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1 CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

 
1.1 MANTENEDORA 

 
O INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS PORTO 

LTDA. (ITPAC PORTO NACIONAL), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o n.º 10.261.569/0001-64, foi credenciado pelo Decreto 

Estadual n.º 3.486, de 04 de setembro de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado do 

Tocantins nº. 2.728, em 05 de setembro de 2008. 

 
1.2 MANTIDA 

 
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS (CÓD.: 5544 - FAPAC) está 

situada na Rua 02, Quadra 07 S/N, Jardim dos Ipês, CEP: 77500-000, Porto Nacional estado 

do Tocantins, região norte do Brasil, telefone: (63) 3363-9600. 

 
 
1.3 BREVE HISTÓRICO DA MANTENEDORA E DA MANTIDA 
 

 A FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS (CÓD.: 5544 - FAPAC), com 

sede no município de Porto Nacional, Estado do Tocantins, e mantida pelo INSTITUTO 

TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS PORTO LTDA. (ITPAC PORTO 

NACIONAL), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ) sob o n.º 10.261.569/0001-64, foi credenciada pelo Decreto Estadual n.º 3.486, de 

04 de setembro de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº. 2.728, em 

05 de setembro de 2008. Pelo mesmo ato, foram transferidos para a FAPAC os Cursos de 

Graduação, modalidade bacharelado presencial, em Administração, Arquitetura e 

Urbanismo, Comunicação Social, Enfermagem, Engenharia Civil, Fisioterapia, Medicina e 

Odontologia, e, ainda, o descredenciamento da UNIPORTO/IESPEN (revogação do Decreto 

nº. 3.254/08). O processo originário do credenciamento foi publicado no Diário Oficial nº. 

2.722, publicado em 28/08/2008. 

 A efetivação da transferência dos cursos e alunos da UNIPORTO/IESPEN 

decorreu do TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA firmado em 29/02/2008 e devidamente 

aditado em 25/07/2008, visando garantir a continuidade dos cursos e preservação dos 

interesses dos alunos. 
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 Em 19 de novembro de 2010, a UNIÃO, por meio do MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, representada pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR; o ESTADO 

DE TOCANTINS, por meio da SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO e pelo 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por 

meio da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE TOCANTINS, firmam o 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA que entre si celebram, objetivando estabelecer 

mecanismos que viabilizem a efetivação do entendimento manifestado pelo SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI n.º 2.501, mediante a renovação junto ao 

SISTEMA FEDERAL, dos atos regulatórios praticados no âmbito do SISTEMA ESTADUAL 

em face das INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR mantidas pela iniciativa privada. O 

extrato deste ACORDO foi publicado no DOU n.º 231, em 03 de dezembro de 2010, com 

vigência de 02 (dois) anos, contados a partir da data de sua assinatura, datada de 19 de 

novembro de 2010. 

 Neste ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA constam as situações das 

INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR e dos CURSOS DE GRADUAÇÃO, objeto do 

respectivo ACORDO citado, que registram a regularidade da FACULDADE PRESIDENTE 

ANTÔNIO CARLOS e dos seguintes CURSOS DE GRADUAÇÃO, modalidade bacharelado 

presencial, em funcionamento: Administração, Enfermagem, Engenharia Civil, Medicina, 

Odontologia e Arquitetura e Urbanismo. 

 Em 12 de agosto de 2011, a SERES/MEC publicou no DOU n.º 155, o Edital 

SERES n.º 1, que tem como objeto o Regime de Migração de Sistemas das Instituições de 

Educação Superior Privadas.  

 Em consonância com as diretrizes e procedimentos estabelecidos no Edital 

SERES n.º 1, as INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, citadas no referido ACORDODE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA, iniciaram, em 12 de agosto de 2011, os procedimentos relativos 

ao processo de migraçãodo Sistema Estadual de Educação do Estado de Tocantins para o 

Sistema Federal de Ensino Superior – MEC.  

 Em 2011, dando início ao processo de migração, foi protocolado no e-MEC o 

primeiro processo da FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS (FAPAC) para fins 

de recredenciamento institucional, que recebeu o n.º 201107237. Até a presente data, este 

processo ainda não foi concluído pela SERES. Ele está na fase INEP, aguardando a 

designação da Comissão de Avaliação.  
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Com base na legislação e nos atos normativos do MEC e do CNE, fica claro que 

ainda não houve a conclusão do Processo de migração nº 201107237 para fins de 

Recredenciamento da IES e do Processo de migração nº 201107230 do curso de Medicina 

para fins de Renovação de Reconhecimento. Houve a conclusão dos processos de 

Enfermagem, Odontologia e Engenharia Civil com visitas in loco pelo INEP com a obtenção 

do conceito “4” em todos os cursos avaliados, referencial atestado em portaria publicada no 

D.O.U de 18/07/2016.  

A FAPAC, desde o seu credenciamento em 2008, vem contribuído decisivamente 

para o desenvolvimento do município e da região, bem como para a melhoria da qualidade 

de vida da população por meio da implementação das atividades de ensino, extensão, 

pesquisa e de responsabilidade socioambiental. A FAPAC ocupa, hoje, uma área total de 

79.905.000 m2 e foi instituída com a finalidade principal de oferecer ensino superior 

diferenciado, que propicie a formação de novos profissionais com visão de futuro, 

inteiramente adaptados à sua região de influência.  

 Seus dirigentes, um grupo com experiência em gestão educacional, procura 

incutirem seus alunos, professores e funcionários o ideal de crescer, de construir e de 

aprender a aprender. Para tanto, desenvolve projetos pedagógicos voltados para os 

interesses e necessidades da comunidade local e regional, fundamentada em sua missão: 

“desenvolver e disseminar competências a partir do ensino, pesquisa e extensão que 

formem profissionais capazes de transformar o Brasil a partir de suas regiões”. 

Mantida e mantenedora estão localizadas na cidade de Porto Nacional, a 52 km 

de Palmas, capital do estado do Tocantins, região Norte do Brasil. 

A FAPAC, com o respaldo e a seriedade de uma empresa responsável, de 

reputação ilibada, cumpridora de seu papel na sociedade, prestando serviços de natureza 

pública com a mobilidade da iniciativa privada, fortalece, inova e aprimora seus serviços na 

área de educação. Uma IES reconhecida em todo o estado do Tocantins, destacando-se 

como uma das melhores faculdades de toda região Norte do país. 

Assim, por meio da consolidação e expansão de seu quadro de cursos de 

graduação, de pós-graduação lato sensu e atividades de extensão e iniciação científica, a 

Instituição reafirma e consolida seus compromissos com as demandas sociais, possibilitando 

a expansão e o aperfeiçoamento do capital intelectual da sociedade, estabelecendo, desta 

forma, relação direta com o processo de ensino–aprendizagem. Uma IES que valorizao 
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contato com a diversidade cultural e o diálogo com a comunidade, procurando gerar, difundir 

e aplicar o conhecimento em todos os níveis, em especial, naquele capaz de efetivar 

melhorias concretas na qualidade de vida das pessoas.  

 

Atualmente, a FAPAC conta com os seguintes cursos em funcionamento: 

 Engenharia Civil – Renovado o reconhecimento pela Portaria SERES/MEC nº 317, de 

15 de julho de 2016, publicado no Diário Oficial da União nº 136 de 18 de julho de 2016 

 Medicina - Reconhecido pelo Decreto Estadual nº. 3.486, de 04/09/2008, publicado no 

Diário Oficial do Estado do Tocantins nº. 2.728, publicado em 05/09/2008. Aguardando 

avaliação in loco peo INEP para fins de renovação de reconhecimento.  

 Enfermagem - Renovado o reconhecimento pela Portaria SERES/MEC nº 317, de 15 

de julho de 2016, publicado no Diário Oficial da União nº 136 de 18 de julho de 2016 

 Odontologia - Renovado o reconhecimento pela Portaria SERES/MEC nº 316, de 15 de 

julho de 2016, publicado no Diário Oficial da União nº 136 de 18 de julho de 2016. 

 Arquitetura e Urbanismo - Reconhecido pelo Decreto Estadual nº. 3.486, de 

04/09/2008, publicado no Diário do Estado do Tocantins nº. 2.728, publicado em 

05/09/2008. Aguardando avaliação in loco peo INEP para fins de renovação de 

reconhecimento.  

 Administração – Reconhecido pelo Decreto Estadual nº. 3.861, de 09/11/2009, 

publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins em 10/11/200. 

 Sintetizando, atualmente, a FAPAC tem os seguintes processos na fase INEP 

AVALIAÇÃO no emec:  

 Processo 201107237, para fins de Recredenciamento da FAPAC. No emec 

está na fase INEP – Reavaliação Protocolo de Compromisso, 

aguardando designação de Comissão de Avaliação pelo INEP. 

 Processo 201114554, para fins de renovação de reconhecimento do curso 

de Arquitetura e Urbanismo. No emec está na fase INEP – Reavaliação 

Protocolo de Compromisso, aguardando designação de Comissão de 

Avaliação pelo INEP. 

 Processo 201107230, para fins de para fins de renovação de 

reconhecimento do curso de Medicina. No emec está na fase INEP – 
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Avaliação, com vista in loco agendadaa para o período de 06 a 09 de 

novembro de 2016.  

A Faculdade tem CI 3, obtido na avaliação in loco realizada em 2012. Entretanto, 

o processo 201107237, para fins de Recredenciamento da FAPAC, ainda não foi concluído, 

conforme informado acima.  

 Para uma Unidade da Federação com apenas 27 anos e que se encontra em 

construção e em pleno desenvolvimento, existe uma demanda muito grande de profissionais 

habilitados em todas as áreas do conhecimento, inclusive na área de saúde, para atender 

aos diversos setores produtivos da localidade. Contribuir com a profissionalização e com a 

promoção do crescimento e do desenvolvimento na região é o grande objetivo da FAPAC. 

 É importante destacar que a FAPAC proporciona cenários de aprendizagem de 

construção coletiva do conhecimento e de capacitação para as práticas inerentes à realidade 

do mercado de trabalho, de simulação, atividades concretas e da produção do 

conhecimento, onde o aluno desempenha um papel ativo.  

A FAPAC tem convênios com dezoito Secretarias de Saúde nos Municípios do 

Estado do Tocantins e da Região, todas ligadas ao SUS. Conta ainda com cinco unidades 

de saúde conveniadas (Hospitais e Casas de Saúde) dentro e fora do Estado. Além das 

parcerias na área de saúde, a FAPAC possui acordos com CIEE, IEL, SESC, SENAC, 

TRE/TO, NATURATINS, UFT, dentre outras instituições. Todas as parcerias são firmadas 

por meio de convênios/contratos. 

Visando o crescimento e desenvolvimento da região nas mais diversas áreas, a 

FAPAC solicitou ao MEC autorização de mais 7 cursos de graduação na modalidade 

presencial. Processos inseridos no sistema e-MEC em 2015: Agronomia, Ciências 

Contábeis, Engenharia da Computação, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, 

Agronegócios e Psicologia. 

Destes processos de autorização, foram avaliados in loco os seguntes cursos:  

 Engenharia da Computação Bacharelado – Processo 201500714, obtece Conceito 

final 4 e todos os requuisitoa legais atendidos. Aguardando a publicação da portaria 

de autorização no DOU.  

 Ciências Contábeis Bacharelado – Processo 201500713, obtece Conceito final 4 e 

todos os requuisitoa legais atendidos. Aguardando a publicação da portaria de 

autorização no DOU.  
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    Os demais processos de autorização estão na FASE INEP – AVALIAÇÃO, 

aguardando as designações de Comissões de Avaliação pelo INEP.  

 Em sua trajetória histórica, a FAPAC busca consolidar seu compromisso social 

com a comunidade tocantinense, gerando conhecimentos voltados à necessidade regional, 

como preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Vem evidenciando 

a necessidade de expandir a formação profissional no contexto social-demográfico do estado 

de Tocantins e região. Sua preocupação com a formação de recursos humanos para a saúde 

caracterizou o início de sua história, cujos fundamentos vieram agregar ao interesse pelo 

ensino das ciências humanas, ciências exatas e da terra, com a implantação de 

bacharelados em distintas áreas do conhecimento.  

 
2. CONTEXTUALIZAÇÃO REGIONAL 
 

2.1 ESTADO DO TOCANTINS 

 

O Brasil, quinto maior país do mundo em extensão territorial com 8.511.965 km2, 

em 1º de julho de 2016, tinha 206.081.432 habitantes, segundo dados divulgados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016). No ano passado, a população 

era de 204.450.649. Este quantitativo está assim distribuído: São Paulo, o Estado mais 

populoso do País, tem 44,75 milhões de habitantes. Mais cinco Estados têm populações que 

superam os 10 milhões de habitantes: Minas Gerais (21 milhões), Rio de Janeiro (16,63 

milhões), Bahia (15,28 milhões), Rio Grande do Sul (11,29 milhões) e Paraná (11,24 

milhões). Além disso, três Estados têm populações menores do que 1 milhão: Roraima 

(514,2 mil), Amapá (782,3 mil) e Acre (816,7 mil). 

As demais Unidades da Federação têm as seguintes populações: Pernambuco 

(9,41 milhões), Ceará (8,96 milhões), Pará (8,27 milhões), Maranhão (6,95 milhões), Santa 

Catarina (6,91 milhões), Goiás (6,69 milhões), Paraíba (4 milhões), Amazonas (4 milhões), 

Espírito Santo (3,97 milhões), Rio Grande do Norte (3,47 milhões), Alagoas (3,36 milhões), 

Mato Grosso (3,3 milhões), Piauí (3,21 milhões), Mato Grosso do Sul (2,68 milhões), Sergipe 

(2,26 milhões), Rondônia (1,79 milhão) e Tocantins (1,53 milhão). 

Ocupar o Norte do Brasil nunca foi uma tarefa fácil, pois há vários problemas de 

ordem natural, social e econômica. Não obstante, mesmo diante das dificuldades, o norte 
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goiano começou a sonhar e fazer valer o espírito de conquistar um espaço geográfico mais 

produtivo, mais desenvolvido e mais justo para sua população. 

O Estado do Tocantins é o mais novo dos 27 estados do Brasil. Está localizado 

na região Norte, exatamente no centro geográfico do país, condição que lhe possibilita fazer 

limite com estados do Nordeste, Centro-Oeste e do próprio Norte. Está localizado a sudeste 

da região Norte e tem como limites o Maranhão a nordeste, o Piauí a leste, a Bahia a sudeste, 

Goiás a sul, Mato Grosso a sudoeste e o Pará a noroeste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 1A                                            Figura 1B 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1C                                                    Figura 1D 

Figura 1: Representações do Estado do Tocantins. Figura1A. Brasão do Estado. Figura 1B. Bandeira do 
estado. Figura 1C. Localização do Tocantins no Mapa Político do Brasil. Figura 1D. Localização da Capital no 
mapa polítco do Tocantins. 
Fonte:Website do Governo do Estado do Tocantins, 2015. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Região_Norte_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maranhão
http://pt.wikipedia.org/wiki/Piauí
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Goiás
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pará
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A população do estado do Tocantins é estimada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2015) em 1.515.126 de habitantes, distribuídos em seus 139 

municípios, de acordo com o quadro a seguir:   

 

Criação do Estado: 05/10/1988 

Instalação: 01/01/1989 

População: 1.515.126 habitantes (fonte: IBGE, 2015) 

Área: 277.720,520 km² 

Número de municípios: 139 

Clima: tropical semi-úmido 

Temperatura média anual: 25ºC a 29ºC 

Vegetação: Cerrado (87%) com florestas de transição (12%) 

Sigla do Estado: TO 

Capital: Palmas 

Região do IBGE: Norte 

Gentílico dos Nascidos no Estado de Tocantins: Tocantinense 

Quadro 01: Características do Estado do Tocantins. 
Fonte: IBGE, 2015. 

 

Entre os Estados da Região Norte, o Tocantins teve o terceiro maior IDH-M 

(0,699), ficando atrás apenas dos estados de Roraima (0,707) e Amapá (0,708). Entre os 

anos 2000 e 2010 (resultados mais recentes), o Tocantins teve a maior evolução do IDH-M, 

saindo de 0,525 e atingindo os atuais 0,699. 

Ainda em relação ao IDH-M, o indicador mais positivo no Tocantins é o da 

Longevidade, que leva em conta o fator esperança de vida ao nascer. Nesse quesito, o 

Estado atingiu 0,793, índice considerado “bom” pelo levantamento. 

No aspecto social, a população tocantinense é composta por imigrantes de várias 

partes do Brasil. O índio também compõe o contingente populacional do estado. São, ao 

todo, sete etnias (Karajá, Xambioá, Javaé, Xerente, krahô Canela, Apinajé e Pankararú), 

totalizando aproximadamente 10 mil índios, distribuídos em 82 aldeias. Existe ainda, no 

Tocantins, um pequeno grupo de índios isolados da tribo Avá-Canoeiro, na região da Mata 

do Mamão, localizada no interior da Ilha do Bananal, que vive sem nenhum tipo de contato 

com a civilização. Até hoje estes índios continuam rejeitando qualquer tentativa de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_isolados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Av%C3%A1s-canoeiros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_do_Bananal
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socialização, sendo que já foram encontrados diversos vestígios que indicam a presença 

deles na Mata do Mamão.  

Dentre os aspectos inerentes ao estado do Tocantins, destacam-se também as 

comunidades quilombolas, correspondendo, atualmente, mais de 15, as quais abrigam 

milhares de pessoas.  

Por muitos anos, as comunidades quilombolas viveram à margem social, 

carregando o mesmo peso do preconceito que sofreram os seus ancestrais - os escravos 

que fugiam das senzalas e se refugiavam em áreas rurais desabitadas, formando 

agrupamentos chamados de quilombos. Hoje, a situação é bem diferente. Reconhecidas 

pelo Governo Federal e pela Fundação Cultural Palmares, as comunidades quilombolas 

(descendentes dos escravos) agora têm suas tradições valorizadas e resgatadas. Ao mesmo 

tempo, os serviços públicos e privados estão chegando até estas pessoas, resgatando sua 

cidadania. 

Na maior parte, o território do Tocantins é formado por planícies e ou áreas 

suavemente onduladas, estendendo-se por imensos planaltos e chapadões, o que constitui 

pouca variação altimétrica se comparado com a maioria dos outros estados. Assim, o ponto 

mais elevado do Tocantins é a Serra das Traíras, com altitude máxima de 1.340 metros. 

Em termos de vegetação, o Tocantins é um dos nove estados que formam a 

região Amazônica. Sua vegetação de cerrado (87% do território) divide espaço, sobretudo, 

com a floresta de transição amazônica. 

Mais da metade do território do Tocantins (50,25%) são áreas de preservação, 

unidades de conservação e bacias hídricas, onde se incluem santuários naturais como a Ilha 

do Bananal (a maior ilha fluvial do mundo) e os parques estaduais do Cantão, do Jalapão, 

do Lajeado e o Monumento Nacional das Árvores Fossilizadas, entre outros. No Cantão, três 

importantes ecossistemas chegam a encontrar-se: o amazônico, o pantaneiro e o cerrado. 

Só em reservas indígenas, totalizam-se 2 milhões de hectares protegidos, onde 

uma população de 10 mil indígenas preserva suas tradições, seus costumes e suas crenças. 

No Tocantins existem sete etnias (Karajá, Xambioá, Javaé, Xerente, krahô Canela, Apinajè 

e Pankararú), distribuídas em 82 aldeias. 

A vegetação de Tocantins é o cerrado (87% de seu território) com florestas de 

transição (12%). Os principais rios são o Tocantins, Araguaia (que juntos formam a maior 

bacia hidrográfica inteiramente situada em território brasileiro), do Sono, das Balsas, Paranã 
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e Manuel Alves. Todos os rios são perenes, o que contribui para que o Tocantins seja 

considerado um dos 5 estados mais ricos em água do país. 

O Tocantins possui densidade demográfica de 5,46 hab/km², taxa de natalidade 

de 18,4% e taxa de mortalidade infantil de 26,4 por mil nascidos vivos. A taxa de 

analfabetismo é de 11,88%, sendo que a taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou 

mais de idade apresenta índice de 12,9%. No Brasil, a taxa de analfabetismo de pessoas de 

15 anos ou mais de idade está em 8,5%.  

O Tocantins possui nove distritos agroindustriais em franca expansão, instalados 

nas cidades de Palmas, Paraíso do Tocantins, Gurupi, Araguaína, Colinas e Porto Nacional 

– sendo essas cidades as mais populosas – que contam com estrutura apropriada, incluindo 

energia elétrica, vias asfaltadas e redes de água, tornando-as adequadas para a instalação 

de diversos tipos de indústrias. O estado possui o 4º melhor PIB – Produto Interno Bruto da 

região Norte do país e ocupa o 24º lugar no ranking nacional. Já com relação à taxa de 

crescimento anual, o Estado ocupa o primeiro lugar do ranking. Enquanto a média da taxa 

de crescimento nacional foi de 27,5% entre 2002 e 2009, o norte do país alcançou um pico 

de 39,3%. O Tocantins foi ainda mais longe, registrando média de 52,6% nos últimos oito 

anos. 

