
 

 

PLANO DE ENSINO 
 

FACULDADE: Medicina de Juiz de Fora 

CURSO: Medicina Período: 2o. 

DISCIPLINA: Iniciação à Prática Médica II 

CARGA HORÁRIA: 80 ha PRÉ-REQUISITO: Iniciação à 
Prática Médica I SEMANAL: 04 ha TOTAL: 80 ha 

 

EMENTA 
Procedimentos hospitalares simples. Visitas à hospitais, creches, asilos. Debates pertinentes ao 
curso e à profissão médica. Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
brasileira e Indígena - A África como berço da humanidade - A Geografia Africana: diversidade 
regional e correntes migratórias. -  A escravidão brasileira e a resistência negra: os quilombos e a 
regionalidade. - A participação africana e indígena na formação cultural brasileira. - O papel dos 
africanos e indígenas na construção socioeconômica do Brasil; 

 

OBJETIVOS 
A disciplina de Introdução à Prática Médica tem por objetivo geral capacitar o aluno a 
compreender os aspectos básicos relacionados à prática médica, incluindo os fatores do meio 
ambiente que contribuem para o aparecimento das doenças, os meios de comunicação e seu 
papel na promoção da saúde e os aspectos humanísticos da relação médico paciente.Fornecer 
instrumentos teóricos e práticos visando capacitar o aluno para: fazer diagnósticos situacionais em 
comunidades carentes Realização de campanhas para aferição de pressão arterial e glicemia 
capilar medidas. Realização de campanhas de vacinação gripe e hepatite. Avaliação nutricional. 
Comunicação em saúde: campanhas abertas à comunidade. Compreensão do funcionamento de 
unidades hospitalares voltadas à populações específicas. Aplicação prática das medidas dos 
dados antropométricos, e biossegurança universal. Realização do Teste de Acuidade Visual. 
Oferecer os primeiros socorros à vítima de acidente automobilístico. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Teórico 
Unid I - A relação médico paciente. A percepção de saúde e doença 
Unid II- A criação dos hospitais e o início da prática médica. O Modelo biomédico. Diretrizes 
curriculares para os cursos de Medicina 
Unid III- O processo Saúde Doença e as Diretrizes do SUS. 

- Saneamento básico e condições de habitação: importância à saúde. 
Unid. IV - Avaliação nutricional com base nas medidas antropométricas,  
Unid. V- Obesidade e Hipertensão 
Unid. VI – Neoplasias 
Unidade VII – Doençasç infecto-parasitárias  
Unid. VIII – Imunizações na criança, adolescente, adulto e idoso 
Prático: 
–O acadêmico de medicina: um profissional em construção”. “O médico que espero encontrar e o 
que pretendo ser”. A Percepção da profissão médica por diferentes grupos. 
– Visita ao Hospital de Oncologia 
– Campanha de vacinação 
– Medidas antropométricas  
– Campanha de prevenção de diabetes e hipertensão  

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
O curso será ministrado com aulas participativas, focadas na discussão e problematização de 
casos clínicos do cotidiano, permitindo ao aluno a construção de sua aprendizagem de forma 
crítica e sistematizada. Serão utilizados recursos como aulas expositivas, debates, campanhas, 
visitas e prática supervisionada. 

 



 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Retroprojeções 
Projeções de Slides 
Projeções de filmes 
Laboratório equipado com manequim e utensílios hospitalares 
Trabalho de campo 

 

ATIVIDADES DISCENTES 
Trabalhos em grupos e pesquisas. 

 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
AVALIAÇÕES: 
Prova teórica I 
Prova teórica II 
Prova teórica final III 
TRABALHOS DE CAMPO: 
Campanha de vacinação 
Campanha de prevenção de diabetes e Hipertensão arterial 
Trabalho de dispersão  
SEMINÁRIOS: 
Seminário I - Etilismo, tabagismo, drogas ilícitas e suas conseqüências 
Seminário II – Enteroparasitoses:  
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