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EMENTA 

Saúde do adulto na Atenção Primária em Saúde. Saúde da criança e do adolescente naAtenção
Primária em Saúde. Protocolos de tratamento de Diabetes Mellitus. Abordagem integral do
paciente portador de nefropatia na Atenção Primária em Saúde. Cuidado à pessoa deficiente.
Realização de pequenos procedimentos.

 

                                                                                                              PROGRAMA

1. Cuidado integral às pessoas com deficiência
2. Cuidado ao paciente com Doença Renal Crônica; Cuidado do paciente portador de DM com

complicações: Nefropatia Diabética – diagnóstico e seguimento;
3. Abordagem dos Distúrbios do Sono na atenção primária: diagnóstico, manejo/correlação

com doenças clínicas e tratamento;
4. Cuidado ao paciente portador de DM com complicações: Polineuropatia – diagnóstico,

tratamento e seguimento;
5. Transtornos Comportamentais da Infância e Adolescência na atenção primária:

diagnóstico/diagnóstico diferencial, tratamento/tratamento multidisciplinar e seguimento;
6. Síndromes Demenciais e Delirium (ênfase em demência vascular): diagnóstico, manejo e

medidas preventivas;



OBJETIVO GERAL

Fornecer conhecimentos para um cuidado adequado às pessoas com deficiência. Identificar os
pacientes com complicações do DM (Injúria Renal, Neuropatias) de modo a seguir em conjunto

com a referência, fortalecendo medidas preventivas, bem como seu cuidado na atenção integral.
Identificar/correlação clínica dos Distúrbios do Sono quanto às fases inicial/manutenção/terminal,

e outras Parassonias. Reconhecer os principais Transtornos Comportamentais da
infância/adolescência, de modo a referenciar quando cabível e dar suporte na terapêutica

multidisciplinar. Abordagem e acompanhamento na APS de pacientes com síndromes demenciais
e parkinsonismo.

 

OBJETIVO ESPECÍFICO

 

Propiciar a familiarização de temas específicos, cabíveis nos conteúdos ofertados dentro
das especialidades do referido período, com uma visão na atenção primária.
Sensibilizar para a pesquisa e a busca de informação, desenvolvendo atitudes profissionais
e éticas.
Contribuir para a melhoria da sedimentação do raciocínio clínico nos distúrbios específicos,
voltados à atenção primária de saúde.
Desenvolver habilidades no rastreio, tratamento, referenciamento e contra- referenciamento
nos temas supracitados.
Desenvolver habilidades no direcionamento da anamnese, de modo eficiente,
correlacionando com os controles, sinais e achados no exame físico.
Aprofundar o conteúdo de realização do exame físico conforme as particularidades
apresentadas nos temas supracitados.

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

 

Os estudantes são divididos em grupos de 6 a 10 estudantes e atuam, em equipes,
quinzenalmente (durante um período de 4 horas) junto à ESF (Agentes comunitários, enfermeiros
e médicos), supervisionados por um professor médico. As atividades desenvolvidas são
orientadas por protocolos construídos pelos docentes.

As atividades teóricas são desenvolvidas em por meio de conferências interativas ou outras
metodologias de aprendizagem ativa como o TBL (Aprendizagem Baseada em Equipes – ABE).
Especificamente nestas atividades são utilizados os seguintes recursos: livros e textos de
referência previamente encaminhados aos alunos para estudo, quadro de giz, notebook e projetor
multimídia.

Cenários de Prática: Equipes de Saúde da Família (ESF)

 



FORMAS DE AVALIAÇÃO

A avaliac ̧a ̃o sera ́ composta por:
- 60% da nota advinda das provas (P1 e P2), ambas com peso equivalente. - 30% da nota de
participac ̧a ̃o nos TBLs
- 10% avaliac ̧a ̃o atitudinal em aulas pra ́ticas.

Modalidades de Avaliac ̧a ̃o
- Provas teo ́ricas: questo ̃es abertas (discursivas) e questo ̃es objetivas
- Sesso ̃es de TBL: em cada sessa ̃o e ́ realizado: avaliac ̧a ̃o individual (50%), avaliac ̧a ̃o do grupo
(40%) e avaliac ̧a ̃o do professor (10%).

Crite ́rio de aprovac ̧a ̃o (crite ́rios definidos pela UFPR – resoluc ̧a ̃o 37/97-CEPE)

- Crite ́rio de aprovac ̧a ̃o: me ́dia 70

- Crite ́rio de aprovac ̧a ̃o com prova exame final: me ́dia 50

O exame final sera ́ agendado para a 1a semana apo ́s a conclusa ̃o das atividades da disciplina.
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