O Tocantins possui uma rede de saúde qualificada e bem estruturada, 

configurada no contexto do SUS. A 1ª regionalização no estado ocorreu em 2002 com a 

Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2002, aprovada consoante a Resolução 

CIB – TO n.º 257/2002, que definiu o Plano Diretor de Regionalização – PDR - composto por 

duas macrorregiões, Araguaína e Palmas, seis microrregiões, Augustinópolis, Araguaína, 

Porto Nacional, Palmas, Gurupi e Dianópolis, e vinte sedes de módulos, onde a 

regionalização se pautou apenas em ações e serviços assistenciais hierarquizados. 

A regionalização é um dos princípios que orientam a organização do Sistema 

Único da Saúde (SUS), definidos pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei 8080/90, e 

constitui um dos seus eixos estruturantes. A Regionalização da Saúde é ainda entendida 

como um “processo de organização das ações e serviços de saúde numa determinada 

região, visando à universalidade do acesso, a equidade, a integralidade e resolutividade”. 
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Microrregiões de saúde do estado do Tocantins. 

 

 

 
Figura 02: Regiões de Serviço de Saúde no estado do Tocantins. 
 Fonte: Secretaria de Saúde do Tocantins, 2015. 

 

Em 2006, o Tocantins foi o primeiro estado brasileiro a aderir ao Pacto pela 

Saúde.Reafirmando uma cooperação entre as esferas de governo, pautou a organização 

das ações e serviços de saúde com base no perfil epidemiológico, sócio-econômico e 

cultural da população, contando com infraestrutura mínima de comunicação(internet, 

telefonia), lazer, escolas, estradas, organização da suficiência mínima, intermediária e 

avançada da atenção básica, epidemiologia, Lacen, assistência farmacêutica, hemorrede e 

média complexidade (laboratorial, ultrassom e outros). No ano de 2007o sistema de 

Regionalização das ações e serviços de saúde foi redesenhado, sendo operacionalizado por 

meio da conformação de 15 Regiões de Saúde. Nesse contexto, surgiram os Colegiados de 

Gestão Regional – CGR como instâncias de cogestão, redefinindo as Políticas de Saúde no 

espaço regional. 
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2.2. MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL 

 

A história de Porto Nacional está ligada ao rio Tocantins. A palavra Tocantins, nariz 

de tucano, era o nome de uma tribo indígena com nariz comprido que habitava as margens 

do rio. 

A exploração do ouro, iniciada em 1722, na Província de Goiás, trouxe muitos 

mineradores e foi responsável pela maioria dos pequenos núcleos que se estabeleceram na 

região. A travessia destes mineradores, tropeiros, mascates e viajantes já era realizada no 

local onde é hoje o centro histórico de Porto Nacional, em barcos do português Félix Camôa, 

quando, em 1791, o cabo Thomaz de Souza Villa Real, que verificava a possibilidade de 

navegação e do estabelecimento de uma rota de comércio sul-norte, instala um 

destacamento militar na região. Com privilegiada localização entre dois povoados 

mineradores importantes, Pontal e Carmo, surge PORTO REAL, que se desenvolve com o 

comércio e com a navegação. 

Em 1831, o julgado de Porto Real é elevado à categoria de Vila, mudando seu nome 

para VILA DE PORTO IMPERIAL. Quando de sua elevação à condição de cidade, pela 

Resolução Provincial nº 333, de 13 de julho de 1861, Porto Imperial era um importante 

empório comercial, com muitos comerciantes, comércio fluvial intenso com o Norte e 4.313 

habitantes. Com a Proclamação da República, a cidade passa a se denominar PORTO 

NACIONAL. 

Em 1886, chegam os primeiros padre dominicanos à cidade. Os dominicanos foram 

os grandes benfeitores nas esferas religiosa, social, política e cultural da região de Porto 

Nacional. Em 1904, com as irmãs dominicanas os trabalhos de educação se intensificaram, 

fazendo com que Porto Nacional se tornasse uma referência na área, atraindo alunos de 

diversos municípios. A construção da catedral de Nossa Senhora das Mercês, no mesmo 

local do primeiro templo de 1810, é desta época e foi inaugurada em 1903. A vida da cidade 

ainda hoje é marcada pelas festas religiosas e pelas folias que colorem e movimentam desde 

janeiro as ruas da cidade. 

O sistema de transporte e comunicação de Porto Nacional estava muito ligado ao rio 

Tocantins, onde navegava-se com botes impulsionados por remeiros ou vareiros. Somente 

em 1923, foi lançado nas águas do Tocantins o primeiro barco a vapor - a lancha Mercês. E 

motor somente na década de 40. 
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No ano de 1929, os dois primeiros veículos - um caminhão e um carro - chegam à 

cidade depois de meses de viagem, inclusive abrindo estradas. Eram conduzidos pelo Dr. 

Francisco Ayres da Silva, deputado e médico que lutava para a abertura de uma linha mais 

eficiente de comunicação. 

A partir da década de 30, se desenvolve a ligação aérea feita pelo Correio Aéreo 

Nacional - CAN. Era a Rota do Tocantins que saia do Rio de Janeiro e chegava a Belém 

aterrissando nos aeroportos instalados por Lysias Rodrigues, entre eles Porto Nacional. 

Criado o estado do Tocantins, em 1988, e definida a criação de uma nova capital, com 

inspiração em Brasília, a cidade de Porto Nacional passa a ser, junto com Natividade e 

Arraias, uma das referências históricas mais importantes do Estado. Aqui estão plantadas 

as raízes do norte goiano. 

No início da década de 1980, a UFG abria, com seus próprios recursos, novas frentes 

de trabalho no interior de Goiás. Em março de 1980, era aprovada a criação do Campus 

Avançado de Porto Nacional, localizado no norte do estado (que nessa época ainda não 

tinha sido dividido) (UFG Afirmativa, 2009). 

 

 

Figura 03: Sede do Campus avançado da UFG em Porto Nacional. 
Fonte: Revista UFG Afirmativa, 2009. 

 

Neste contexto histórico educacional, a FAPAC, tendo como mantenedor o ITPAC 

Porto Nacional, está inserida com a responsabilidade de ministrar os cursos de Arquitetura 

e Urbanismo, Enfermagem, Engenharia Civil, Odontologia, Medicina e Administração. 
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A FAPAC/ITPAC Porto Nacional participa do desenvolvimento sustentável da região 

central do Estado, por meio da produção do conhecimento e da formação de recursos 

humanos críticos, éticos, criativos e comprometidos com a responsabilidade social. Além de 

gerar mais de 356 empregos diretos, capacitando seus recursos humanos, trazendo mão de 

obra especializada e participando da construção e formação de novos conceitos e valores 

para a comunidade acadêmica, desde setembro de 2008. 

Para manter o ritmo de desenvolvimento humano, o governo do Estado vem 

investindo em ações que beneficiam a população e garantem educação, longevidade e 

geração de emprego e renda. Na área da Educação, o Tocantins vem investindo 

significativamente na construção de Escolas de Tempo Integral (ETI) e em programas para 

manter os alunos na Escola. Segundo dados da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), 

a rede estadual de ensino conta com 550 escolas, sendo 48 de tempo integral e outras 304 

com jornada ampliada pelo programa Mais Educação. Além disso, já estão em fase de 

construção outras oito ETI que oferecem ensino de qualidade e atividades extracurriculares 

aos estudantes. 

Estudo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep) revela que das 355 mil matrículas registradas no Tocantins no ano letivo 2013, 76% 

(200.785) são de alunos inseridos nas escolas mantidas pelo governo do Estado em turmas 

dos ensinos fundamental, médio, profissionalizante, especial e Educação de Jovens e 

Adultos (EJA).  Dados do Censo Escolar mostram ainda o crescimento no número de 

estudantes cursando o ensino médio nas escolas da rede estadual. 

No ano de 2014, no Ensino Médio, entre Ensino Médio Regular, EJA e 

Profissionalizante, foram matriculados mais 3 mil alunos na cidade de Porto Nacional, nas 

esferas Federal, Estadual, Municipal e privada, como demonstrado na tabela abaixo: 
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Número de Alunos Matriculados em 2014 
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Educação Especial (Alunos de 

Escolas Especiais, Classes 
Especiais e Incluídos) 
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(presencial) 

(semi-
presencial) 

 

 (Nível    
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2
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Ed EJA EJA 

série e série e   Prof. Fund1,2 Médio1,2 

Anos Anos   Nível   

Iniciais Finais   Técnico   

P
O

R
T

O
 

N
A

C
IO

N
A

L
 

Estadual 
1

1696 
3

3061 
2

356 
0 20 555 0 0 15 0 52 2 

Federal 
0

0 
0

0 
140 84 0 11 0 0 0 0 0 0 

Municipal 2013 212 0 0 225 0 0 0 0 0 1 0 

Privada 1028 620 304 167 42 11 0 0 0 1 0 0 

Total 4737 3893 2800 251 287 577 0 0 15 1 53 2 

Quadro 09: Distribuição dos Alunos Matriculados Nas Instituições de Ensino do Município de Porto Nacional 
– TO, em 2014. 
Fonte:Inep, 2014. 
 

Novas perspectivas se colocam como alternativas para a cidade. A valorização 

de seu patrimônio, o turismo, o comércio, as atividades agropecuárias constituem hoje a 

nova realidade da região. 

O Museu Histórico e Cultural de Porto Nacional foi fundado na década de oitenta e, 

naquele tempo, mobilizou a população para a doação de acervo. Depois de ocupar diversos 

prédios, hoje se instala em definitivo no prédio restaurado para este fim. 

Seu acervo é representativo da memória social local e pretende-se, com uma ação 

de educação patrimonial, consolidar o papel do Museu como mediador na construção do 

presente da cidade, através da preservação e comunicação do acervo e símbolo da cultura 

portuense (PREFEITURA MUNICIPAL/ IPHAN/IBGE, 2014). 

Porto Nacional está se despontando como importante polo de desenvolvimento do 

Tocantins, nos últimos anos diversas empresas se instalaram na cidade, o que vem 

contribuindo para alavancar a economia local. 

Em 2010, o município obteve o quarto maior Produto Interno Bruto do Tocantins, com 

destaque para o crescimento no setor da indústria. O grande destaque no setor de serviço 

é a Atividade de Administração Pública com representatividade de 45,6% deste setor 

(SEPLAN, 2013). 
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                        Figura 04: Mapa de Porto Nacional - TO. 
                      Fonte: IBGE, 2015 
 
 

População estimada 2015 52.182 

População 2010 49.146 

Área da unidade territorial (km²) 4.449,918 

Densidade demográfica (hab/km²) 11,04 

Código do Município 1718204 

Gentílico Portuense 

Prefeito Otoniel Andrade Costa 

                   Quadro 10: Características do Município de Porto Nacional – TO. 
                   Fonte: IBGE, 2015 

 

Com relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), verifica-se que o 

município de Porto Nacional vem melhorando a cada ano. 

 

Ano IDHM 

1991 0,424 

2000 0,562 

2010 0,74 

Quadro 11: Índice de Desenvolvimento Humano  
Médio (IDHM) de Porto Nacional- TO. 
Fonte:ONU, 2013. 
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Segundo o IBGE (2010), no ano 2000 havia uma taxa de analfabetismo da população 

de 15 anos ou mais de idade de aproximadamente 14,5%, sendo que em 2010 este índice 

caiu para 9,2%. 

 

Aspectos Demográficos/Socioeconômicos 2010 

População do ano 49.146 

População por zona de habitação Quantidade % 

Rural 6.711 13,66 

Urbana 42.435 86,34 

População por Raça/Cor Quantidade % 

Branca 11.054 22,50 

Preta 6.641 13,51 

Amarela 1.215 2,47 

Parda 30.112 61,27 

Indígena 124 0,25 

Quadro 12:Aspectos Demográficos e Socioeconômicos do Município de Porto Nacional – TO 
em 2010. 
Fonte: IBGE, 2010. 
 
 

 

Quadro 13:Pirâmide Etária do Município de Porto Nacional, Estado do Tocantins e do Brasil. 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. 
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2.2.1 Dados de Saúde de Porto Nacional 

 

 

Quadro 14:Identificaçãodo Município de Porto Nacional – TO. 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

Demografia 

 

Tabela 27: Distribuição da População Residente em Porto Nacional por Faixa Etária 
 e Sexo em 2009. 
Fonte: IBGE Censos e Estimativas, 2009. 

 

 

 

Tabela 28: População Residente por ano no município de Porto Nacional-TO. 
Fonte: IBGE Censos e Estimativas, 2009. 

Município: 17.1820-4 Porto Nacional                                    

Estado: TO Tocantins                                         

Microrregião: 17.006 Porto Nacional                                    

Macrorregional de Saúde: 17.90 Região não definida - TO                          

Regional de Saúde: 17.05 Região de Saúde de Porto Nacional                 

Região Metropolitana: 17.90 Fora da Região Metropolitana - TO                 

Aglomerado Urbano: 17.90 Fora de Aglomerado Urbano - TO          

Capital: Não

Amazônia Legal: Sim

Município de fronteira: Não

Faixa Etária Masculino Feminino Total

Menor 1 408                   391                   799                   

1 a 4 1,692                 1,624                 3,316                 

5 a 9 2,250                 2,211                 4,461                 

10 a 14 2,290                 2,289                 4,579                 

15 a 19 2,460                 2,389                 4,849                 

20 a 29 4,607                 4,558                 9,165                 

30 a 39 3,346                 3,476                 6,822                 

40 a 49 2,465                 2,582                 5,047                 

50 a 59 1,687                 1,753                 3,440                 

60 a 69 1,092                 1,228                 2,320                 

70 a 79 617                   688                   1,305                 

80 e + 316                   305                   621                   

Ignorada -                        -                        -                        

Total 23,230               23,494               46,724               

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas

 População Residente por Faixa Etária e Sexo, 2009

População Residente por ano

Ano População Método

2009 46,724               Estimativa

2008 46,598               Estimativa

2007 47,467               Estimativa

2006 47,142               Estimativa

2005 46,815               Estimativa

2004 46,169               Estimativa

2003 45,886               Estimativa

2002 45,604               Estimativa

2001 45,320               Estimativa

2000 44,991               Censo

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas

Taxa de crescimento anual estimada (%) (2006-2009) (0.3)                     

Mulheres em idade fértil (10-49 anos), 2009 15,294                

Proporção da pop. feminina em idade fértil, 2009 (%) 65.1                    

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas

População Residente por ano

Ano População Método

2009 46,724               Estimativa

2008 46,598               Estimativa

2007 47,467               Estimativa

2006 47,142               Estimativa

2005 46,815               Estimativa

2004 46,169               Estimativa

2003 45,886               Estimativa

2002 45,604               Estimativa

2001 45,320               Estimativa

2000 44,991               Censo

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas

Taxa de crescimento anual estimada (%) (2006-2009) (0.3)                     

Mulheres em idade fértil (10-49 anos), 2009 15,294                

Proporção da pop. feminina em idade fértil, 2009 (%) 65.1                    

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas
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                                      Tabela 29: Proporção da População Residente Alfabetizada  
por Faixa Etária no município de Porto Nacional-TO. 
Fonte: IBGE Censos e Estimativas, 2009. 
 
 

 

Saneamento 

 

 

                                Tabela 30: Proporção de Moradores por Tipo de Abastecimento de  
Água no Município de Porto Nacional-TO. 
Fonte: IBGE Censos e Estimativas, 2009. 

 
 
 

 

Tabela 31: Proporção de Moradores por Tipo de Instalação Sanitária 
no Município de Porto Nacional-TO. 
Fonte: IBGE Censos e Estimativas, 2009. 

 

 

 

Faixa Etária 1991 2000

5 a 9 32.9        49.7        

10 a 14 80.5        93.8        

15 a 19 90.0        96.2        

20 a 49 83.1        89.9        

50 e + 51.3        61.9        

Total 71.9        81.9        

Fonte: IBGE/Censos

Proporção da População Residente

Alfabetizada por Faixa Etária

Proporção de Moradores por Tipo de Abastecimento de 

Água

Abastecimento Água 1991 2000

Rede geral 60.7        79.6        

Poço ou nascente (na propriedade) 35.8        18.7        

Outra forma 3.5          1.7          

Fonte: IBGE/Censos Demográficos

Proporção de Moradores por tipo de Instalação Sanitária

Instalação Sanitária 1991 2000

Rede geral de esgoto ou pluvial -              0.3          

Fossa séptica 0.0          1.4          

Fossa rudimendar 75.7        84.3        

Vala 0.0          1.7          

Rio, lago ou mar -              0.0          

Outro escoadouro -              3.1          

Não sabe o tipo de escoadouro -              -              

Não tem instalação sanitária 24.2        9.2          

Fonte: IBGE/Censos Demográficos

Proporção de Moradores por Tipo de Destino de Lixo

Coleta de lixo 1991 2000

Coletado 36.7        69.6        

Queimado (na propriedade) 40.8        21.8        

Enterrado (na propriedade) 2.1          1.2          

Jogado 15.5        7.2          

Outro destino 4.9          0.3          

Fonte: IBGE/Censos Demográficos

Proporção de Moradores por Tipo de Abastecimento de 

Água

Abastecimento Água 1991 2000

Rede geral 60.7        79.6        

Poço ou nascente (na propriedade) 35.8        18.7        

Outra forma 3.5          1.7          

Fonte: IBGE/Censos Demográficos

Proporção de Moradores por tipo de Instalação Sanitária

Instalação Sanitária 1991 2000

Rede geral de esgoto ou pluvial -              0.3          

Fossa séptica 0.0          1.4          

Fossa rudimendar 75.7        84.3        

Vala 0.0          1.7          

Rio, lago ou mar -              0.0          

Outro escoadouro -              3.1          

Não sabe o tipo de escoadouro -              -              

Não tem instalação sanitária 24.2        9.2          

Fonte: IBGE/Censos Demográficos

Proporção de Moradores por Tipo de Destino de Lixo

Coleta de lixo 1991 2000

Coletado 36.7        69.6        

Queimado (na propriedade) 40.8        21.8        

Enterrado (na propriedade) 2.1          1.2          

Jogado 15.5        7.2          

Outro destino 4.9          0.3          

Fonte: IBGE/Censos Demográficos
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Tabela 32: Proporção de Moradores por Tipo de Destino de Lixo 
no Município de Porto Nacional-TO. 
Fonte: IBGE Censos e Estimativas, 2009. 

 

Rede Assistencial 

 

 

 

Tabela 33:Número de estabelecimentos por tipo de prestador segundo tipo de estabelecimento Município 
de Porto Nacional-TO. 
Fonte:CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010. 
Nota: Número total de estabelecimentos, prestando ou não serviço ao SUS. 
 
 
 

Proporção de Moradores por Tipo de Abastecimento de 

Água

Abastecimento Água 1991 2000

Rede geral 60.7        79.6        

Poço ou nascente (na propriedade) 35.8        18.7        

Outra forma 3.5          1.7          

Fonte: IBGE/Censos Demográficos

Proporção de Moradores por tipo de Instalação Sanitária

Instalação Sanitária 1991 2000

Rede geral de esgoto ou pluvial -              0.3          

Fossa séptica 0.0          1.4          

Fossa rudimendar 75.7        84.3        

Vala 0.0          1.7          

Rio, lago ou mar -              0.0          

Outro escoadouro -              3.1          

Não sabe o tipo de escoadouro -              -              

Não tem instalação sanitária 24.2        9.2          

Fonte: IBGE/Censos Demográficos

Proporção de Moradores por Tipo de Destino de Lixo

Coleta de lixo 1991 2000

Coletado 36.7        69.6        

Queimado (na propriedade) 40.8        21.8        

Enterrado (na propriedade) 2.1          1.2          

Jogado 15.5        7.2          

Outro destino 4.9          0.3          

Fonte: IBGE/Censos Demográficos

Tipo de estabelecimento Público Filantropico Privado Sindicato Total

Central de Regulação de Serviços de Saude -                  -                  -                  -                  -                   

Centro de Atenção Hemoterápica e ou Hematológica -                  -                  -                  -                  -                   

Centro de Atenção Psicossocial 1                 -                  -                  -                  1                   

Centro de Apoio a Saúde da Família -                  -                  -                  -                  -                   

Centro de Parto Normal -                  -                  -                  -                  -                   

Centro de Saude/Unidade Básica de Saúde 14               -                  -                  -                  14                 

Clinica Especializada/Ambulatório Especializado 1                 1                 5                 -                  7                   

Consultório Isolado -                  -                  5                 -                  5                   

Cooperativa -                  -                  -                  -                  -                   

Farmácia Medic Excepcional e Prog Farmácia Popular 1                 -                  -                  -                  1                   
Hospital Dia -                  -                  -                  -                  -                   

Hospital Especializado -                  -                  -                  -                  -                   

Hospital Geral 2                 -                  -                  -                  2                   

Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN -                  -                  -                  -                  -                   

Policlínica 1                 1                 1                 -                  3                   

Posto de Saúde -                  -                  -                  -                  -                   

Pronto Socorro Especializado -                  -                  -                  -                  -                   

Pronto Socorro Geral -                  -                  -                  -                  -                   

Secretaria de Saúde 1                 -                  -                  -                  1                   

Unid Mista - atend 24h: atenção básica, intern/urg -                  -                  -                  -                  -                   

Unidade de Atenção à Saúde Indígena -                  -                  -                  -                  -                   

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia -                  -                  7                 -                  7                   

Unidade de Vigilância em Saúde 2                 -                  -                  -                  2                   

Unidade Móvel Fluvial -                  -                  -                  -                  -                   

Unidade Móvel Pré Hospitalar - Urgência/Emergência -                  -                  -                  -                  -                   

Unidade Móvel Terrestre 1                 -                  -                  -                  1                   

Tipo de estabelecimento não informado -                  -                  -                  -                  -                   

Total 24               2                 18               -                  44                 

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010.

