.
(x) Monitoramento e avaliação dos planos individuais e coletivos.
(xi) Trabalho interprofissional nos serviços de saúde do SUS e em outros
equipamentos sociais e na comunidade para atendimento à saúde de adultos e
idosos.
(xii) Gestão da segurança e da qualidade na atenção à saúde no SUS. Transparência
e participação ativa do controle social. Complaince.
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(xiii) Busca e análise de informações em bases bibliográficas da Biblioteca e de
acesso remoto e iniciação científica com foco na saúde de adultos e idosos, com foco
na clínica médica.
4.

ATIVIDADE CURRICULAR: SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

Ações educacionais de atendimento a pacientes, famílias e grupos sociais reais sob
supervisão em Unidades Básicas de Saúde. Discussão de casos clínicos em saúde
da família e comunidade. Trabalho coletivo e interprofissional de equipes de saúde na
atenção básica.
(i) Articulação de conhecimentos, atitudes e habilidades para o cuidado à saúde da
família e comunidade, considerando os processos de saúde-doença e de cuidado.
Conteúdos:
- Contexto e epidemiologia do processo saúde-doença nos diferentes ciclos de vida,
com foco na saúde da família.
- Assistência à saúde da criança na atenção básica
- Assistência à saúde da mulher na atenção básica
- Assistência à saúde de adultos e idosos na atenção básica
- Alcoolismo
- Tabagismo
- Uso, abuso e dependência de outras drogas
- Hanseníase
- Tuberculose
- HIV
- Dor lombar, DORT e dores articulares
- Ansiedade e depressão
- Zoonoses
- Indicadores de saúde e de assistência segundo ciclos de vida
- Vigilância epidemiológica e sanitária
- Acidentes por animais peçonhentos
- Problemas na pele (dermatoses, eczemas, pápulas e nódulos, manchas,
piodermites, micoses)
- Parkinson
- Violência contra criança
- Informática médica e registro de dados na atenção básica
- Atividade física e promoção da saúde
- Alimentação saudável e proteção contra doenças crônicas
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5.
ATIVIDADE CURRICULAR: SAÚDE DOENÇA E CUIDADO – URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA
Ações educacionais de atendimento a pacientes virtuais em situações de urgência e
emergência. Discussão de casos clínicos em urgência e emergência na saúde de
crianças e adultos em cenários de pronto atendimento e pronto socorro. Conteúdos:
- Classificação de Manchester
- Falta de ar / Pneumonia
- Anafilaxia- adulto
- IAM/ICC/Débito Cardíaco – adulto
- AVC isquêmico – adulto
- Colecistite Aguda – adulto
- Hipoglicemia –adulto
- Coma- adulto
- Asma e DPO Crônica/DPO Aguda – adulto
- Fibrilação Atrial/Hipertensão Arterial – adulto
- TVP – adulto
- Pancreatite Aguda – adulto
- Acidente Vascular Embólico – adulto
- Insuficiência Renal Aguda – adulto
- Derrame pleural - criança
- Meningococcemia - criança
- Convulsão - criança
- Diarreia e desidratação grave - criança
- Intoxicações exógenas - criança
- Cetoacidose diabética - criança
- Metrorragia - mulher
- Abdome agudo – cisto hemorrágico - mulher
- Sangramento no 3º trimestre – PP - mulher
- Trabalho de parto prematuro - mulher
- Mulher vítima de violência
¬- Gravidez tubária - mulher
(i) Raciocínio clínico-epidemiológico, formulação de problemas e de hipóteses
diagnósticas em situações de urgência e emergência. Solicitação e interpretação de
exames complementares (sensibilidade, especificidade e relação custo-benefício e
custo-efetividade em UPA e PS): análises clínicas (hematologia, bioquímica,
uroanálise, imunologia, microbiologia e hormônios); ECG; Imagem (Tomografia, Rx e
USG); provas de função.
(ii) Construção de planos terapêuticos singulares baseados nas necessidades
identificadas e diagnósticos de situações de urgência e emergência, segundo as
melhores evidências e prognóstico para os pacientes. Farmacologia aplicada.
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(iii) Monitoramento e avaliação dos planos individuais medicamentosos.
(iv) Gestão da segurança e da qualidade na atenção à urgência e emergência no SUS.
Protocolos clínicos.
(v) Busca e análise de informações em bases bibliográficas da Biblioteca e de acesso
remoto em urgência e emergência clínica e cirúrgica, considerando os ciclos de vida.
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