Nota: Número total de estabelecimentos, prestando ou não serviços ao SUS

Número de estabelecimentos por tipo de prestador segundo tipo de estabelecimento

 Dez/2009
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Tabela 34: Número de estabelecimentos por tipo de convêniosegundo tipo de atendimento  
prestado no Município de Porto Nacional-TO. 

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010. 

 

 

 

                    Tabela 35: Número de Leitos de Internação por 1.000 habitantes no  
Município de Porto Nacional-TO. 
Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010. 
 
 
 
 

 

 

Tabela 36: Número de Leitos de Internação existentes por tipo de prestador segundo especialidade no 
Município de Porto Nacional-TO. 
Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010. 

 

 

 

 

Público Privado

2                 -              -              -              

23               6                 1                 1                 

2                 -              -              -              

13               17               8                 11               

2                 

Farmácia ou cooperativa 1                 -              -              -              

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010.

Leitos existentes por 1.000 habitantes: 2.4              

Leitos SUS por 1.000 habitantes 2.4              

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010.

Nota: Não inclui leitos complementares

 Dez/2009

Leitos de internação por 1.000 habitantes

Diagnose e terapia

Vig. epidemiológica e sanitária

Internação

Ambulatorial

Urgência

SUS Particular

 Dez/2009

Plano de Saúde

Número de estabelecimentos por tipo de convênio segundo tipo de atendimento 

prestado

Serviço prestado

Público Privado

2                 -              -              -              

23               6                 1                 1                 

2                 -              -              -              

13               17               8                 11               

2                 

Farmácia ou cooperativa 1                 -              -              -              

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010.

Leitos existentes por 1.000 habitantes: 2.4              

Leitos SUS por 1.000 habitantes 2.4              

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010.

Nota: Não inclui leitos complementares

 Dez/2009

Leitos de internação por 1.000 habitantes

Diagnose e terapia

Vig. epidemiológica e sanitária

Internação

Ambulatorial

Urgência

SUS Particular

 Dez/2009

Plano de Saúde

Número de estabelecimentos por tipo de convênio segundo tipo de atendimento 

prestado

Serviço prestado

Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS

Cirúrgicos 30               30               -                  -                  -                   -                  -               -              30               30               

Clínicos 34               34               -                  -                  -                   -                  -               -              34               34               

Obstétrico 15               15               -                  -                  -                   -                  -               -              15               15               

Pediátrico 25               25               -                  -                  -                   -                  -               -              25               25               

Outras Especialidades 6                 6                 -                  -                  -                   -                  -               -              6                 6                 

Hospital/DIA -                  -                  -                  -                  -                   -                  -               -              -                  -                  

Total 110             110             -                  -                  -                   -                  -               -              110             110             

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010.

Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS

Unidade intermediária 1,179          1,179          666             666             948               948             2              2             2,795          2,795          

Unidade intermediária neonatal 2,540          2,540          943             943             778               778             -               -              4,261          4,261          

Unidade isolamento 1,889          1,889          914             914             1,081            1,081          1              1             3,885          3,885          

UTI adulto I 1,346          1,346          1,521          1,521          5,925            5,925          -               -              8,792          8,792          

UTI adulto II 3,575          3,575          3,585          3,585          2,212            2,212          -               -              9,372          9,372          

UTI adulto III 829             829             1,106          1,106          491               491             -               -              2,426          2,426          

UTI infantil I 398             398             150             150             989               989             -               -              1,537          1,537          

UTI infantil II 899             899             435             435             323               323             -               -              1,657          1,657          

UTI infantil III 238             238             272             272             116               116             -               -              626             626             

UTI neonatal I 564             564             369             369             1,987            1,987          -               -              2,920          2,920          

UTI neonatal II 1,750          1,750          1,113          1,113          578               578             -               -              3,441          3,441          

UTI neonatal III 331             331             305             305             190               190             -               -              826             826             

UTI de Queimados 204             204             50               50               10                 10               -               -              264             264             

Total 15,742        15,742        11,429        11,429        15,628          15,628        3              3             42,802        42,802        

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010.

Número de leitos complementares existentes por tipo de prestador segundo tipo de leito complementar

Sindicato TotalFilantropico Privado

Especialidade

Público

 Dez/2009

Número de leitos de internação existentes por tipo de prestador segundo especialidade

 Jul/2003

Cirúrgicos

Público Filantropico Privado Sindicato Total

Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS

Cirúrgicos 30               30               -                  -                  -                   -                  -               -              30               30               

Clínicos 34               34               -                  -                  -                   -                  -               -              34               34               

Obstétrico 15               15               -                  -                  -                   -                  -               -              15               15               

Pediátrico 25               25               -                  -                  -                   -                  -               -              25               25               

Outras Especialidades 6                 6                 -                  -                  -                   -                  -               -              6                 6                 

Hospital/DIA -                  -                  -                  -                  -                   -                  -               -              -                  -                  

Total 110             110             -                  -                  -                   -                  -               -              110             110             

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010.

Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS

Unidade intermediária 1,179          1,179          666             666             948               948             2              2             2,795          2,795          

Unidade intermediária neonatal 2,540          2,540          943             943             778               778             -               -              4,261          4,261          

Unidade isolamento 1,889          1,889          914             914             1,081            1,081          1              1             3,885          3,885          

UTI adulto I 1,346          1,346          1,521          1,521          5,925            5,925          -               -              8,792          8,792          

UTI adulto II 3,575          3,575          3,585          3,585          2,212            2,212          -               -              9,372          9,372          

UTI adulto III 829             829             1,106          1,106          491               491             -               -              2,426          2,426          

UTI infantil I 398             398             150             150             989               989             -               -              1,537          1,537          

UTI infantil II 899             899             435             435             323               323             -               -              1,657          1,657          

UTI infantil III 238             238             272             272             116               116             -               -              626             626             

UTI neonatal I 564             564             369             369             1,987            1,987          -               -              2,920          2,920          

UTI neonatal II 1,750          1,750          1,113          1,113          578               578             -               -              3,441          3,441          

UTI neonatal III 331             331             305             305             190               190             -               -              826             826             

UTI de Queimados 204             204             50               50               10                 10               -               -              264             264             

Total 15,742        15,742        11,429        11,429        15,628          15,628        3              3             42,802        42,802        

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010.

Número de leitos complementares existentes por tipo de prestador segundo tipo de leito complementar

Sindicato TotalFilantropico Privado

Especialidade

Público

 Dez/2009

Número de leitos de internação existentes por tipo de prestador segundo especialidade

 Jul/2003

Cirúrgicos

Público Filantropico Privado Sindicato Total
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Tabela 37: Número de Leitos Complementares existentes por tipo de prestador segundo tipo de leito 
complementar no Município de Porto Nacional-TO. 
Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010. 

 

Profissionais e equipamentos 

 

 

Tabela 38: Recursos Humanos (vínculos) segundo categorias selecionadas no Município  
de Porto Nacional-TO. 
Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010. 
Nota: Se um profissional tiver vínculo com mais de um estabelecimento, ele será contado 

       tantas vezes quantos vínculos houver. 
 
 
 
 

 

 Tabela 39: Número de equipamentos existentes, em uso e disponíveis ao SUS, segundo grupo 
 de equipamentos Município de Porto Nacional-TO. 

 Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010. 
 

Médicos 132             119             13               2.8              2.5                

.. Anestesista -                  -                  -                  -                  -                   

.. Cirurgião Geral 16               16               -                  0.3              0.3                

.. Clínico Geral 40               35               5                 0.9              0.7                

.. Gineco Obstetra 18               15               3                 0.4              0.3                

.. Médico de Família 12               12               -                  0.3              0.3                

.. Pediatra 14               12               2                 0.3              0.3                

.. Psiquiatra 3                 3                 -                  0.1              0.1                

.. Radiologista 5                 5                 -                  0.1              0.1                

Cirurgião dentista 28               28               -                  0.6              0.6                

Enfermeiro 44               44               -                  0.9              0.9                

Fisioterapeuta 16               14               2                 0.3              0.3                

Fonoaudiólogo 5                 5                 -                  0.1              0.1                

Nutricionista 3                 3                 -                  0.1              0.1                

Farmacêutico 20               19               1                 0.4              0.4                

Assistente social 9                 9                 -                  0.2              0.2                

Psicólogo 9                 9                 -                  0.2              0.2                

Auxiliar de Enfermagem 100             100             -                  2.1              2.1                

Técnico de Enfermagem 127             127             -                  2.7              2.7                

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010.

Nota: Se um profissional tiver vínculo com mais de um estabelecimento, ele será contado tantas vezes quantos vínculos houver.

Atende ao 

SUS

Não atende 

ao SUS

Prof/1.000 

hab

Prof 

SUS/1.000 

habCategoria Total

Recursos Humanos (vínculos) segundo categorias selecionadas

 Dez/2009

Equipamentos de diagnóstico por imagem 15               13               9                 

Equipamentos de infra-estrutura 4                 4                 3                 

Equipamentos por métodos ópticos 6                 5                 4                 

Equipamentos por métodos gráficos 4                 4                 3                 

Equipamentos de manutenção da vida 78               63               36               

Equipamentos de Odontologia 82               82               69               

Outros equipamentos 20               20               6                 

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010.

 Dez/2009

Categoria Existentes Em uso

Disponív. 

ao SUS

Número de equipamentos existentes, em uso e disponíveis ao SUS, segundo grupo 

de equipamentos
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Tabela 40: Número de equipamentos de categorias selecionadas existentes, em uso,  disponíveis ao SUS, 
e por 1000.000 habitantes, segundo categorias do equipamento no Município de Porto Nacional-TO. 

 Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010. 
 

 

Financiamento Assistencial 

 

 

 

Tabela 41: Valor total de internações hospitalares por complexidade, segundo tipo de financiamento 
 no Município de Porto Nacional-TO. 

Fonte:SIH/SUS. Situação da base de dados nacional em 03/05/2010. 
 
 

 

 

Tabela 42: Valor aprovado de atendimentos ambulatoriais por complexidade, segundo tipo de financiamentono 
Município de Porto Nacional-TO. 
Fonte:SIA/SUS. Situação da base de dados nacional em 30/04/2010. 

 

-                  -                  -                  -                  -                  

7                 7                 5                 15.0            15.0            

-                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  

8                 6                 4                 17.1            12.8            

18               18               13               38.5            38.5            

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010.

Ultrassom

Equipo Odontológico Completo

 Dez/2009

Em usoCategoria

Tomógrafo Computadorizado

Ressonância Magnética

Disponív. 

ao SUS

Equip uso/ 

100.000 hab

Mamógrafo

Raio X

Equip 

SUS/100.00

0 habExistentes

Número de equipamentos de categorias selecionadas existentes, em uso, disponíveis ao SUS e por 

100.000 habitantes, segundo categorias do equipamento

Atenção Básica (PAB) -                            -                            -                            -                            -                            

Assistência Farmacêutica -                            -                            -                            -                            -                            

Fundo de Ações Estratégicas e Compensações FAEC -                            -                            -                            -                            -                            

Incentivo - MAC -                            -                            -                            -                            -                            

Média e Alta Complexidade (MAC) -                            -                            -                            -                            -                            

Vigilância em Saúde -                            -                            -                            -                            -                            

Não discriminado -                            -                            -                            -                            -                            

Total -                            -                            -                            -                            -                            

Fontes:

SIH/SUS. Situação da base de dados nacional em 03/05/2010.

Atenção Básica (PAB) -                            -                            -                            -                            -                            

Assistência Farmacêutica -                            -                            -                            -                            -                            

Fundo de Ações Estratégicas e Compensações FAEC -                            -                            -                            -                            -                            

Incentivo - MAC -                            -                            -                            -                            -                            

Média e Alta Complexidade (MAC) -                            -                            -                            -                            -                            

Vigilância em Saúde -                            -                            -                            -                            -                            

Não discriminado -                            -                            -                            -                            -                            

Total -                            -                            -                            -                            -                            

Fontes:

SIA/SUS. Situação da base de dados nacional em 30/04/2010.

Não se aplica Total

 Financiamento  Atenção básica 

2009

 Valor aprovado de atendimentos ambulatoriais por complexidade, segundo tipo de financiamento 

2009

Não se aplica Total

Média 

complexidade Alta complexidade

 Financiamento  Atenção básica 

Média 

complexidade Alta complexidade

 (Gestão Municipal) 

 Valor total de internações hospitalares por complexidade, segundo tipo de financiamento 

 (Gestão Municipal) 

Atenção Básica (PAB) -                            -                            -                            -                            -                            

Assistência Farmacêutica -                            -                            -                            -                            -                            

Fundo de Ações Estratégicas e Compensações FAEC -                            -                            -                            -                            -                            

Incentivo - MAC -                            -                            -                            -                            -                            

Média e Alta Complexidade (MAC) -                            -                            -                            -                            -                            

Vigilância em Saúde -                            -                            -                            -                            -                            

Não discriminado -                            -                            -                            -                            -                            

Total -                            -                            -                            -                            -                            

Fontes:

SIH/SUS. Situação da base de dados nacional em 03/05/2010.

Atenção Básica (PAB) -                            -                            -                            -                            -                            

Assistência Farmacêutica -                            -                            -                            -                            -                            

Fundo de Ações Estratégicas e Compensações FAEC -                            -                            -                            -                            -                            

Incentivo - MAC -                            -                            -                            -                            -                            

Média e Alta Complexidade (MAC) -                            -                            -                            -                            -                            

Vigilância em Saúde -                            -                            -                            -                            -                            

Não discriminado -                            -                            -                            -                            -                            

Total -                            -                            -                            -                            -                            

Fontes:

SIA/SUS. Situação da base de dados nacional em 30/04/2010.

Não se aplica Total

 Financiamento  Atenção básica 

2009

 Valor aprovado de atendimentos ambulatoriais por complexidade, segundo tipo de financiamento 

2009

Não se aplica Total

Média 

complexidade Alta complexidade

 Financiamento  Atenção básica 

Média 

complexidade Alta complexidade

 (Gestão Municipal) 

 Valor total de internações hospitalares por complexidade, segundo tipo de financiamento 

 (Gestão Municipal) 
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Tabela 43: Valor total de internações e valor aprovado de atendimentos ambulatoriaissegundosubtipo de 
financiamento no Município de Porto Nacional-TO. 
Fonte:SIA/SUS. Situação da base de dados nacional em 30/04/2010. 

SIH/SUS. Situação da base de dados nacional em 03/05/2010. 
 

 

 

 

 Subtipo de financiamento  SIA/SUS  SIH/SUS  Total 

010000-Atenção Básica (PAB) -                            -                            -                            

020000-Assistência Farmacêutica -                            -                            -                            

040000-Fundo de Ações Estratégicas e Compensação -                            -                            -                            

040001-Coleta de material -                            -                            -                            

040002-Diagnóstico em laboratório clínico -                            -                            -                            

040003-Coleta/exame anátomo-patológico colo uterin -                            -                            -                            

040004-Diagnóstico em neurologia -                            -                            -                            

040005-Diagnóstico em otorrinolaringologia/fonoaud -                            -                            -                            

040006-Diagnóstico em psicologia/psiquiatria -                            -                            -                            

040007-Consultas médicas/outros prof nív superior -                            -                            -                            

040008-Atenção domiciliar -                            -                            -                            

040009-Atend/acomp reab fís,ment,visual,múlt defic -                            -                            -                            

040010-Atend/acomp psicossocial -                            -                            -                            

040011-Atend/acomp em saúde do idoso -                            -                            -                            

040012-Atend/acomp de queimados -                            -                            -                            

040013-Atend/acomp diagn doenças endocr/metabe nut -                            -                            -                            

040014-Trat doenças sistema nervoso central perif -                            -                            -                            

040015-Trat doenças do aparelho da visão -                            -                            -                            

040016-Trat em oncologia -                            -                            -                            

040017-Nefrologia -                            -                            -                            

040018-Tratamentos odontológicos -                            -                            -                            

040019-Cirurgia do sistema nervoso central e perif -                            -                            -                            

040020-Cirurgias de ouvido, nariz e garganta -                            -                            -                            

040021-Deformidade labio-palatal e crânio-facial -                            -                            -                            

040022-Cirurgia apar da visão -                            -                            -                            

040023-Cirurgia apar circulatório -                            -                            -                            

040024-Cirurgia apar digest,orgãos anex par abdom -                            -                            -                            

040025-Cirurgia do aparelho geniturinário -                            -                            -                            

040026-Tratamento de queimados -                            -                            -                            

040027-Cirurgia reparadora para lipodistrofia -                            -                            -                            

040028-Outras cirurgias plásticas/reparadoras -                            -                            -                            

040029-Cirurgia orofacial -                            -                            -                            

040030-Sequenciais -                            -                            -                            

040032-Transplantes de orgãos, tecidos e células -                            -                            -                            

040033-Medicamentos para transplante -                            -                            -                            

040035-OPM em odontologia -                            -                            -                            

040036-OPM em queimados -                            -                            -                            

040038-OPM para transplantes -                            -                            -                            

040039-Incentivos ao pré-natal e nascimento -                            -                            -                            

040040-Incentivo ao registro cívil de nascimento -                            -                            -                            

040041-Centr Nacional Regulação Alta Complex CNRAC -                            -                            -                            

040042-Reguladores Ativ Hormonal Inibidores Prolac -                            -                            -                            

040043-Política Nacional de Cirurgias Eletivas -                            -                            -                            

040044-Redesignação e acompanhamento -                            -                            -                            

040045-Projeto Olhar Brasil -                            -                            -                            

040046-Mamografia para Rastreamento -                            -                            -                            

021012-CNRAC - cód ant à tab unif-vál p/2008-01 -                            -                            -                            

021014-Eletivas - cód ant à tab unif-vál p/2008-01 -                            -                            -                            

050000-Incentivo - MAC -                            -                            -                            

060000-Média e Alta Complexidade (MAC) -                            -                            -                            

070000-Vigilância em Saúde -                            -                            -                            

Não aplicável -                            -                            -                            

Total -                            -                            -                            

Fontes:

SIH/SUS. Situação da base de dados nacional em 03/05/2010.

SIA/SUS. Situação da base de dados nacional em 30/04/2010.

 subtitpo de financiamento (Gestão Municipal) 

2009

 Valor total de internações hospitalares e valor aprovado de atendimentos ambulatoriais segundo  
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Assistência Ambulatorial 

 

 

Tabela 44: Quantidade e valor aprovados dos procedimentos ambulatoriais no município de Porto Nacional –
TO, segundo  grupo e subgrupo de procedimentos no ano de 2009. 
Fonte:SIA/SUS. Situação da base de dados nacional em 30/04/2010. 

 

 

 

 

 

Nº % R$ % Nº % R$ %

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 347,629              31.1     2,741                          0.1       350,543              29.5     10,608                        0.2       

0101 Ações coletivas/individuais em saúde 339,932              30.4     2,740.50                     0.1       342,846              28.8     10,608.30                   0.2       

0102 Vigilância em saúde 7,697                  0.7       -                             -      7,697                  0.6       -                             -      

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 163,761              14.7     1,048,272                   26.9     174,629              14.7     1,101,987                   23.7     

0201 Coleta de material 8,079                  0.7       5,564.31                     0.1       9,161                  0.8       12,609.35                   0.3       

0202 Diagnóstico em laboratório clínico 98,430                8.8       397,791.20                 10.2     104,775              8.8       413,838.08                 8.9       

0203 Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia 14,139                1.3       98,974.64                   2.5       14,139                1.2       98,974.64                   2.1       

0204 Diagnóstico por radiologia 31,318                2.8       329,150.62                 8.5       34,175                2.9       344,806.98                 7.4       

0205 Diagnóstico por ultra-sonografia 4,825                  0.4       128,524.55                 3.3       5,325                  0.4       141,379.15                 3.0       

0206 Diagnóstico por tomografia -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0207 Diagnóstico por ressonância magnética -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0208 Diagnóstico por medicina nuclear in vivo -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0209 Diagnóstico por endoscopia 432                     0.0       24,444.21                   0.6       432                     0.0       24,444.21                   0.5       

0210 Diagnóstico por radiologia intervencionista -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0211 Métodos diagnósticos em especialidades 4,527                  0.4       63,822.79                   1.6       4,611                  0.4       65,934.85                   1.4       

0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0213 Diagnóstico em vigilância epidemiológica e ambiental -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0214 Diagnóstico por teste rápido 2,011                  0.2       -                             -      2,011                  0.2       -                             -      

03 Procedimentos clínicos 432,442              38.7     1,977,300                   50.8     489,213              41.1     2,626,025                   56.5     

0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos 384,804              34.5     1,607,584.50              41.3     439,409              36.9     2,224,852.53              47.9     

0302 Fisioterapia 4,612                  0.4       27,747.32                   0.7       4,612                  0.4       27,747.32                   0.6       

0303 Tratamentos clínicos (outras especialidades) 10,198                0.9       338,012.88                 8.7       10,926                0.9       366,772.91                 7.9       

0304 Tratamento em oncologia -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0305 Tratamento em nefrologia -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0306 Hemoterapia -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0307 Tratamentos odontológicos 32,828                2.9       3,955.18                     0.1       34,266                2.9       6,652.52                     0.1       

0308 Tratamento de lesões, envenenamentos e outros, decorrentes de causas externas -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0309 Terapias especializadas -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0310 Parto e nascimento -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

04 Procedimentos cirúrgicos 21,271                1.9       177,223                      4.6       22,774                1.9       203,296                      4.4       

0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa 15,558                1.4       62,820.06                   1.6       16,107                1.4       75,686.60                   1.6       

0402 Cirurgia de glândulas endócrinas -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0403 Cirurgia do sistema nervoso central e periférico -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0404 Cirurgia das vias aéreas superiores, da cabeça e do pescoço 51                       0.0       753.94                        0.0       128                     0.0       1,884.33                     0.0       

0405 Cirurgia do aparelho da visão 264                     0.0       106,330.76                 2.7       288                     0.0       107,013.50                 2.3       

0406 Cirurgia do aparelho circulatório -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0407 Cirurgia do aparelho digestivo, orgãos anexos e parede abdominal -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0408 Cirurgia do sistema osteomuscular -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0409 Cirurgia do aparelho geniturinário 41                       0.0       1,854.84                     0.0       41                       0.0       1,854.84                     0.0       

0410 Cirurgia de mama -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0411 Cirurgia obstétrica -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0412 Cirurgia torácica -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0413 Cirurgia reparadora -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0414 Cirurgia oro-facial 5,357                  0.5       5,462.98                     0.1       6,210                  0.5       16,856.78                   0.4       

0415 Outras cirurgias -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0416 Cirurgia em oncologia -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0417 Anestesiologia -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0418 Cirurgia em nefrologia -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

05 Transplantes de orgãos, tecidos e células -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0501 Coleta e exames para fins de doação de orgãos, tecidos e células e de transplante -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0502 Avaliação de morte encefálica -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0503 Ações relacionadas à doação de orgãos, tecidos e células -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0504 Processamento de tecidos para transplante -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0505 Transplante de orgãos, tecidos e células -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0506 Acompanhamento e intercorrências no pré e pós-transplante -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

06 Medicamentos 148,555              13.3     211,655                      5.4       148,555              12.5     211,655                      4.6       

0601 Medicamentos de dispensação excepcional 148,555              13.3     211,655.44                 5.4       148,555              12.5     211,655.44                 4.6       

0602 Medicamentos estratégicos -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0603 Medicamentos de âmbito hospitalar -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0604 Componente Especializado da Assitencia Farmaceutica -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

07 Órteses, próteses e materiais especiais 3,151                  0.3       474,899                      12.2     3,229                  0.3       485,971                      10.5     

0701 Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico 3,151                  0.3       474,899.01                 12.2     3,229                  0.3       485,970.81                 10.5     

0702 Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

08 Ações complementares da atenção à saúde 108                     0.0       1,260                          0.0       363                     0.0       6,360                          0.1       

0801 Ações relacionadas ao estabelecimento 108                     0.0       1,260.00                     0.0       363                     0.0       6,360.00                     0.1       

0802 Ações relacionadas ao atendimento -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

0803 Autorização / Regulação -                      -      -                             -      -                      -      -                             -      

Total 1,116,917            100.0   3,893,349.73              100.0   1,189,306           100.0   4,645,903.14              100.0   

Fonte: SIA/SUS. Situação da base de dados nacional em 30/04/2010.

Quantidade e valor aprovados e apresentados dos procedimentos ambulatorial por município de atendimento, segundo grupo e subgrupo de procedimentos

2009

Qtd.Aprovada Valor Aprovado Qtd.Apresentada Valor Apresentado

Categoria de procedimentos
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Tabela 45:Número de Internações, Valor Total, Valor Médio, Média de Permanência, Número de óbitos e Taxas 
de Mortalidade por Especialidade no Município de Porto Nacional no ano de 2009. 
Fonte: SIH/SUS. Situação da base de dados nacional em 03/05/2010. 

 

 

 

 

 

                           Tabela 46:Número de Internações Médias Anuais para cada 100 
               habitantes por local de internação e por local de residência  no município 
                 de Porto Nacional – TO. 
                 Fonte: SIH/SUS. Situação da base de dados nacional em 03/05/2010. 

 

 

 Especialidade 
 Número de 

Internações  %  Valor Total R$  %  Valor Médio R$ 

 Média de 

Permanência 

(dias) 

 Número de 

Óbitos 

 Mortalidade 

Hospitalar (%) 

Clínica cirúrgica 3,123              37.3       1,414,299.88             37.0      452.87                   2.2                         4                          -                         

Obstetrícia 2,129              25.4       1,037,163.15             27.1      487.16                   2.3                         1                          0.3                     

Clínica médica 1,855              22.1       713,049.25                18.6      384.39                   4.5                         72                         -                         

Cuidados prolongados (crônicos) -                      -             -                               -            -                            -                            -                           -                         

Psiquiatria -                      -             -                               -            -                            -                            -                           -                         

Pneumologia sanitária (tisiologia) -                      -             -                               -            -                            -                            -                           -                         

Pediatria 1,276              15.2       662,628.35                17.3      519.30                   5.3                         7                          -                         

Reabilitação -                      -             -                               -            -                            -                            -                           -                         

Clínica cirúrgica - hospital-dia -                      -             -                               -            -                            -                            -                           -                         

Aids - hospital-dia -                      -             -                               -            -                            -                            -                           -                         

Fibrose cística - hospital-dia -                      -             -                               -            -                            -                            -                           -                         

Intercorrência pós-transplante - hospital-dia -                      -             -                               -            -                            -                            -                           -                         

Geriatria - hospital-dia -                      -             -                               -            -                            -                            -                           -                         

Saúde mental - hospital-dia -                      -             -                               -            -                            -                            -                           -                         

Total 8,383              100.0     3,827,140.63             100.0    456.54                   3.2                         84                         1.0                     

Fonte: SIH/SUS. Situação da base de dados nacional em 03/05/2010.

 (por local de internação) 

 Número de Internações, Valor Total, Valor Médio, Média de Permanência, Número de Óbitos e Taxa de Mortalidade por Especialidade 

2009

Internações/100 hab. (local de internação) 17.9        

Internações/100 hab. (local de residência) 11.9         

Valor médio por habitante (R$): 81.91      

Fonte: SIH/SUS. Situação da base de dados nacional em 03/05/2010.

Valores Médios Anuais

2009
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Quadro 15: Distribuição de Internações por especialidades, média de permanência (dias), valor médio por 
especialidades, e mortalidade hospitalar no município de Porto Nacional – TO. 
Fonte:  SIH/SUS. Situação da base de dados nacional em 03/05/2010. 

 

Morbidade Hospitalar 

 

 

Tabela 47:Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa etária – CID 10 por local de 
residência  no municípiode Porto Nacional – TO em 2009. 
Fonte: SIH/SUS. Situação da base de dados nacional em 03/05/2010. 
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Valor Médio (R$) 

Capítulo CID Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 49 50 a 64 65 e mais 60 e mais Total

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 5.8                19.3      8.0        9.8             4.7             4.8             10.7           11.0                 10.6                7.4        

II.  Neoplasias (tumores) 0.4                1.5        4.0        5.1             1.6             4.2             6.3             3.8                  3.8                  3.6        

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár -                   1.3        0.5        2.3             -                0.5             0.8             1.1                  1.3                  0.6        

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 1.4                1.0        2.0        -                0.6             1.2             5.9             5.4                  5.8                  2.0        

V.   Transtornos mentais e comportamentais -                   -            -            -                -                0.6             -                -                      -                      0.3        

VI.  Doenças do sistema nervoso 0.4                1.5        5.0        0.9             0.6             0.4             0.8             0.3                  0.5                  0.7        

VII. Doenças do olho e anexos -                   0.5        -            -                0.4             0.2             -                0.2                  0.1                  0.2        

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide 0.2                -            -            -                -                -                -                -                      -                      0.0        

IX.  Doenças do aparelho circulatório 0.4                0.3        3.0        0.5             0.2             3.6             17.9           28.3                27.2                6.8        

X.   Doenças do aparelho respiratório 54.5              52.1      16.6      10.7           3.7             3.4             7.8             16.7                16.3                14.1      

XI.  Doenças do aparelho digestivo 0.8                2.6        4.5        5.6             6.6             8.5             16.6           10.5                10.4                8.0        

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 0.2                1.3        1.0        0.5             0.6             0.6             0.6             0.6                  0.5                  0.6        

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 2.0                1.5        10.6      8.9             3.5             4.8             5.7             3.8                  4.0                  4.6        

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 4.4                5.7        3.0        4.7             7.0             10.0           10.7           12.4                11.9                 8.8        

XV.  Gravidez parto e puerpério -                   -            -            9.8             56.5           36.0           -                -                      -                      22.3      

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 27.7              -            -            -                0.4             0.0             -                -                      -                      2.5        

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 1.4                1.8        1.0        1.4             0.6             0.6             0.4             -                      -                      0.7        

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat -                   -            0.5        0.5             -                0.3             1.0             0.6                  0.8                  0.4        

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 0.4                9.5        39.7      38.8           12.0           16.2           14.3           4.8                  6.4                  14.2      

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade -                   -            -            -                -                -                -                -                      -                      -            

XXI. Contatos com serviços de saúde -                   -            0.5        0.5             0.8             4.1             0.6             0.3                  0.4                  2.2        

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido -                   -            -            -                -                -                -                -                      -                      -            

Total 100.0            100.0    100.0    100.0         100.0         100.0         100.0         100.0              100.0              100.0    

Fonte: SIH/SUS. Situação da base de dados nacional em 03/05/2010.

Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária - CID10

2009

(por local de residência)
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Tabela 48:Informações sobre Nascimentos no município de Porto Nacional – TO em 2009. 
Fonte: SINAC. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009. 

 

 

 Quadro 16: Evolução das condições de nascimentos de acordo com o ano, no Município de Porto 
Nacional –TO. 

 Fonte:  SINASC. Situação da base de dados nacional em 17/12/2009. 
 Nota: Dados de 2008 são preliminares. 

 

 

Mortalidade 

 

Tabela 49: Mortalidade proporcional por Faixa Etária Segundo Grupo de Causas – CID1  no município de 
Porto Nacional – TO em 2009. 
Fonte: SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009. 
Nota: Dados de 2008 são preliminares. 

 

Condições 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Número de nascidos vivos 1,016           1,089           1,016           1,002           962              1,010           984              970              864              845              

Taxa Bruta de Natalidade 23.6             24.2             22.4             22.0             21.0             21.9             21.0             20.6             18.2             18.1             

% com prematuridade 2.9               4.5               3.4               4.4               6.3               5.6               6.8               8.6               5.9               6.3               

% de partos cesáreos 35.1             34.0             30.5             30.5             30.7             29.1             34.7             32.7             39.2             39.4             

% de mães de 10-19 anos 32.2             31.0             29.8             30.1             28.8             27.7             26.6             28.6             25.5             24.7             

% de mães de 10-14 anos 1.4               0.9               1.3               1.9               0.9               1.7               1.2               0.9               1.0               1.1               

% com baixo peso ao nascer

- geral 8.4               9.9               8.2               8.3               9.8               8.1               7.0               6.6               7.1               7.3               

- partos cesáreos 6.9               8.2               6.2               9.2               8.2               7.1               3.8               6.0               8.3               7.5               

- partos vaginais 9.2               10.8             9.1               7.9               10.5             8.5               8.7               6.9               6.3               7.2               

Fonte: SINASC. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009.

Nota: Dados de 2008 são preliminares.
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% com prematuridade 

% de partos cesáreos 

% baixo peso - geral 

% de mães de 10-19 anos 

% de mães de 10-14 anos 

Taxa Bruta de Natalidade 

Grupo de Causas Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 49 50 a 64 65 e mais 60 e mais Total

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 6.7             50.0           20.0           -                 20.0           4.9             5.6             8.3             7.7             8.0             

II.  Neoplasias (tumores) -                 -                 -                 -                 -                 7.3             13.9           12.0           12.0           9.9             

IX.  Doenças do aparelho circulatório -                 -                 -                 -                 -                 12.2           41.7           41.7           41.0           30.5           

X.   Doenças do aparelho respiratório -                 -                 -                 100.0         -                 4.9             5.6             15.7           15.4           10.3           

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 66.7           -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 4.7             

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade -                 -                 20.0           -                 60.0           53.7           13.9           4.6             4.3             16.9           

Demais causas definidas 26.7           50.0           60.0           -                 20.0           17.1           19.4           17.6           19.7           19.7           

Total 100.0         100.0         100.0         100.0         100.0         100.0         100.0         100.0         100.0         100.0         

Fonte: SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009.

Nota: Dados de 2008 são preliminares.

Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária Segundo Grupo de Causas - CID10

2008
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Tabela 50:Coeficiente de Mortalidade para causas por 100.000 habitantes no Município de Porto Nacional - 
TO. 
Fonte:  SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009. 
Nota: Dados de 2008 são preliminares. 

 

Tabela 51: Indicadores de Mortalidade no Município de Porto Nacional - TO. 
Fonte:  SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009. 
Nota: Dados de 2008 são preliminares. 
*Coeficiente de mortalidade infantil proporcional 
**Considerando apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo SIM/SINAC. 

 

 

Quadro 17:Mortalidade de acordo com a causa do óbito referente à 
todas a idades no Município de Porto Nacional – TO, em 2009. 
Fonte: IBGE/Censos, 2010. 

 

Causa do Óbito 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Aids 2.2             -                 2.2             -                 -                 -                 -                 

Neoplasia maligna da mama (/100.000 mulheres) 8.8             8.7             8.7             -                 12.7           -                 4.3             

Neoplasia maligna do colo do útero (/100.000 mulh) 4.4             4.4             -                 21.3           17.0           8.4             -                 

Infarto agudo do miocardio 30.7           30.5           26.0           27.8           36.1           37.9           21.5           

Doenças cerebrovasculares 48.2           50.1           43.3           40.6           53.0           48.5           47.2           

Diabetes mellitus 17.5           19.6           13.0           21.4           10.6           19.0           25.8           

Acidentes de transporte 48.2           30.5           26.0           32.0           29.7           44.2           47.2           

Agressões 17.5           19.6           23.8           15.0           19.1           16.9           15.0           

Fonte: SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009.

Nota: Dados de 2008 são preliminares.

Outros Indicadores de Mortalidade 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total de óbitos 234            230            224            213            230            244            220            

Nº de óbitos por 1.000 habitantes 5.1             5.0             4.9             4.5             4.9             5.1             4.7             

% óbitos por causas mal definidas 5.1             1.3             4.9             8.9             1.3             3.3             3.2             

Total de óbitos infantis 25              27              15              17              13              18              15              

Nº de óbitos infantis por causas mal definidas 2                -                 3                1                -                 2                -                 

% de óbitos infantis no total de óbitos * 10.7           11.7           6.7             8.0             5.7             7.4             6.8             

% de óbitos infantis por causas mal definidas 8.0             -                 20.0           5.9             -                 11.1           -                 

Mortalidade infantil por 1.000 nascidos-vivos ** 25.0           28.1           14.9           17.3           13.4           20.8           17.8           

* Coeficiente de mortalidade infantil proporcional

**considerando apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo SIM/SINASC

Fonte: SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009.

Nota: Dados de 2008 são preliminares.

(por 100.000 habitantes)

Coeficiente de Mortalidade para algumas causas selecionadas

Causa do Óbito 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Aids 2.2             -                 2.2             -                 -                 -                 -                 

Neoplasia maligna da mama (/100.000 mulheres) 8.8             8.7             8.7             -                 12.7           -                 4.3             

Neoplasia maligna do colo do útero (/100.000 mulh) 4.4             4.4             -                 21.3           17.0           8.4             -                 

Infarto agudo do miocardio 30.7           30.5           26.0           27.8           36.1           37.9           21.5           

Doenças cerebrovasculares 48.2           50.1           43.3           40.6           53.0           48.5           47.2           

Diabetes mellitus 17.5           19.6           13.0           21.4           10.6           19.0           25.8           

Acidentes de transporte 48.2           30.5           26.0           32.0           29.7           44.2           47.2           

Agressões 17.5           19.6           23.8           15.0           19.1           16.9           15.0           

Fonte: SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009.

Nota: Dados de 2008 são preliminares.

Outros Indicadores de Mortalidade 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total de óbitos 234            230            224            213            230            244            220            

Nº de óbitos por 1.000 habitantes 5.1             5.0             4.9             4.5             4.9             5.1             4.7             

% óbitos por causas mal definidas 5.1             1.3             4.9             8.9             1.3             3.3             3.2             

Total de óbitos infantis 25              27              15              17              13              18              15              

Nº de óbitos infantis por causas mal definidas 2                -                 3                1                -                 2                -                 

% de óbitos infantis no total de óbitos * 10.7           11.7           6.7             8.0             5.7             7.4             6.8             

% de óbitos infantis por causas mal definidas 8.0             -                 20.0           5.9             -                 11.1           -                 

Mortalidade infantil por 1.000 nascidos-vivos ** 25.0           28.1           14.9           17.3           13.4           20.8           17.8           

* Coeficiente de mortalidade infantil proporcional

**considerando apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo SIM/SINASC

Fonte: SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009.

Nota: Dados de 2008 são preliminares.
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Imunizações 

 

Tabela 52:Cobertura Vacinal (%) por Tipo de Imunobiológico em menores de um ano no Município de  
Porto Nacional – TO, em 2009. 
Fonte:  SI/PNI. Situação da base de dados nacional em 25/03/2010. 

 

 

 

 

Quadro18: Cobertura Vacinal Básica (%) por tipo de Imunobiológico em crianças menores que um ano no 
no Município de Porto Nacional – TO. 

Fonte: SI/PNI. Situação de dados nacional em 25/03/ 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imunobiológicos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

BCG (BCG) 132.1      143.0      113.8      126.5      144.2      130.7          139.3      170.7      194.2      103.6      

Contra Febre Amarela (FA) 88.0        107.6      92.4        100.0      73.8        95.1            79.5        95.1        86.3        107.2      

Contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib) 84.8        102.8      28.6        0.1          -              0.1              -              0.1          -              -              

Contra Hepatite B (HB) 97.7        102.9      83.5        95.3        95.9        96.0            89.7        97.9        102.8      107.3      

Contra Influenza (Campanha) (INF) 188.0      74.9        94.7        98.1        95.1        90.0            93.4        74.0        78.5        84.9        

Contra Sarampo 105.9      102.8      88.0        4.5          -              -                 -              -              -              -              

Dupla Viral (SR) -              -              -              -              -              -                 -              -              -              -              

Oral Contra Poliomielite (VOP) 107.5      113.4      101.0      109.9      102.2      103.6          92.1        110.5       106.9      116.3       

Oral Contra Poliomielite (Campanha 1ª etapa) (VOP) 104.1      102.7      101.8      97.0        95.7        98.7            96.4        106.5      78.0        104.3      

Oral Contra Poliomielite (Campanha 2ª etapa) (VOP) 100.0      102.8      96.0        101.9      95.9        97.8            96.3        103.6      101.8      105.2      

Oral de Rotavírus Humano (RR) -              -              -              -              -              -                 36.4        78.1        90.9        89.4        

Tetravalente (DTP/Hib) (TETRA) -              -              56.3        106.5      102.9      97.1            92.0        110.1       105.8      117.2       

Tríplice Bacteriana (DTP) 93.3        98.4        27.4        0.6          1.2          -                 -              0.1          0.2          0.5          

Tríplice Viral (SCR) 0.5          79.1        85.6        110.9      96.8        94.5            85.5        88.1        92.7        110.7       

Tríplice Viral (campanha) (SCR) -              -              -              -              44.1        -                 -              -              -              -              

Totais das vacinas contra tuberculose -              -              -              -              -              -                 139.3      170.7      194.2      103.6      

Totais das vacinas contra hepatite B -              -              -              -              -              -                 89.7        97.9        102.8      107.3      

Totais das vacinas contra poliomielite -              -              -              -              -              -                 92.1        110.5       106.9      116.3       

Totais das vacinas Tetra + Penta + Hexavanlente -              -              -              -              -              -                 92.0        110.1       105.8      117.2       

Totais das vacinas contra sarampo e rubéola -              -              -              -              -              -                 85.5        88.1        92.7        110.7       

Totais das vacinas contra difteria e tétano -              -              -              -              -              -                 92.0        110.2       106.0      117.6       

Fonte: SI/PNI. Situação da base de dados nacional em 25/03/2010.
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Atenção Básica 

 

 

Tabela 53:Indicadores da Atenção Básica no Município de Porto Nacional – TO. 
Fonte:  SIAB. Situação da base de dados nacional em 22/02/2010. 
Notas: 
(1): Situação no final do ano  
(2): Como numeradores e denominadores, foi utilizada a média mensal  dos mesmos. 
(3): por 1.000 nascidos vivos. 
(4): em menores de 2 ano, por 100. 
(5): em menores de 5 anos, por 1000. Menores de 5 anos na situação do final do ano. 

 

Orçamentos públicos 

 

Tabela 54: Dados eIndicadores dos Orçamentos Públicosdo Município de Porto Nacional – TO. 
Fonte:  SIOPS. Situação da base de dados nacional em 24/05/2010. 

 

  

2.3 ASPECTOS DO SISTEMA DE SAÚDE 

 

 O Estado do Tocantins apresenta indicadores que demonstram um processo de 

transição epidemiológica contínua e de transição demográfica acelerada, provocados pela 

Ano

Modelo de 

Atenção

População 

coberta (1)

% população 

coberta pelo 

programa

Média mensal 

de visitas por 

família (2)

% de crianças c/ 

esq.vacinal básico 

em dia  (2)

% de crianças 

c/aleit. materno 

exclusivo (2)

% de cobertura de 

consultas de pré-

natal (2)

Taxa 

mortalidade 

infantil por 

diarréia (3)

Prevalência de 

desnutrição  (4)

Taxa hospitalização 

por pneumonia (5)

Taxa 

hospitalização por 

desidratação (5)

PACS 22,310           48.3                0.12                  98.7                       79.9                    89.2                      -                2.8                     34.4                        7.4                       

PSF 20,000           43.3                0.10                  96.0                       73.4                    86.7                      -                5.7                     42.1                        7.1                       

Outros -                     -                  -                    -                        -                      -                       -                -                     -                          -                       

Total 42,310           91.6                0.11                  97.2                       76.3                    87.8                      -                4.4                     38.5                        7.3                       

PACS 20,910           44.7                0.11                  98.0                       80.6                    88.3                      -                2.3                     32.0                        4.3                       

PSF 22,138           47.3                0.09                  97.6                       78.6                    83.6                      6.2                5.6                     26.6                        4.8                       

Outros -                     -                  -                    -                        -                      -                       -                -                     -                          -                       

Total 43,048           92.0                0.10                  97.8                       79.4                    85.4                      3.6                4.2                     28.9                        4.6                       

PACS 15,385           32.6                0.08                  98.2                       77.8                    88.6                      -                1.2                     9.1                          5.5                       

PSF 25,951           55.0                0.07                  98.5                       78.5                    91.4                      -                3.8                     22.0                        10.4                     

Outros -                     -                  -                    -                        -                      -                       -                -                     -                          -                       

Total 41,336           87.7                0.08                  98.4                       78.3                    90.7                      -                3.1                     18.1                        8.9                       

PACS 11,141            23.5                0.10                  98.3                       84.7                    93.5                      -                1.7                     22.5                        5.0                       

PSF 29,368           61.9                0.09                  98.0                       74.7                    89.6                      -                2.6                     20.0                        4.9                       

Outros -                     -                  -                    -                        -                      -                       -                -                     -                          -                       

Total 40,509           85.3                0.09                  98.1                       78.2                    90.9                      -                2.3                     20.6                        4.9                       

PACS 10,483           22.5                0.09                  98.3                       80.6                    93.2                      -                1.7                     16.8                        2.8                       

PSF 31,179           66.9                0.09                  97.9                       76.4                    91.0                      2.4                2.4                     31.8                        3.2                       

Outros -                     -                  -                    -                        -                      -                       -                -                     -                          -                       

Total 41,662           89.4                0.09                  98.0                       77.4                    91.5                      1.9                2.2                     28.7                        3.1                       

PACS 9,370             20.1                0.08                  99.3                       81.0                    91.4                      -                0.5                     13.7                        -                       

PSF 35,824           76.7                0.09                  98.7                       77.9                    93.8                      2.3                1.7                     26.4                        0.9                       

Outros -                     -                  -                    -                        -                      -                       -                -                     -                          -                       

Total 45,194           96.7                0.09                  98.8                       78.4                    93.5                      1.9                1.5                     24.3                        0.8                       

Fonte: SIAB. Situação da base de dados nacional em 22/02/2010.

Notas:

(1): Situação no final do ano

(2): Como numeradores e denominadores, foi utilizada a média mensal dos mesmos.

(3): por 1.000 nascidos vivos

(4): em menores de 2 anos, por 100

(5): em menores de 5 anos, por 1000; menores de 5 anos na situação do final do ano

2008

Indicadores da Atenção Básica

2009

2004

2005

2006

2007

Dados e Indicadores 2006 2007 2008 2009

Despesa total com saúde por habitante (R$) 133.70                         234.71                         249.66                         221.67                     

Despesa com recursos próprios por habitante 63.29                           63.88                           85.02                           107.79                     

Transferências SUS por habitante 66.10                           73.99                           99.34                           134.12                     

% despesa com pessoal/despesa total 74.4                             27.3                             28.4                             35.8                        

% despesa com investimentos/despesa total 9.6                               36.8                             26.1                             2.9                          

% transferências SUS/despesa total com saúde 49.4                             31.5                             39.8                             60.5                        

% de recursos próprios aplicados em saúde (EC 29) 20.2                             16.0                             15.8                             19.1                        

% despesa com serv. terceiros - pessoa jurídica /despesa total 3.9                               2.8                               4.9                               4.6                          

Despesa total com saúde 6,302,756.70                10,629,910.37              11,633,455.21              10,357,076.74         

Despesa com recursos próprios 2,983,781.21                2,892,923.03                3,961,951.98                5,035,999.28           

Receita de impostos e transferências constitucionais legais 14,739,218.16              18,112,416.69              25,036,689.86              26,307,974.62         

Transferências SUS 3,116,026.61                3,350,839.08                4,628,972.30                6,266,444.45           

Despesa com pessoal 4,687,594.42                2,904,199.34                3,298,475.27                3,703,026.48           

Fonte: SIOPS. Situação da base de dados nacional em 24/05/2010.
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queda da fecundidade e aumento da expectativa de vida ao nascer, com uma consequente 

redução da mortalidade infantil e dos óbitos por doenças transmissíveis. 

 Ao mesmo tempo, há um aumento progressivo de morbimortalidade por doenças 

crônicas não transmissíveis e por causas externas, tornando-se um dos grandes desafios 

do sistema que possui atualmente 93,3% dos tocantinenses dependentes do SUS. São 

pessoas que não possuem plano de saúde e buscam assistência médica na rede básica dos 

municípios e hospitalar estadual. Um número alto que exige do governo investimentos cada 

vez maiores na assistência ambulatorial e hospitalar. 

 O Tocantins é um dos estados que mais investe recursos próprios em 

manutenção da atenção, vigilância e gestão da saúde, considerando também o investimento 

em recursos humanos. 

 Sendo o caçula da Federação, o Tocantins conta com um crescimento contínuo 

e acelerado. Nos seus poucos anos de existência já pode comemorar o avanço nos 

seguintes indicadores de saúde: 

 aumento da cobertura da atenção básica: o estado avançou de 4,35% em 1998 para 

mais de 87,5% em 2013; 

 redução da mortalidade infantil: Caiu de 67,17/1.000NV em 1985 para menos de 

20,5/1.000NV em 2010. Uma queda de mais de 63,8%; 

 aumento da expectativa de vida ao nascer: subiu de 60,32, em 1991, para 72,56 nos 

dias atuais; 

 intensificação e fortalecimento das ações de vigilância em Saúde e controle de 

doenças em todo o Estado: menos adoecimento por doenças agudas e 

transmissíveis; 

 organização da Rede de Atenção à Saúde: ampliação de 60 leitos hospitalares para 

2.300 leitos SUS; 

 aumento que partiu de 27 unidades de saúde, em 1988, para mais de 482 unidades 

distribuídas entre atenção e vigilância à saúde. 

 O governo implementou as Carretas da Mulher, com exames para 

rastreamentode câncer de mama e de colo de útero, que percorrem o Estado atendendo 

mulheres a partir de 45 anos com mamografias e exames ultrassonografia. Além disso, o 

governo já autorizou obras de reforma no Hospital Regional Público de Augustinópolis e de 

ampliação no número de leitos no Hospital Geral Público de Palmas (HGPP), que vão dar 
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mais qualidade ao atendimento hospitalar no Estado. A Secretaria de Estado da Saúde abriu, 

ainda, edital de licitação para a construção de Ambulatórios Médicos Especializados em 

cinco municípios do Tocantins, com previsão de licitação para mais três. 

As informações sobre a mortalidade, no município de Porto Nacional, por grupos de 

causas (CID 10) nos mostram a prevalência de óbitos na população em decorrência das 

Doenças do Aparelho Circulatório e Causas Externas de morbidade e mortalidade que se 

mantém ao longo dos anos como as principais causas de óbito. 

Tal ocorrência se dá em virtude do elevado índice de fatores de risco cardiovascular 

presentes na população e dos acidentes de trânsito e violência. Na segunda posição, 

ocupam os óbitos decorrentes de neoplasias (tumores) (Secretaria municipal de Saúde de 

porto Nacional, Relatório Anual de Gestão RAG – 2014). 

 

Mortalidade por Grupos de Causas e Faixa Etária  

Óbitos por Residência 
Faixa Etária 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

I.   Algumas doenças 
infecciosas e 
parasitárias 
 

2 - - - - - 1 - 2 1 1 2 9 

 II.   Neoplasmas 
(tumores) 
 

5 2 5 4 - 3 1 5 7 2 6 2 42 

III.   Doenças do sangue 
e dos órgãos 
hematopoéticos e 
alguns transtornos 
imunitários 
 

- - - - 1 - 1 - - - - - 2 

 IV.   Doenças 
endócrinas, nutricionais 
e metabólicas 
 

3 1 3 1 - 1 1 1 - - 1 3 15 

  V.   Transtornos 
mentais e 
comportamentais 
 

- 1 - - 1 1 2 1 - 2 2 - 10 

 VI.   Doenças do 
sistema nervoso 
 

2 1 - - - 1 - 1 4 1 1 - 11 

VII.   Doenças do 
aparelho circulatório 
 

7 4 3 5 9 5 2 4 3 8 5 10 65 

VIII.   Doenças do 
aparelho respiratório 
 

2 - 5 1 3 4 2 2 3 2 2 2 28 
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 IX.   Doenças do 
aparelho digestivo 
 

1 3 1 1 2 1 - - - - 2 1 12 

   X.   Doenças da pele e 
do tecido subcutâneo 
 

- - - 1 2 - - - - - - - 3 

 XI.   Doenças do 
aparelho geniturinário 
 

2 - - 1 - - - - - - - - 3 

XII.   Algumas afecções 
originadas no período 
perinatal 
 

1 1 1 1 - 2 1 4 3 - 1 - 15 

XIII.   Malformações 
congênitas, 
deformidades e 
anomalias 
cromossômicas 
 

- - 1 - - - - - - - - - 1 

XIV.   Sintomas, sinais e 
achados anormais de 
exames clínicos e de 
laboratório, não 
classificados em outra 
parte 
 

- 1 1 - - - 1 2 3 1 2 4 15 

XV.   Causas externas 
de morbidade e de 
mortalidade 
 

3 5 10 9 4 4 3 6 8 6 4 3 65 

TOTAL 28 19 30 24 22 22 15 26 33 23 27 27 296 

Quadro 19: Mortalidade por grupos de causas distribuída nos meses do ano de 2014, no município de Porto 
Nacional – TO. 
Fonte: SIM/MS/2014. 

 

Conforme o quadro de morbidade hospitalar abaixo (CID-10), as causas externas 

foram a principal causa de morbidade no ano de 2014, com predomínio de ocorrências na 

faixa etária de 15 a 49 anos. As internações por gravidez, parto e puerpério caíram para a 

segunda posição (1.228 casos), com as doenças do aparelho respiratório ocupando a 

terceira posição, com 645 casos na faixa etária de 0 a 9 anos. 

 

Morbidade Hospitalar do SUS - por local de residência – Tocantins 

Internações por Capítulo CID-10 e Faixa Etária 01 

Município: 171820. Porto Nacional 

Período: 2014 

Faixa Etária 
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Internações por 
Residência 

M
menor 
1 ano 

1
2 a 4 
anos 

5
5 a 9 
anos 

1
10 a 
14 

anos 

1
15 a 
19 

anos 

2
20 a 
29 

anos 

3
30 a 
39 

anos 

4
40 a 
49 

anos 

5
50 a 
59 

anos 

6
60 a 
69 

anos 

7
70 a 
79 

anos 

8
80 

anos 
+ 

T
Total 

Capítulo CID-10 

I.   Algumas 
doenças 

infecciosas e 
parasitárias 

3
2 

7
2 

4
1 

4 
1

1 
2

9 
2

3 
2

9 
2

4 
3

1 
3

1 
3

1 
3

58 

II.  Neoplasias 
(tumores) 

- 2 
1

6 
2 7 

2
1 

3
7 

4
3 

4
6 

2
3 

1
7 

4 
2

18 

III. Doenças 
sangue órgãos 
hemat e transt 

imunitária 

1 2 5 5 4 3 1 1 2 6 9 3 
4

2 

IV.  Doenças 
endócrinas 

nutricionais e 
metabólicas 

9 1 3 1 3 3 6 
1

3 
1

5 
2

6 
2

3 
2

0 
1

23 

V. Transtornos 
mentais e 

comportamentai
s. 

- 1 1 1 
1

2 
1

7 
2

7 
2

8 
1

1 
6 3 2 

1
09 

VI.  Doenças do 
sistema 
nervoso 

4 5 7 1 6 8 
2

2 
7 

1
1 

5 4 1 
8

1 

VII. Doenças do 
olho e anexos 

- - 2 3 3 9 8 
3

2 
3

5 
6

7 
6

8 
3

4 
2

61 

VIII. Doenças 
do ouvido e da 

apófise 
mastóide 

1 4 1 - - - - 1 - - - - 7 

IX.  Doenças do 
aparelho 

circulatório 
3 1 1 2 2 5 

1
9 

2
2 

5
0 

7
6 

7
0 

8
0 

3
31 

X.   Doenças do 
aparelho 

respiratório 

1
19 

1
58 

4
8 

1
1 

3 
2

7 
3

9 
2

4 
2

4 
3

9 
7

4 
7

9 
6

45 

XI.  Doenças do 
aparelho 
digestivo 

8 
1

1 
1

5 
2

8 
2

2 
7

1 
1

08 
7

9 
7

7 
5

7 
4

6 
2

8 
5

50 
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XII. Doenças da 
pele e do tecido 

subcutâneo 
9 

2
7 

1
2 

1
7 

2
0 

2
0 

3
0 

1
9 

7 
1

4 
1

1 
9 

1
95 

XIII.Doenças 
sist 

osteomuscular 
e tec conjuntivo 

3 5 
1

1 
1

3 
9 

3
5 

4
1 

4
5 

4
2 

1
1 

1
4 

1
0 

2
39 

XIV. Doenças 
do aparelho 
geniturinário 

3
0 

3
3 

1
9 

1
1 

3
7 

7
9 

9
3 

9
7 

6
6 

5
4 

4
3 

3
7 

5
99 

XV.  Gravidez 
parto e 

puerpério 
- - - 

1
6 

2
84 

6
56 

2
53 

1
8 

1 - - - 
1

.228 

XVI. Algumas 
afec originadas 

no período 
perinatal 

1
75 

- - - - - - - - - - - 
1

75 

XVII.Malf cong 
deformid e 
anomalias 

cromossômicas 

7 8 4 4 2 4 1 2 3 1 - - 
3

6 

XVIII.Sint sinais 
e achad anorm 
ex clín e laborat 

1 - 2 3 7 
1

5 
2

0 
6 

1
1 

9 6 5 
8

5 

XIX. Lesões 
enven e alg out 
conseq causas 

externas 

5 
3

4 
7

3 
8

6 
1

15 
3

19 
2

57 
1

66 
1

31 
7

4 
4

2 
1

9 
1

.321 

XX.  Causas 
externas de 
morbidade e 
mortalidade 

- - - - - - 1 - - - - - 1 

XXI. Contatos 
com serviços 

de saúde 
- - 1 2 

1
0 

4
9 

7
3 

2
4 

7 3 - 1 
1

70 

Total 
4

07 
3

64 
2

62 
2

10 
5

57 
1

370 
1

059 
6

56 
5

63 
5

02 
4

61 
3

63 
6

.774 

Figura 20: Morbidade Hospitalar do SUS, Porto Nacional – TO, 2015. 
Fonte:MS/SIH/SUS, 2015. 

 

O Sistema de Cadastro Nacional de estabelecimentos de Saúde tem seus dados 

atualizados mensalmente. Durante o ano foram realizados novos cadastros e atualização de 
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outros, inclusive no que se refere ao cadastramento de profissionais e equipamentos 

existentes nas unidades de saúde. 

 

Tipo de Estabelecimento Total Tipo de Gestão 

Municipal Estadual Dupla 

Posto de saúde 
 

1 1     

Centro de saúde/unidade básica 15 15     

Policlínica 
 

2 2     

Hospital geral 
 

2   2   

Consultório isolado 
 

16 16     

Clínica / Centro de Especialidades 
 

14 13   1 

Unidade de apoio diagnose e terapia 
 

7 4 1 2 

Unidade de Vigilância em Saúde 
 

2 2     

Unidade móvel de atendimento pré-
hospitalar na Área de urgência 
 

1 1     

Farmácia  
 

2 1 1   

Central de regulação de serviços de 
saúde 

1 1     

Secretaria de Saúde 
 

1 1     

Centro de atenção hemoterapia e ou 
hematologia 
 

1   1   

Centro de atenção psicossocial 
 

1 1     

Pronto Atendimento 
 

1 1     

Cooperativa 
 

1 1     

Total 
 

68 60 5 3 

Quadro 21: Rede Física de Saúde Pública e Privada Prestadora de Serviços ao SUS no município 
de Porto Nacional - TO 

                Fonte: CNES, 2016. Situação da base de dados nacional em 05/10/2016. 
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Esfera Administrativa (Gerência) Total 
Tipo de Gestão 

Municipal Estadual Dupla 

Privada 34 30 1 3 

Federal - - - - 

Estadual 4   4 - 

Municipal 30 30 - - 

Total 68 60 5 3 

Quadro 22:Distribuição da Esfera Administrtiva de acordo com o tipo de gestão no  
município de Porto Nacional – TO em 2016. 

                Fonte: CNES, 2016. Situação da base de dados nacional em 05/10/2016. 

 

 

Com a assinatura da Declaração de Comando Único pelo gestor municipal em 

agosto/2012, o município passou a assumir a gerência de serviços de média complexidade 

em seu território de saúde. Unidades e serviços sob gestão municipal: SAE, CEME, CEO, 

CAPS, UPA, APAE, COMSAÚDE, CLÍNICA SÃO VICENTE, CLÍNICA DE IMAGEM, 

LABORATÓRIO MODELO, LABORATÓRIO BIONORTE, LABORATÓRIO BIOTINS e 

LABORATÓRIO COBRA. 

 

ESTABELECIMENTO CNES CNPJ Gestão 

APAE DE PORTO NACIONAL  2658917 
2675211300013

7 
M 

BIOTINS LABORATORIO CLINICO DE PORTO 

NACIONAL  

2659018 
0025726500017

0 
D 

CAMED SAUDE  6234917 
0509615800012

0 
M 

CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE 

PORTO NACIONAL  

2658895 - M 

CARDIOVITTA DE PORTO NACIONAL  6395775 - M 

CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA 

PORTO NACIONAL  

2468395 - M 

CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEME  2468581 - M 

CENTRO DE SAUDE DR EDUARDO MANZANO  2468573 
0118983600049

1 
M 

CENTRO DE SAUDE UNIDADE BASICA 

LUZIMANGUES PORTO NACIONAL  

5623979 - M 

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202658917&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202659018&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202659018&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718206234917&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202658895&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202658895&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718206395775&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202468395&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202468395&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202468581&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202468573&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718205623979&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718205623979&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
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CENTRO OFTALMOLOGICO DE PORTO NACIONAL  2468778 
3731588400018

3 
D 

CLINIARTE ODONTOLOGIA  3509044 - M 

CLINICA DE IMAGEM  2468514 
3683931400012

0 
M 

CLINICA DE OLHOS SAO LUCAS  7280963 - M 

CLINICA E LABORATORIO MODELO  6393497 - M 

CLINICA ODONTOLOGICA ORTHOCLIN  7622147 - M 

CLINICA ODONTOLOGICA ORTOESTETICA DE 

PORTO NACIONAL  

7514344 - M 

CLINICA SAO VICENTE DE PAULO PORTO 

NACIONAL  

2468425 
0269458600016

7 
M 

COMUNIDADE TERAPEUTICA FENIX RENOVANDO 

VIDAS  

7125461 
1313636500019

0 
M 

CONSULTORIO ODONTOLOGICO  3487725 - M 

CONSULTORIO ODONTOLOGICO  7348436 - M 

COOPERTTRAS 7421834 
1858327500016

0 
M 

COP CLINICA ORTOPEDICA DE PORTO  5948436 
0922079700010

7 
M 

CORP CLINICA ORTOPEDICA E RADIOLOGIA DE 

PORTO 

7422490 
1791195600014

8 
M 

DENISE CUNHA DE CARVALHO CAMPOS  6536980 - M 

EQUILIBRIO FISIOTERAPIA E REABILITACAO  6364578 
0756420100016

0 
M 

EXAME LABORATORIO CLINICO DE PORTO 

NACIONAL  

2772884 
0337932800015

9 
E 

FARMACIA BASICA MUNICIPAL  7062184 - M 

FISIOSOL  7125704 
1556270600011

4 
M 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIA DEDÉ  3668770 
2505311700610

3 
E 

HOSPITAL REGIONAL DE PORTO NACIONAL  2786125 
2505311700148

9 
E 

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202468778&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718203509044&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202468514&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718207280963&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718206393497&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718207622147&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718207514344&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718207514344&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202468425&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202468425&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718207125461&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718207125461&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718203487725&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718207348436&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718207421834&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718205948436&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718207422490&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718207422490&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718206536980&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718206364578&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202772884&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202772884&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718207062184&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718207125704&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718203668770&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202786125&VEstado=17&VCodMunicipio=171820


 
 

 

 
 

44 

INTERCLINICA  6281486 
0126070800014

4 
M 

IOE INSTITUTO DE ORTODONTIA E ODONTOLOGIA 

ESTÉTICA  

6875874 - M 

ITPAC PORTO NACIONAL AMBULATORIO MÉDICO  7247699 
1026156900016

4 
M 

ITPAC PORTO NACIONAL CLINICA ODONTOLOGICA  7247648 - M 

LABCLIN LABORATORIO CLINICO DE PORTO 

NACIONAL  

3325733 
0436993300010

1 
D 

LABORATORIO BIONORTE DE PORTO NACIONAL  2468557 
0269440400015

8 
M 

LABORATORIO MODELO DE PORTO NACIONAL  2658844 
0436757600014

2 
M 

LEANDRO DE SOUSA ARAUJO  6147631 - M 

ODONTO PORTO 7614020 - M 

ODONTO SAUDE DE PORTO NACIONAL  6599214 - M 

REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES  7009011 - M 

SAMU 192  7008988 - M 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE PORTO 

NACIONAL  

6350488 - M 

SERVICO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO  5891868 - M 

STUDIO PILATS DE FISOTERAPIA  5859301 
0950785100010

8 
M 

UBS MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA 

CEICA  

6875858 - M 

UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE PORTO 

NACIONAL  

6724841 - E 

UNIDADE DE DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS 

EXCEPCIONAIS DE PORTO  

5823226 - E 

UNIDADE DE SAUDE ALTO DA COLINA P NACIONAL  2468441 - M 

UNIDADE DE SAUDE DR CARLOS A FERREIRA REIS 

P NACIONAL  

2468530 - M 

UNIDADE DE SAUDE ESCOLA BRASIL PORTO 

NACIONAL  

2468468 - M 

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718206281486&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718206875874&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718206875874&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718207247699&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718207247648&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718203325733&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718203325733&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202468557&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202658844&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718206147631&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718207614020&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718206599214&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718207009011&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718207008988&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718206350488&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718206350488&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718205891868&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718205859301&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718206875858&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718206875858&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718206724841&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718206724841&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718205823226&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718205823226&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202468441&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202468530&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202468530&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202468468&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202468468&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
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UNIDADE DE SAUDE MAE EUGENIA PORTO 

NACIONAL  

2468565 - M 

UNIDADE DE SAUDE PINHEIROPOLIS PORTO 

NACIONAL  

2468492 - M 

UNIDADE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  5948452 - M 

UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE 

PORTO NACIONAL  

7299729 
0029919800015

6 
M 

USF BLANDINA DE O NEGRE PORTO NACIONAL  2468476 - M 

USF BRIGADEIRO EDUARDO GOMES PORTO 

NACIONAL  

2468549 - M 

USF EUDOXIA DE OLIVEIRA NEGRE  2468433 - M 

USF MARIA DA CONCEICAO F MOURA AIRES DE 

PORTO NACIONAL  

2658925 - M 

USF MARIA LOPES PORTO NACIONAL  2468506 - M 

USF NANA PRADO C SOUZA P NACIONAL  2468417 - M 

USF VILA NOVAII PORTO NACIONAL  2468484 - M 

VIGILANCIA SANITARIA  5020190 - M 

Quadro 23:Estabelecimento de Saúde do Município de Porto Nacional, exceto consultórios, no ano de 
2012. 
Fonte: CNES, 2016. Situação da base de dados nacional em 05/10/2016. 

 

Com relação aos profissionais, verifica-se no quadro funcional da secretaria de saúde 

elevado número de profissionais que possuem vínculo empregatício efetivo, com percentual 

de 57%. Vale ressaltar que há 80 profissionais pertencentes ao Ministério da 

Saúde/FUNASA cedidos ao município, além de 45 profissionais cedidos pela Secretaria de 

Estado da Saúde. 

 

ESTABELECIMENTO CATEGORIA PROFISSIONAL 
NÚMERO DE 

PROFISSIONAIS 

POSTO DE 

SAÚDE/CENTRO DE 

SAÚDE/UNIDADE BÁSICA 

DE SAÚDE 

TECNICO DE ENFERMAGEM 07 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 113 

ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE 

DA FAMILIA 
13 

ENFERMEIRO 01 

MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA 

FAMILIA 
14 

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202468565&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202468565&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202468492&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202468492&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718205948452&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718207299729&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718207299729&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202468476&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202468549&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202468549&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202468433&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202658925&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202658925&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202468506&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202468417&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718202468484&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1718205020190&VEstado=17&VCodMunicipio=171820
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TECNICO DE ENFERMAGEM DA 

ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA 
14 

AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA 

ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA 
12 

AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 02 

CIRURGIAODENTISTA DA ESTRATEGIA DE 

SAUDE DA FAMILIA 
14 

CIRURGIÃO DENTISTA CLINICO GERAL 01 

PSICÓLOGO CLÍNICO 03 

ASSISTENTE SOCIAL 02 

FONOAUDIÓLOGO 01 

MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 01 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 01 

MÉDICO CLÍNICO 01 

MÉDICO PEDIATRA 01 

NUTRICIONISTA 01 

FISIOTERAPEUTA GERAL 04 

   

 

 

UPA 

TECNICO DE ENFERMAGEM 13 

ENFERMEIRO 12 

MEDICO CLINICO 13 

ASSISTENTE SOCIAL 01 

FARMACEUTICO 02 

SOCORRISTA (EXCETO MÉDICO E 

ENFERMEIRO) 
01 

   

 

 

CENTRO DE 

ESPECIALIDADES 

ODONTOLÓGICAS 

CIRURGIÃO DENTISTA ESTOMATOLOGISTA 01 

PROTÉTICO DENTÁRIO 02 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 10 

CIRURGIÃO DENTISTA CLÍNICO GERAL 03 

CIRURGIÃO DENTISTA ODONTOPEDIATRIA 02 

CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTISTA 01 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA E 

IMAGENOLOGIA 
01 

CIRURGIÃO DENTISTA ENDONDONTISTA 05 

CIRURGIÃO DENTISTA ODONTOLOGIA PARA 

PNES 
01 
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CIRURGIÃO DENTISTA PROTESISTA 01 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 03 

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
01 

   

 

 

 

 

 

CENTRO DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL 

MEDICO CLINICO 01 

ASSISTENTE SOCIAL 02 

TECNICO DE ENFERMAGEM 03 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 01 

ARTESAO COM MATERIAL RECICLAVEL 02 

FARMACEUTICO 01 

ENFERMEIRO 02 

PSICOLOGO CLINICO 02 

PEDAGOGO 01 

MEDICO PSIQUIATRA 01 

   

 

 

 

 

CENTRO DE 

ESPECIALIDADES 

MÉDICAS 

TECNICO DE ENFERMAGEM 06 

MEDICO CIRURGIÃO VASCULAR 01 

FONOAUDIÓLOGA 01 

MEDICO ANGIOLOGISTA 01 

FISIOTERAPEUTA GERAL 07 

MEDICO CIRURGIAO GERAL 01 

MEDICO ORTOPEDISTA E 

TRAUMATOLOGISTA 
02 

ENFERMEIRO 04 

MEDICO CLINICO 02 

MEDICO PEDIATRA 01 

MEDICO GERIATRA 01 

MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 02 

MEDICO UROLOGISTA 01 

MEDICO PSIQUIATRA 01 

NUTRICIONISTA 01 

MEDICO NEUROLOGISTA 01 

MEDICO DERMATOLOGISTA 01 

MEDICO GASTROENTEROLOGISTA 01 

MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E 

METABOLOGISTA 
01 
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MEDICO OFTALMOLOGISTA 01 

MEDICO CARDIOLOGISTA 01 

MEDICO REUMATOLOGISTA 01 

ASSISTENTE SOCIAL 01 

PSICÓLOGO CLÍNICO 04 

   

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

ENFERMEIRO SANITARISTA 01 

FARMACÊUTICO 01 

CIRURGIAO DENTISTA DE SAUDE COLETIVA 01 

MEDICO VETERINARIO 01 

AGENTES DE SAÚDE PÚBLICA 03 

VISITADOR SANITÁRIO 01 

ENFERMEIRA 01 

   

VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA 

AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA 48 

TÉCNICA DE ENFERMAGEM 01 

   

FARMÁCIA BÁSICA 

MUNICIPAL 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 09 

FARMACEUTICO 01 

   

REGULACAO DE 

CONSULTAS E EXAMES 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 05 

MEDICO CLINICO 01 

   

SAMU 

TECNICO DE ENFERMAGEM 07 

SOCORRISTA (EXCETO MEDICOS E 

ENFERMEIROS) 
05 

   

SECRETARIA MUNICIPAL 

DA SAUDE DE PORTO 

NACIONAL 

AGENTE DE SAUDE PUBLICA 06 

ENFERMEIRO 01 

ASSISTENTE SOCIAL 01 

PEDAGOGO 01 

   

 

 

 

SAE 

ENFERMEIRO 03 

MEDICO CLINICO 03 

ASSISTENTE SOCIAL 01 

FISIOTERAPEUTA GERAL 01 
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TECNICO DE ENFERMAGEM 02 

FARMACEUTICO 01 

 Quadro 24: Distribuição dos profissionais nos estabelecimentos de Saúde do Município de Porto Nacional, 
exceto consultórios, no ano de 2012. 
Fonte: CNES, 2016. Situação da base de dados nacional em 05/10/2016. 

 

 

Vínculo Empregatício 

Tipo Total 

Estatutário/cargo público 393 

Emprego Público (MS) 73 

Emprego público (FUNASA) 5 

DSEI 2 

Contrato por prazo determinado 145 

Cargo comissionado (decreto) 25 

Emprego Público (ESTADO) 45 

Total 688 

Quadro 25:Tipo de Vinculo Empregatício dos profissionais nos estabelecimentos de Saúde do 
Município de Porto Nacional, exceto consultórios, no ano de 2012. 
Fonte: CNES, 2016. Situação da base de dados nacional em 05/10/2016. 

 

Segue abaixo o demonstrativo da execução das ações anuais, desenvolvidas pela 

secretaria municipal de saúde, para o exercício do ano de 2014. Verifica-se que através das 

diretrizes, houve atividades que visava à redução dos riscos e agravos à saúde da 

população, por meio de ações de promoção e Vigilância em Saúde. 

 

Vigilância em Saúde 

01 Ação Anual 

da PAS: 

Meta Anual da PAS Recursos Orçamentários da PAS (R$) 

Manutenção da 

Vigilância 

Sanitária. 

Prevista Realizada Previsto Executado 

 100% - 182.000,00 160.933,80 

01 Ação Anual 

da PAS: 

Meta Anual da PAS Recursos Orçamentários da PAS (R$) 

Manutenção da 

Vigilância Saúde 

- Endemias. 

Prevista Realizada Previsto Executado 
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 100% - 434.100,00 464.124,29 

Atenção Básica 

01 - Ação Anual 

da PAS:  

Meta Anual da PAS Recursos Orçamentários da PAS (R$) 

Manutenção 

Prog. Agentes 

Com. Saúde - 

PACS  

Prevista Realiza

da 

Previsto Executado 

  100% - 2.344.500,00 2.267.725,56 

02 - Ação Anual 

da PAS:  

Meta Anual da PAS Recursos Orçamentários da PAS (R$) 

Manutenção do 

Piso da Atenção 

Básica - PAB 

Prevista Realizada Previsto Executado 

  100% - 1.548.500,00 1.369.692,85 

03 - Ação Anual 

da PAS:  

Meta Anual da PAS Recursos Orçamentários da PAS (R$) 

Manutenção do 

Programa Saúde 

bucal. 

Prevista Realizada Previsto Executado 

 100% - 780.900,00 439.418,20 

04 - Ação Anual 

da PAS:  

Meta Anual da PAS Recursos Orçamentários da PAS (R$) 

Manutenção do 

Programa Saúde 

da Família – 

PSF. 

Prevista Realizada Previsto Executado 

 100% - 2.052.500,00 2.320.605,38 

05 - Ação Anual 

da PAS:  

Meta Anual da PAS Recursos Orçamentários da PAS (R$) 

Manut. Núcleo 

de Apoio a 

Saúde da 

Família - NASF 

Prevista Realizada Previsto Executado 

 100% - 1.056.000,00 374.445,48 

 07 - Ação Anual 

da PAS:  

Meta Anual da PAS Recursos Orçamentários da PAS (R$) 
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Manut. 

Programa de 

Saúde na Escola 

– PSE. 

Prevista Realizada Previsto Executado 

 100% - 110.000,00 3.936,00 

 08 - Ação Anual 

da PAS:  

Meta Anual da PAS Recursos Orçamentários da PAS (R$) 

Manut. Prog. de 

Melhoria do 

Acesso da Qual. 

– PMAQ 

Prevista Realizada Previsto Executado 

 100% - 622.500,00 845.900,04 

Assistência Farmacêutica  

01 - Ação Anual 

da PAS:  

Meta Anual da PAS Recursos Orçamentários da PAS (R$) 

Manutenção da 

Farmácia Básica 

Prevista Realizada Previsto Executado 

 100% - 347.000,00 492.316,50 

MAC – Média e Alta Complexidade  

02 - Ação Anual 

da PAS:  

Meta Anual da PAS Recursos Orçamentários da PAS (R$) 

Manutenção do 

CAPS. 

Prevista Realizada Previsto Executado 

 100% - 853.600,00 914.918,44 

04 - Ação Anual 

da PAS:  

Meta Anual da PAS Recursos Orçamentários da PAS (R$) 

Manut. Serviços 

Atenção 

Especial - SAE 

Prevista Realizada Previsto Executado 

 100% - 12.000,00 5.713,00 

05 - Ação Anual 

da PAS:  

Meta Anual da PAS Recursos Orçamentários da PAS (R$) 

Manutenção do 

CEME. 

Prevista Realizada Previsto Executado 

 100% - 133.000,00 43.597,42 

06 - Ação Anual 

da PAS:  

Meta Anual da PAS Recursos Orçamentários da PAS (R$) 
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Manutenção do 

SAMU. 

Prevista Realizada Previsto Executado 

 100% - 1.530.000,00 303.844,61 

07 - Ação Anual 

da PAS:  

Meta Anual da PAS Recursos Orçamentários da PAS (R$) 

Manut. da 

Unidade de 

Pronto Atend. - 

UPA 

Prevista Realizada Previsto Executado 

 100%   1.389.975,00 1.329.904,78 

07 - Ação Anual 

da PAS:  

Meta Anual da PAS Recursos Orçamentários da PAS (R$) 

Manut. Serv. Alta 

Compl. Ambul. E 

Hospit. 

Prevista Realizada Previsto Executado 

 100% - 3.200.000,00 3.014.073,38 

Gestão do SUS 

01 - Ação Anual 

da PAS:  

Meta Anual da PAS Recursos Orçamentários da PAS (R$) 

Coordenação e 

Adm. Fundo 

Municipal de 

Saúde. 

Prevista Realizada Previsto Executado 

 100% 28% 6.965.708,00 7.078.605,69 

Investimento em Saúde 

02 - Ação Anual 

da PAS:  

Meta Anual da PAS Recursos Orçamentários da PAS (R$) 

Construção e 

Reforma de 

Unidade de 

Saúde. 

Prevista Realizada Previsto Executado 

 100% 2% 510.000,00 132.943,73 

02 - Ação Anual 

da PAS:  

Meta Anual da PAS Recursos Orçamentários da PAS (R$) 

Const. UBS 

Padrão I 

Guaxupé  

Prevista Realizada Previsto Executado 

 100% 11% 407.000,00 225.110,83 
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02 - Ação Anual 

da PAS:  

Meta Anual da PAS Recursos Orçamentários da PAS (R$) 

Const. UBS 

Padrão II Setor 

Portal do Lago 

Prevista Realizada Previsto Executado 

 100% 11% 489.000,00 263.905,77 

02 - Ação Anual 

da PAS:  

Meta Anual da PAS Recursos Orçamentários da PAS (R$) 

Const. UBS 

Padrão I Jardim 

do Ypês. 

Prevista Realizada Previsto Executado 

 100% 28% 404.000,00 260.871,53 

02 - Ação Anual 

da PAS:  

Meta Anual da PAS Recursos Orçamentários da PAS (R$) 

Const. UBS 

Padrão II Setor 

Nova Capital. 

Prevista Realizada Previsto Executado 

 100% 28% 429.000,00 240.016,05 

02 - Ação Anual 

da PAS:  

Meta Anual da PAS Recursos Orçamentários da PAS (R$) 

Construção de 

Unidade Básica 

de Saúde- 

Centro e Vila 

Operaria. 

Prevista Realizada Previsto Executado 

  100% 88% 141.000,00 252.658,44 

Quadro 26:Demonstrativo da execução das ações anuais, desenvolvidas pela secretaria municipal  
de saúde dePorto Nacional, para o exercício do ano de 2014 
Fonte:Secretaria Municipal de Saúde – PN –TO, 2013. 

 

  

Estabelecimentos de Saúde total 

Número de estabelecimento 

32 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de 

emergência Pediatria 1 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de 

emergência Obstetrícia 1 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de 

emergência Psiquiatria 1 
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Estabelecimentos de Saúde com atendimento de 

emergência Clínica 1 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de 

emergência Cirurgia 0 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de 

emergência Traumato Ortopedia 1 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de 

emergência Neuro Cirurgia 0 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de 

emergência Cirurgia Buco Maxilofacial 1 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de 

emergência Outros 0 

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS 

Ambulatorial 20 

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS 

Internação 2 

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS 

Emergência 2 

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS 

UTI/CTI 0 

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS 

Diálise 0 

Quadro 27:Estabelecimentos de saúde do municípiodePorto Nacional, em 2009. 
Fonte:IBGE, Assistência Médica Sanitária, 2009. 

 

 

Equipamentos Número de equipamentos 

Mamógrafo com comando simples 0 

Mamógrafo com estéreo-taxia 0 

Raio X para densitometria óssea 0 

Tomógrafo 0 

Ressonância magnética 0 

Ultrassom doppler colorido 2 

Eletrocardiógrafo 3 

Eletroencefalógrafo 0 

Equipamento de hemodiálise 0 

Raio X até 100mA 2 
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Raio X de 100 a 500mA 3 

Raio X mais de 500mA 1 

Quadro 28: Equipamentos disponíveis nos estabelecimentos de saúde do município  
de Porto Nacional,em 2009. 
Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária, 2009. 

 

 De acordo com as informações e indicadores de saúde anteriormente descritos, 

no estado do Tocantins e no município de Porto Nacional é possível identificar aspectos de 

grande importância que fundamentam a existência do curso de Medicina. Em nível 

municipal/locorregional, estes fundamentos podem ser assim resumidos: 

 

Demográficos 

 

- Indicadores/dados: 

Discreto predomínio do sexo feminino, maior frequência nas faixas etárias de 20 

a 29 e 30 a 39 anos e redução nas faixas etárias menores que quatro anos quando 

comparadas com a de 5 a 9 e 10 a 14: este cenário aponta para a redução de óbitos infantis, 

ampliação da esperança de vida ao nascer, incremento da população de idosos (transição 

demográfica), o aumento da razão de dependência e ainda modificações substanciais na 

estrutura etária da população, assim como a ampliação do número de mulheres na 

população. Existência de população indígena/quilombola. 

- Necessidades que fundamentam a existência o curso:  

Adoção de medidas relacionadas ao aumento das doenças crônico-degenerativas 

(transição demográfica); 

Implementação de ações de promoção e prevenção em saúde focadas na 

população de 20 a 39 anos, com destaque para as causas externas de lesões; 

Valorização de aspectos relativos à saúde da mulher e à saúde da população 

indígena. 

 

2) Saneamento 

- Indicadores/dados: 

Abastecimento de água cobrindo 79,6% da população; 

9,2% dos moradores não têm instalações sanitárias; 

69,6% do lixo é coletado. 
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- Necessidades que fundamentam a existência o curso:  

Implementação de ações em Educação em Saúde; 

Atuação na prevenção e tratamento de doenças infecciosas. 

 

3) Indicadores de saúde 

 - Mortalidade: doenças do aparelho circulatório (30,5%), causas externas 

(16,9%), doenças do aparelho respiratório (10,3%), neoplasias (9,9%)e algumas doenças 

infecciosas e parasitárias (8,0%). 

- Morbidade hospitalar: gravidez e puerpério, causas externas, aparelho 

respiratório, doenças infectoparasitárias e aparelho circulatório. 

 - Necessidades que fundamentam a existência o curso:  

Implementação de ações de promoção/prevenção, diagnóstico precoce e 

tratamento oportuno das principais causas de morbimortalidade; 

Fortalecimento da Atenção Primária, principalmente quanto à realização do pré-

natal, prevenção de acidentes e acompanhamento dos pacientes com alto risco 

cardiovascular (diabéticos, hipertensos, tabagistas, etc). 

  

Diante do exposto, a inserção do curso de medicina em Porto Nacional contribui para 

a melhoria da saúde, pois os alunos, ao atuarem na Atenção Básica do município e da região 

durante e após o curso, desenvolvem ações de promoção e prevenção em saúde, 

desenvolvendo palestras educativas com grupos de hipertensos, diabéticos, idosos e 

grávidas que realizam pré-natal, entre outros. Realizam visita a creches e atendimento 

domiciliar. Realizam ainda projetos de extensão em parceria com várias entidades, como 

igrejas, conselho municipal de saúde, casa do índio, universidade da melhor idade e 

comunidade quilombola. Atuam também no atendimento ambulatorial e de urgência e 

emergência.  O curso de Medicina da FAPAC, ao intencionar a formação qualificada de 

médicos, cumpre com sua missão em prol do desenvolvimento da saúde em seu cenário de 

inserção, de forma a reduzir as carências sanitárias loco-regionais, primando pela atenção, 

fixação e formação contínua de profissionais qualificados na região norte do Brasil. 
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2.4 CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS 

 

 Porto Nacional está inserido na bacia hidrográfica do Rio Tocantins, e apresenta 

em seu território as seguintes sub-bacias: Córrego Santa Luzia, Ribeirão dos Mangues, 

Ribeirão Conceição, Rio Água Suja, Ribeirão do Carmo, Rio Matança e Córrego São João. 

Os principais afluentes do rio Tocantins localizados na zona urbana da cidade são os 

córregos São João e Francisquinha.  

 Com relação ao clima da região, predomina em Porto Nacional o tipo C2wA’a”, 

segundo o método de Thornthwaite, caracterizado por clima úmido sub-úmido com 

moderada deficiência hídrica no inverno, evapotranspiração potencial média anual de 1.500 

mm, distribuindo-se no verão em torno de 420 mm ao longo dos três meses consecutivos 

com temperatura mais elevada. A região apresenta precipitações em torno de 1.600mm, 

com pouca variação entre os anos e temperaturas médias anuais em torno de 26°C. Os 

meses mais quentes coincidem com o rigor da seca, em fins de agosto e setembro. A 

umidade relativa média anual está entorno de 70%, sendo que, no período chuvoso, os 

índices de umidade são superiores a 80% e, no período seco, em torno de 50% (SEPLAN, 

2012). A vegetação predominante na região é o cerrado, cujas principais características são 

os grandes arbustos e as árvores esparsas, de galhos retorcidos e raízes profundas. 

2.5 TURISMO 

 

 Situada próximo a Palmas, Porto Nacional conta com uma razoável infraestrutura 

para receber turistas para apreciar de um modo geral a cidade. Os pontos turísticos que 

embelezam a cidade de Porto Nacional e atrai os turistas que por aqui chegam, são os que 

seguem: 

 Centro Histórico: dotado de ruas estreitas e prédios quase todos construídos no século 

XIX. 

 Avenida Beira Rio: via expressa, construída com mais de 3 km de extensão, na orla da 

cidade. 

 Nova Praia de Porto Real: dotada de infraestrutura, local de eventos culturais e 

esportivos durante a temporada de junho a setembro. 

 Colégio Sagrado Coração de Jesus: construído pelas irmãs dominicanas na década de 

1950 em estilo francês. 
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 Prédio da Prefeitura Velha: edificado em 1922, nele funcionou até 1969 a Câmara 

Municipal, a sala das Audiências Judiciárias e a Administração Municipal. Construído em 

dois pavimentos, se destaca entre várias construções na parte velha da cidade. 

 Caetanato: localizado na conhecida “Rua do Cabaçaco” no Centro Histórico de Porto 

Nacional, foi a primeira sede do Colégio das Irmãs Dominicanas. Hoje é sede da 

COMSAÚDE de Porto Nacional. O nome “Caetanato” é em homenagem à Sra. Caitana 

Belles, última moradora do local. 

 Residência do Sr. Oswaldo Ayres: importante casa residencial de arquitetura antiga, 

situada na Praça da Igreja Matriz, simboliza o brilhante trabalho do Dr. Francisco Ayres 

da Silva, como médico, político e jornalista, filho de Porto Nacional. 

 Residência da Senhora Custódia Pedreira: herança da família “Pedreira”, esse casarão 

chama atenção pela arquitetura de épocas passadas, toda em adobe, conservando o 

porão e o assoalho de tábuas. 

 Lago da Usina do Lajeado: Constituindo-se em local propício para esportes náuticos e 

pesca esportiva, localizado em frente à cidade. 

 

2.6 NATUREZA E PESCA 

 

 Porto Nacional tem uma área para pesca esportiva privilegiada por ser banhada 

pelo rio Tocantins. Na região destacam-se os passeios fluviais com direito a pesca amadora 

e profissional. 

 

2.7 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS  

 

Os fatores que tornam Porto um centro de referência em desenvolvimento, com a 

atração de investimentos significativos, são a logística de transportes para escoamento da 

produção, a estrutura educacional, que oferece cursos técnicos e superiores em várias 

áreas, a infraestrutura, e o incremento do agronegócio. 
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Neste sentido, Porto Nacional exerce influência direta em 18 municípios 

tocantinenses, com um total de 424.315 habitantes, oferecendo cursos de ensino superior 

para aproximadamente 28.133 alunos matriculados no ensino médio (IBGE, 2012).  

 

Cidade População Matrículas no ensino Médio 

Aliança 5.671 231 

Aparecida do Rio Negro 4.213 190 

Barrolândia 5.349 272 

Brejinho de Nazaré 5.185 269 

Chapada de Natividade 3.277 147 

Cristalândia 7.234 231 

Crixás 1.564 76 

Fátima 3.805 178 

Ipueiras 1.639 69 

Miracema 20.684 4012 

Miranorte 12.623 2247 

Monte do Carmo 6.716 1173 

Natividade 9.000 407 

Oliveira de Fatima 1.037 84 

Palmas 228.332 12.634 

Paraíso 44.417 2364 

Ponte Alta 7.180 374 

Porto Nacional 51.846 2703 

Santa Rosa 4.568 210 

Santa Tereza 2.523 182 

Silvanopolis 5.068 296 

Total 431.931 28.349 

Quadro 29: Cidades próximas de Porto Nacional no raio de 120 km. 
Fonte: IBGE, 2012. 

 
 A geração de emprego e renda também tem recebido atenção especial da gestão 

estadual por meio de ações que valorizam os pequenos e médios empresários, além dos 

empreendedores individuais. Neste sentido, diversas ações em parceria com instituições 
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especializadas têm levado capacitação e incentivos para novos empreendedores no 

Tocantins. Destaque para o programa Compra Governamental, que determina a contratação 

de micros e pequeno empresários e de empreendedores individuais de até 30% do valor 

licitado em grandes licitações. 

 A indústria é principalmente a agroindústria, centralizada em seis distritos 

instalados em cinco cidades pólo: Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Paraíso do 

Tocantins. Boa parte de suas importações é de maquinário, material de construção, ferro e 

aeronaves de pequeno porte, produtos que representam a base de um expansionismo 

econômico. 

 Notável pelo potencial agropecuário, Porto Nacional vê no crescimento da capital 

Palmas, distante 52 km, uma oportunidade para movimentar o comércio local e permitir 

maior fluxo de capital no município. Em se tratando de Produto Interno Bruto, Porto Nacional 

ocupa a 4ª posição dentre os 139 municípios do estado. O PIB per capita do município é de 

R$ 13.652,27, superior ao valor obtido no Estado do Tocantins, que é de R$ 12.462,00 

(IBGE, 2010). Em termos de valores, a participação do município de Porto Nacional para o 

produto interno bruto (PIB) é relevante, representando cerca de 3,89% do PIB estadual.  

 

2.8 ASPECTOS CULTURAIS E DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA 

 

 Apesar de ser o Estado mais jovem do Brasil, fundado em 1988, o Tocantins 

possui uma cultura secular que reflete o seu longo processo de formação. Nas danças, 

cânticos e nas manifestações populares do Estado, pode-se ver, nitidamente, traços da 

identidade dos negros que aportaram em seu território para trabalhar na exploração do ouro, 

ainda sob o regime da escravidão. Nos eventos religiosos tradicionais do Estado, que juntam 

milhares de fiéis, pode-se sentir que o Tocantins carrega a essência da própria formação 

mística brasileira. A cultura tocantinense se dá pelos variados acontecimentos culturais, 

como a Folia de Reis, Caretas de Lizarda, Catira, Cavalhadas, Congo ou Congadas, Festa 

de Nossa Senhora da Natividade, Festa do Divino Espírito Santo, Festejos de Nossa 

Senhora do Rosário, Roda de São Gonçalo, Romaria do Bonfim e Sússia e Jiquitaia. 

 No Tocantins, de acordo com a Diretoria de Diversidade da Secretaria de 

Educação e Cultura do Estado (SEDUC), diversas ações vem sendo desenvolvidas para 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Palmas_(Tocantins)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Araguaína
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gurupi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paraíso_do_Tocantins
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paraíso_do_Tocantins
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implementação da Lei Nº 10.639/2003 e Lei Nº 11.645/2008, que trata da inclusão de 

assuntos como Arte e Cultura Indígena, Africana e Afro Brasileira no currículos escolares. 

 Como forma de valorizar as ações institucionais voltadas para as relações Étnico-

raciais e o Ensino de História e Cultura Africana, Afrobrasileira e Indígena no Brasil, foi 

estabelecido um prêmio denominado Orirerê – Cabeças Iluminadas, realizado pelo centro 

cultural Humaitá com foco nas Secretarias de Educação e Instituições de Ensino Médio e 

Superior. 

 A cultura de Porto Nacional se deve à exploração do ouro que trouxe muitos 

mineradores, tropeiros, mascates e viajantes que passaram pelo local deixando sua 

contribuição. Em Porto Nacional existem dois Centros de Cultura, são eles: 

 Centro Cultural Durval Godinho: possui sala de concerto. 

 Museu Histórico e Cultural de Porto Nacional: foi fundado na década de oitenta e, 

naquele tempo, mobilizou a população para doação de acervo. Depois de ocupar 

diversos espaços, hoje se instala em definitivo no prédio restaurado para este fim. 

Dentre as Festas Populares, Porto Nacional festeja: 

 Festa de São Sebastião: realizada em 20 de janeiro. 

 Festa do Divino: realizado em data móvel. 

 Festa da Padroeira: a festa da padroeira do município (Nossa Sra. das Mercês) é 

realizada dia 24 de outubro. 

 O centro histórico de Porto Nacional foi tombado pelo IPHAN em 2008. A área 

delimitada abrange cerca de 250 edificações, conjuntos de ruas, largos e praças, incluindo 

a Avenida Beira Lago e o entorno da Catedral Nossa Senhora das Mercês.   

 Os Monumentos tombados pelo IPHAN: Catedral Nossa Senhora das Mercês, 

Seminário São José, Prefeitura Velha e Arquivo Municipal, Caetanato (primeira sede do 

Colégio das Irmãs Dominicanas), Colégio Sagrado Coração de Jesus, Prédio do Abrigo João 

XXIII e Biblioteca Municipal Eli Brasiliense, entre outros. 

 

3 CONTEXTO EDUCACIONAL 
 

Porto Nacional, um dos municípios mais antigos do Estado do Tocantins, tombada 

como Patrimônio da Humanidade no ano de 2008, se localiza de forma privilegiada na região 

central do estado de Tocantins a 60 km da capital Palmas, constituindo uma das cidades 
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localizadas na área de influência do Lago da Usina Hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães. 

Possui patrimônio histórico bem conservado e arquitetura colonial onde se destacou sempre 

como um grande centro religioso, cultural e educacional.  

Em 1886, quando da chegada dos primeiros padres dominicanos à cidade, houve 

grande avanço nas esferas religiosa, social, política e cultural da região de Porto Nacional. 

Em 1904, com as Irmãs Dominicanas os trabalhos de educação se intensificaram, tendo se 

tornado Porto Nacional uma referência na área, atraindo alunos de diversos municípios.  

No início da década de 1980, a UFG abriu, com seus próprios recursos, novas 

frentes de trabalho no interior de Goiás. Em março de 1980, foi aprovada a criação do 

Campus Avançado de Porto Nacional, localizado no norte do estado (que nessa época ainda 

não tinha sido dividido) (UFG Afirmativa, 2009).  

Neste contexto histórico educacional, a FAPAC adquire grande importância ao 

ofertar para a cidade e região os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Enfermagem, 

Engenharia Civil, Odontologia, Medicina e Administração.  

A FAPAC/ITPAC Porto Nacional participa do desenvolvimento sustentável da 

região central do Estado por meio da produção do conhecimento e da formação de recursos 

humanos críticos, éticos, criativos e comprometidos com a responsabilidade social. Além 

disso, a IES gera mais de 356 empregos diretos, capacitando seus recursos humanos, 

trazendo mão de obra especializada e participando da construção e formação de novos 

conceitos e valores para a comunidade acadêmica, desde setembro de 2008.  

Os fatores que tornam Porto Nacional um centro de referência em 

desenvolvimento, com a atração de investimentos significativos, são a logística de 

transportes para escoamento da produção, a estrutura educacional, que oferece cursos 

técnicos e superiores em várias áreas, a infraestrutura e o incremento do agronegócio 

(PARALELO 13, 2013). 

Neste sentido, Porto Nacional exerce influência direta em 18 municípios 

tocantinenses, com um total de 424.315 habitantes e oferecendo cursos de ensino superior 

para aproximadamente 28.133 alunos egressos (IBGE, 2012). 

 

Cidade População 
Matriculas no 

Ensino Médio 

Aliança 5.671 231 
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Aparecida do Rio Negro 4.213 190 

Barrolândia 5.349 272 

Brejinho de Nazaré 5.185 269 

Chapada de Natividade 3.277 147 

Cristalândia 7.234 231 

Crixás 1.564 76 

Fátima 3.805 178 

Ipueiras 1.639 69 

Miracema 20.684 4012 

Miranorte 12.623 2247 

Monte do Carmo 6.716 1173 

Natividade 9.000 407 

Oliveira de Fátima 1.037 84 

Palmas 228.332 12.634 

Paraíso 44.417 2364 

Ponte Alta 7.180 374 

Porto Nacional 49.146 2703 

Santa Rosa 4.568 210 

Santa Tereza 2.523 182 

Silvanopolis 5.068 296 

Total 429.231 28.349 

Quadro 30: Distribuição dos alunos matriculados nosmunicípios em 
torno de Porto Nacional no raio de 120 km. 

  Fonte: IBGE, 2012. 

 

A atuação da FAPAC não se vincula apenas à cidade de Porto Nacional, mas se 

estende por uma vasta região do centro sul do Estado e vence fronteiras estaduais, sendo 

um ponto de referência e, sobretudo, de respostas às populações desta área amazônica 

marcada pelos rios Tocantins e Araguaia. Assim, a FAPAC supre um espaço brasileiro 

diversificado e extenso em importante região do país.  

O crescimento vertiginoso das diversas cidades do Estado do Tocantins, nestes 

últimos anos, impõe a formulação, também rápida, de estratégias educacionais que possam 



 
 

 

 
 

64 

dotar essas novas áreas urbanas, e mesmo as populações rurais, de condições eficientes 

para o ensino nos seus três principais graus e, sobretudo, a educação superior.  

A fixação de profissionais da saúde, em especial, a medicina, no Estado do 

Tocantins esbarra em dificuldades que incluem a ausência de um centro formador de 

recursos humanos na região de abrangência de Porto Nacional e mesmo do Estado.  

É de grande importância a formação de profissionais que convivem com a 

realidade social da região, uma vez que, conhecedores das dificuldades e problemas 

relacionados à saúde, objetivam levar à comunidade uma melhor qualidade de vida. Outro 

aspecto relevante é a permanência desses profissionais na sua região de origem, fixando 

recursos humanos qualificados e especializados em municípios do interior, pela perspectiva 

de reconhecimento e de oportunidades de aprimoramento profissional. 

Com observância ao contexto específico, seja social, cultural, econômico ou 

físico, o qual pode influenciar as crenças e os comportamentos culturais e determinar se 

esses fatores têm ou não um efeito negativo sobre a saúde. Acrescente-se a isso o impacto 

no índice de desenvolvimento humano da região, catalisado pelo desenvolvimento científico 

e tecnológico, a partir da consolidação da atividade de ensino. E, ainda, o repasse imediato 

à comunidade do conhecimento trabalhado e produzido na Instituição por meio de uma 

consistente política de extensão. 

 
4 FAPAC HOJE 
 

A FAPAC, atualmente, oferta cursos de extensão, cursos de pós-graduação lato 

sensu e os seguintes cursos de graduação na modalidade bacharelado presencial: 

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Enfermagem, Engenharia Civil, Medicina e 

Odontologia.  

A FAPAC, além da legislação superior e atos normativos do MEC e do CNE, rege-

se pelo seu Regimento, pelo Plano de Desenvolvimento Institucional, pelos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos de Graduação, pelos Regulamentos institucionais, etc.  

A FAPAC já conquistou amplo reconhecimento da sociedade do Tocantins e de 

Porto Nacional. A Instituição planeja contribuir para satisfazer ainda mais a demanda por 

formação profissional que cresce com o número de alunos que concluem o ensino médio e 

desejam ingressar no mercado de trabalho. A Faculdade engajou-se no processo de 

desenvolvimento que se verifica na região e ocupa, com muito empenho e dedicação, as 
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oportunidades criadas por uma sociedade que caminha a passos largos para ampliar sua 

participação no cenário nacional na medida em que o fortalecimento dos investimentos 

privados e a modernização do Estado criam novas solicitações e estímulos nas áreas da 

produção e do conhecimento. 

Nesse contexto, a IES oferece, aos alunos concluintes do ensino médio, ao 

ingressar em um de seus cursos, sólida formação profissional, amparada por um 

embasamento humanístico que lhes proporcione condições de adquirir visão abrangente da 

realidade em que irão atuar, interferindo com consciência nos padrões de educação da 

comunidade. 

São muitas as possibilidades socioeconômicas criadas no atual momento por que 

passa a sociedade do estado do Tocantins. Como sempre, tais possibilidades precisam 

orientar-se a partir de referências científicas e culturais que abram novos horizontes de 

desenvolvimento autossustentado. Para tanto, as instituições de ensino desempenham 

papel único e insubstituível, como, aliás, tem sido amplamente reconhecido pela sociedade 

brasileira. 

A Faculdade estabelece uma filosofia educacional sob a égide da necessária 

identificação dos problemas que afligem a Região, conduzindo à formação de profissionais 

conscientes da realidade socioeconômica da região Norte e do País. 

A FAPAC busca continuamente tornar-se um centro de excelência em educação 

superior e ser reconhecida pela qualidade dos serviços que presta à sociedade, formando 

pessoas comprometidas com o crescimento e desenvolvimento nacional e regional, com a 

preservação e divulgação da história do Tocantins e de Porto Nacional, capacitada para 

atuar na educação superior de forma integrada e na busca da articulação das atividades de 

ensino, iniciação científica e de extensão, fundamentada na postura profissional competente 

e ética.  

A FAPAC tem como Missão Institucional: 

Desenvolver e disseminar competências a 

partir do ensino, pesquisa e extensão que formem 

profissionais capazes de transformar o Brasil a partir de 

suas regiões. 

Para cumprir a sua missão, a FAPAC serve a comunidade, gerando 

conhecimentos e recursos importantes para o desenvolvimento científico, econômico, 
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profissional, social e cultural, objetivando, principalmente, o bem estar da sociedade e a 

melhoria da qualidade de vida, sempre defendendo a expressão e o cumprimento da 

verdade. 

 A FAPAC oferece aos seus alunos, professores e funcionários a oportunidade de 

desenvolvimento integral, com a finalidade de: 

• estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

• incentivar práticas investigativas, visando ao desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia, da criação e difusão da cultura e o entendimento do homem e do meio em que 

vive; 

• promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

• suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 

adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

• estimular o conhecimento dos problemas do mundo globalizado, e 

simultaneamente prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma 

relação de reciprocidade; 

• promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios da criação cultural e das práticas investigativas geradas na 

instituição. 

Semestralmente, a Instituição elabora projetos e programas que concretizam e 

integram as diretrizes curriculares com os setores sociais e produtivos, incluindo o mercado 

profissional, oportunizando aos acadêmicos a possibilidade de efetivar suas experiências de 

produção, transferências de conhecimentos e tecnologia, atendendo à demanda das 

necessidades locais, regionais e nacionais. Efetiva ainda, projetos que promovem o 

desenvolvimento profissional do discente em ações de prestação de serviços em todos os 

segmentos da sociedade. 

A FAPAC orienta suas ações para ensino, iniciação científica e extensão, 

oferecendo aos alunos uma diversidade de projetos e programas complementares a fim de 
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capacitá-lo plenamente para o exercício profissional e da cidadania, justificado pela 

necessária identificação com os problemas que afligem o Estado e a Região. 

Isto exige a formação de pessoas comprometidas com a realidade 

socioeconômica da região em que certamente atuarão. 

Dentre as várias políticas institucionais desenvolvidas pela FAPAC, destacam-se 

as políticas de ensino, de pesquisa/iniciação científica e de extensão, além da política de 

responsabilidade socioambiental, da política de inclusão social e educação inclusiva 

(acessibilidade) e da política de direitos humanos.  

A IES socialmente responsável é aquela que possui a capacidade de ouvir os 

interesses das diferentes partes (alunos, professores, técnicos administrativos, prestadores 

de serviço, comunidade, governo e sociedade em geral) e conseguir incorporá-los ao 

planejamento de suas atividades, buscando atender, na medida do possível, às demandas 

de todos, não apenas dos seus dirigentes e/ou mantenedores ou sócios.  

A Faculdade tem como política de responsabilidade social o atendimento à sua 

comunidade acadêmica, com qualidade, ética, respeito e dignidade, estendendo esse 

atendimento às comunidades sociais do seu entorno, de Porto Nacional e do Tocantins, uma 

vez que coloca à disposição da sociedade os benefícios da produção intelectual e científica 

dos seus professores e alunos. 

A responsabilidade social da Instituição, considerada especialmente no que se 

refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e 

social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 

cultural e à educação inclusiva é refletida na/o(s): 

a) transferência de conhecimento e importância social das ações acadêmicas e, 

impacto das atividades: científicas, técnicas e culturais para o desenvolvimento regional e 

nacional; 

b) natureza das relações e parcerias com os setores público, produtivo, com o 

mercado de trabalho e com instituições sociais, culturais e educativas de todos os níveis; 

c) ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da cidadania, de 

atenção a setores sociais excluídos e políticas de ação afirmativa; 

d) promoção de um clima organizacional que propicie o relacionamento fraterno e 

harmônico entre todos os segmentos da comunidade acadêmica e com a comunidade 

externa; 
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e) efetividade de programas de benefícios a professores e profissionais técnicos 

administrativos, especialmente, por intermédio dos planos de capacitação de recursos 

humanos, de carreira docente e de cargos e salários; 

f) concessão de bolsas de estudos, de trabalho, de iniciação científica, de extensão e 

de monitoria aos alunos que demonstrarem aptidão para esses benefícios, de acordo com a 

programação anual; 

g) incentivo e apoio ao voluntariado. 

Entre outros projetos, as atividades de responsabilidade social da Faculdade 

contemplam a mobilização da comunidade acadêmica e a articulação com diversos 

parceiros da sociedade civil organizada para contribuir com o desenvolvimento educacional, 

social e cultural das comunidades menos favorecidas do estado do Tocantins. 

Simultaneamente, proporcionam a conscientização e a politização dos estudantes por meio 

da vivência de múltiplas realidades e da troca de saberes com as diferentes comunidades. 

Em linhas gerais, as ações da responsabilidade social têm o objetivo de: 

I – contribuir para o estudo científico dos problemas apresentados a partir de uma 

abordagem multidisciplinar, ofertando às comunidades capacitações, consultorias, cursos, 

palestras, debates e serviços; 

II – exercer ações de integração comunitária, desenvolvendo atividades ético-

sociais, valorizando os ideais da Pátria, da cultura e da humanidade; 

III – realizar pesquisas de campo e de qualquer outra natureza, visando estimular 

atividades criadoras e socializar seus benefícios, mediante cursos e serviços prestados à 

comunidade; 

IV – prestar serviços relacionados aos cursos da Faculdade, possibilitando a 

participação dos professores e estudantes em ações práticas relacionadas à sua área de 

atuação profissional; 

V - mobilizar a comunidade acadêmica e a sociedade em geral para a discussão 

de temas relacionados ao seu cotidiano; 

VI - estabelecer uma rede de parcerias com organizações governamentais, não 

governamentais e privadas, visando à oferta de oportunidades para a população de baixa 

renda; 
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VII – firmar parcerias com instituições de apoio a portadores de deficiências, 

disponibilizando infraestrutura e recursos humanos, além de colaborar com a realização de 

cursos, palestras, debates etc; 

VIII – realizar campanhas de sensibilização social, visando conscientizar a 

sociedade para temas de interesse coletivo; 

IX – realizar pesquisas, visando ao resgate histórico da memória local e nacional, 

valorizando e divulgando a arte, a cultura e a história do Estado. 

 

Responsabilidades socioambientais e componentes curriculares que trazem em seus 

conteúdos temas relacionados à História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, à 

Responsabilidade Social, à Educação Ambiental e aos Direitos Humanos 

 

A Responsabilidade Social, por estar inserida na busca pelo desenvolvimento 

sustentável, é trabalhadana formação dos estudantes, no desenvolvimento de suas 

pesquisas e na vocação regional e comunitária da IES, por meio de suas ações de extensão 

acadêmica. A Responsabilidade Social engloba a gestão institucional, os docentes, a 

extensão e a pesquisa, onde consequentemente traz resultados para a comunidade. As 

linhas de atuação do Programa de Responsabilidade Social englobam todas as temáticas 

que apresentam problemas contemporâneos. 

Vale registrar que a estrutura curricular do curso de graduação em Medicina da 

FAPAC contempla as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana quando inclui, como 

conteúdos disciplinares e nas atividades complementares (de ensino, de iniciação 

científica/pesquisa e de extensão), temáticas relacionadas ao assunto, em consonância com 

a Resolução CNE/CP N° 03, de 20/6/2014. 

Além disso, o curso contempla, ainda, as Políticas de Educação Ambiental, 

conforme a determinação da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e do Decreto Nº 4.281 de 

25 de junho de 2002. Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo 

transversal, contínuo e permanente. 
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Inclusão social e educação inclusiva (acessibilidade) 

 

A FAPAC assume que as diferenças humanas são diversas e que, como 

consequência desse pressuposto, a aprendizagem deve ser adaptada às necessidades do 

educando, em vez de o educando se adaptar ao processo de aprendizagem. 

Uma pedagogia centrada no educando atende aos objetivos institucionais, 

tornando-o apto a lidar com as diferenças, beneficiando a sociedade como um todo. A 

experiência tem demonstrado que tal pedagogia pode reduzir consideravelmente a taxa de 

desistência e repetência e ao mesmo tempo garantir índices médios mais altos de 

rendimento escolar. 

A pedagogia que tenha como foco o educando pode impedir o desperdício de 

recursos e o enfraquecimento de esperanças, tão frequentemente presentes nos programas 

de educação de baixa qualidade, calcada na mentalidade educacional de que “um tamanho 

serve a todos”. A inclusão e a participação são essenciais à dignidade humana e ao pleno 

exercício da cidadania. Dentro do campo da educação, isso se reflete no desenvolvimento 

de estratégias que procuram promover a genuína equalização de oportunidades. 

A educação inclusiva proporciona um ambiente favorável à aquisição de 

igualdade de oportunidades e participação total dos portadores de necessidades especiais 

no processo de aprendizagem. O sucesso delas requer um esforço claro, não somente por 

parte dos professores e dos profissionais da educação, mas também por parte dos colegas, 

familiares e voluntários. 

A educação inclusiva deve responder às necessidades diversas do educando, 

acomodando diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de 

qualidade para todos, por meio de metodologias de ensino apropriadas, arranjos 

organizacionais, uso de recursos diversificados e parceria com as organizações 

especializadas. 

Atenta à sua responsabilidade social e aos indicadores de qualidade 

estabelecidos pelo Ministério da Educação, a FAPAC adota as seguintes políticas para os 

portadores de necessidades especiais: 

I. Para alunos com deficiência auditiva, a Instituição poderá proporcionar, caso 

sejam solicitados, desde o acesso até a conclusão do curso: 
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a) intérpretes de língua de sinais/língua portuguesa, especialmente quando da 

realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto escrito 

ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno; 

b) flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico; 

c) aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, para 

o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver matriculado. 

II. Para alunos com deficiência física, a Faculdade poderá oferecer: 

a) eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, permitindo 

o acesso aos espaços de uso coletivo; 

b) reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de 

serviços; 

c) rampas com corrimãos ou colocação de elevadores, facilitando a circulação de 

cadeira de rodas; 

d) portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de 

rodas; 

e) barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

f) lavabos e bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas; 

g) espaços adequados às necessidades especiais nas salas de aulas, 

laboratórios gerais e específicos dos cursos e biblioteca. 

III. Para os professores e pessoal técnico, será disponibilizado programa de 

capacitação para a educação inclusiva, constando, especialmente, da oferta de: 

a) informações sobre os portadores de necessidades especiais; 

b) cursos, seminários ou eventos similares, ministrados por especialistas; 

c) cursos para o entendimento da linguagem dos sinais. 

IV. Para a comunidade social dispor-se-á de: 

a) campanhas de sensibilização e de motivação para a aceitação das diferenças; 

b) parcerias com as corporações profissionais e com as entidades de classe 

(sindicatos, associações, federações, confederações etc.) com o objetivo de promover ações 

integradas Escola/Empresa/Sociedade civil organizada para o reconhecimento dos direitos 

dos portadores de necessidades especiais como direitos humanos universais; 
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c) integração Escola/Empresas para a oferta de estágios profissionais com 

adequadas condições de atuação para os portadores de necessidades especiais. 

Os cursos e programas de educação superior e os projetos de extensão da 

Faculdade contribuem para a redução das desigualdades sociais e regionais, 

especificamente, na cidade de Porto Nacional e nas que lhes são limítrofes, ampliando a 

responsabilidade social institucional. 

Os cursos, programas e projetos de educação superior da Faculdade contribuem, 

ainda, para a redução das desigualdades sociais e regionais ao gerarem novos empregos e 

novas oportunidades. 

 

Política de Acessibilidade 

 

Pensando no compromisso com o processo de inclusão social e preocupada em 

proporcionar a acessibilidade às pessoas com deficiência, a FAPAC criou um Núcleo de 

Acessibilidade que tem como objeto principal o cuidado da Instituição com as questões 

relacionadas à inclusão educacional na perspectiva de responsabilidade social, favorecendo 

o cumprimento de princípios que promovam o acesso, a permanência e a participação dos 

discentes. O Núcleo de Acessibilidade possui regulamento próprio que contemplam as 

normas gerais permitindo a implantação e o desenvolvimento das ações pertinentes ao 

Núcleo. 

Considerando a legislação vigente em relação à pessoa com deficiência, a 

Política de Acessibilidade Física na FAPAC, obedece aos seguintes princípios: 

I - desenvolvimento de ação conjunta entre Faculdade-Sociedade Civil, de modo a 

assegurar a plena integração da pessoa com deficiência no espaço físico, no contexto 

socioeconômico e cultural da Faculdade; 

II – igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer 

natureza, garantindo-se a equivalência às pessoas com deficiência; 

III- estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais que 

assegurem às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos no âmbito 

da Faculdade, que, decorrentes da Constituição e das Leis, propiciam o seu bem-estar 

pessoal, social e econômico; 
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IV - respeito às pessoas com deficiência, que devem receber igualdade de 

oportunidades na Faculdade por reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados, 

sem privilégios ou paternalismos; 

V – a formulação, implementação e manutenção das ações de acessibilidade 

atenderão as premissas básicas, priorizando as necessidades, a programação em 

cronograma e a reserva de recursos para a implantação das ações que atendam às 

necessidades das pessoas com deficiência;’ 

VI - o planejamento, de forma continuada e articulada, entre os setores envolvidos; 

VII - garantia de atendimento prioritário às pessoas com deficiência - cabe aos órgãos 

e às entidades do Poder Público assegurar à pessoa com deficiência o pleno exercício de 

seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto, 

ao turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à edificação 

pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 

decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e 

econômico. (Conforme Decreto nº 3.298 de 1999, Art. 2º). 

Neste contexto a FAPAC, com o respaldo e a seriedade de uma empresa 

responsável, prestando serviços de natureza pública com a mobilidade da iniciativa privada, 

fortalece, inova e aprimora seus serviços na área de educação. Reconhecida em todo o 

estado do Tocantins, A FAPAC destaca-se como uma das melhores faculdades da Região 

Norte.  

 

5 PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

5.1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

Curso: Graduação em Medicina - Bacharelado 

Carga Horária Total do Curso: 7.200 horas 

Turno: Integral 

Regime: Seriado semestral 

Vagas Anuais: 120 (cento e vinte) 

Vigência: desde 2015/1 

Diploma: Bacharel em Medicina – Médico 

Tempo de Integralização: Mínimo: 06 anos (12 semestres) 
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Máximo: 12 anos (24 semestres)  

 

5.2 ATOS LEGAIS DO CURSO DE MEDICINA 

 

Atos Regulatórios do Curso de Medicina da FAPAC: todos os atos de 

regulação (autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento) do curso de 

Medicina foram emitidos pela Secretaria de Educação do Estado do Tocantins, devido a 

Instituição de Educação Superior ter sido credenciada pelo Sistema de Educação do Estado 

do Tocantins e estar vinculada a esse Sistema Estadual desde sua origem até 2011, quando 

teve início o processo de migração para o Sistema Federal de Ensino Superior - MEC, ainda 

não concluído.  

O último ato de regulação do Curso de Graduação em Medicina foi para fins de 

renovação de reconhecimento de curso por meio do Decreto Estadual n.º 4.263, de 04 de 

abril de 2011, publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins em 07 de abril de 2011, 

com 120 (cento e vinte) vagas anuais autorizadas no município de Porto Nacional, estado 

do Tocantins.  

Seguindo a legislação vigente e o Regimento Geral da FAPAC, o acesso ao curso 

de graduação em Medicina é aberto aos candidatos que comprovarem conclusão do ensino 

médio ou equivalente, sendo que o ingresso no curso, mediante disponibilidade de vagas 

e/ou prerrogativas legais, poderá ser feito por: 

 Processo seletivo vestibular, conforme normas contidas em edital 

específico; 

 Processo seletivo por meio do desempenho no ENEM; 

 Prouni; 

 FIES;  

 Transferências previstas em Lei. 

               Além dos atos citados, destacamos a legislação da saúde, especialmente, do 

Sistema Único de Saúde (SUS); legislação da Educação Superior, especialmente, a 

Resolução Nº 3, de 20 de junho de 2014, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Medicina, e a legislação do exercício profissional do Médico.  
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5.3 IDENTIFICAÇÃO E PERFIL DO COORDENADOR DO CURSO 
 

Atuar como coordenador de curso é ser mais que um simples mediador entre 

acadêmicos e docentes, é reconhecer as necessidades da área em que atua e tomar 

decisões que possam beneficiar toda a comunidade escolar, gerir e executar o projeto 

pedagógico do curso, operar novas tecnologias, avaliar o trabalho dos docentes, estar 

comprometido com a missão da instituição e estar atento às mudanças impostas pelo 

mercado de trabalho a fim de adequar e modernizar o curso com foco na garantia de 

qualidade. Gerir equipes e processos, pensando e agindo estrategicamente, colaborando no 

desenvolvimento dos alunos e no crescimento da instituição em que trabalha. 

 A gestão do curso vem sendo desenvolvida em parceria com o Núcleo Docente 

Estruturante e com o Colegiado do Curso, onde são discutidas as ações a serem 

implementadas.  

 A coordenação organiza encontros, sistematica e periodicamente, com os 

representantes de turma para acompanhamento das atividades discentes e docentes. 

São atribuições do coordenador de curso: 

 coordenar as atividades de ensino de graduação; 

 estabelecer uma agenda semanal para atendimento dos alunos de graduação; 

 estabelecer mecanismos de acompanhamento pedagógico dos alunos de graduação; 

 estabelecer uma agenda semanal para atendimento dos docentes; 

 estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação das atividades dos docentes; 

 estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação das atividades de ensino de 

graduação;  

 garantir a organicidade da matriz curricular do curso;  

 articular teorias e práticas, principalmente no que diz respeito à integração básico-clínica; 

 organizar e manter atualizado banco de dados contendo os programas das disciplinas 

do curso, incluindo semestre/ano de oferta, carga horária teórica, carga horária prática, 

ementa, programa, referências bibliográficas atualizadas, metodologia de ensino, critérios 

de avaliação e docente(s) responsável(eis); 

 propor, no início de cada semestre letivo, à Direção Acadêmica, o horário de aulas de 

cada período do curso, articulados com os demais cursos da IES; 

 propor ações que visem a melhoria da qualidade do ensino de graduação, incluindo 

práticas pedagógicas inovadoras; 
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 orientar o acadêmico na efetivação da matrícula no âmbito do curso, articulado com a 

secretaria acadêmica; 

 exercer o poder disciplinar no âmbito de sua competência; 

 cumprir prazos referentes a recursos e processos acadêmicos; 

 propor à Direção Acadêmica convênios para viabilizar estágios curriculares ou 

extracurriculares do respectivo curso; 

 supervisionar e notificar a Direção Acadêmica e o Setor de Recursos Humanos e 

Departamento de Pessoal a frequência dos docentes integrantes do curso, nas diferentes 

atividades acadêmicas de responsabilidade dos mesmos; 

 apresentar à Diretoria Acadêmica propostas de projetos de ensino; 

 apresentar à Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação proposta de 

projetos de pesquisa, de extensão e de pós-graduação. 

 apresentar à Diretoria Acadêmica proposta de programas curriculares e extra-

curriculares que visem o crescimento acadêmico do aluno; 

 exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas ou delegadas pelos Órgãos 

Superiores da Faculdade Presidente Antônio Carlos; e 

 representar a Faculdade Presidente Antônio Carlos, por designação da Diretoria 

Acadêmica, em eventos internos e externos relacionados à atividade de graduação. 

 

Coordenador: Prof. Cristiano da Silva Granadier 

 

Formação Acadêmica: graduação em Medicina - Universidad del Valle - Campus 

Tiquipaya (2001), convalidação pela UFAM. Título de Especialista em Clínica Médica pela 

SBCM/AMB, Pós-graduação em Gerontologia pela UFT, Pós-graduação em Geriatria e 

Gerontologia pela PUC-RS. Membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. 

Médico concursado pela SESAU Tocantins, rotinista de Clínica Médica e Geriatria no 

Hospital de Referência de Porto Nacional e diretor clínico desde hospital (2010-2015) 

Membro fundador da Liga de Geriatria e Gerontologia do Tocantins (LIG-GERONTO). 

Coordenador da disciplina de Geriatria e professor das disciplinas de Semiologia e internato 

de Clínica Médica do curso de Medicina do ITPAC-Porto Nacional. Coordenador do Módulo 

de Clínica Médica (2011-2014). Coordenador do curso de Medicina do ITPAC-Porto Nacional 

desde março de 2015. 
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Regime de trabalho: Tempo Integral 
 

Atividade Carga Horária 

Aula Prática de Semiologia 

5º Período – Matriz 2008 

6 horas 

Teoria de Geriatria 

6º Período – Matriz 2008 

4 horas 

Internato de Clínica Médica – Matriz 2008 

Consulta no Ambulatório 

5 horas 

Coordenação 25 horas 

             Quadro 31: Distribuição das atividades do coordenador de curso de acordo com a carga horária. 

 
5.4 RELAÇÃO DE CONVÊNIOS VIGENTES COM OUTRAS INSTITUIÇÕES 
 
A FAPAC/ITPAC PORTO mantém convênios com várias Instituições públicas e 

privadas objetivando a formação acadêmica dos alunos e professores. 

Para o curso de medicina, destacamos os seguintes convênios: Secretaria de 

Saúde do Estado do Tocantins (para uso de todas as unidades do estado); dezoito 

Secretarias de Saúde (SUS) nos Municípios do estado do Tocantins e da região: Porto 

Nacional (TO), Palmas (TO), Paraíso (TO), Colinas do Tocantins (TO), Sampaio (TO), Pium 

(TO), Monte do Carmo (TO), Santa Terezinha de Goiás (GO), Indiara (GO), Nerópolis (GO), 

Rio Verde (GO), Santa Helena (GO), Anápolis (GO), São Gabriel (BA), Carolina (MA), Vila 

Rica (MT), Itaiçaba (CE) e Pacoti (CE). Conta ainda com cinco unidades de saúde 

conveniadas (Hospitais e Casas de Saúde) dentro e fora do Estado: Hospital da UNIMED de 

Palmas, Associação Obras Sociais Irmã Dulce (Hospital Santo Antônio) (BA), Santa Casa 

de Saúde Santa Marcelina (SP), Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca (SP), 

Sociedade Hospitalar Angelina Caron (PR). O convênio com unidades fora do estado é 

importante para garantir o direito do acadêmico de fazer, caso queira, 25% do estágio 

supervisionado fora da Unidade Federativa, conforme norma vigente. 

Além do próprio Comitê de Ética e Pesquisa, a FAPAC conta com o apoio de 

convênio com dois CEPs de outras instituições: Universidade Federal de Tocantins e 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, em Araguaína. 

O Convênio com Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) foi 

realizado para viabilizar pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) para nossos 

docentes. 
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Além das parcerias na área de saúde, a FAPAC tem parceria com CIEE, IEL, 

SESC, SENAC, TRE/TO, NATURATINS, Associação dos Catadores de Coleta seletiva de 

Porto Nacional, dentre outras. Todas as parcerias são firmadas por meio de 

convênio/contratos. 

 

5.5 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO DE MEDICINA 
 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da FAPAC prevê que as 

atividades educacionais no ensino de graduação devem proporcionar a oferta de cursos, 

com seus meios e recursos, para que o educando possa desenvolver-se como sujeito do 

processo educacional, desenvolvendo seu projeto de vida.  

As políticas previstas no PDI são concretizadas no âmbito do curso de Medicina, cujos 

objetivos convergem para a formação de profissionais que possam atender às necessidades 

de demanda de saúde na área da Medicina. O Plano de Desenvolvimento Institucional da 

FAPAC prevê as políticas de funcionamento da Faculdade e contém o planejamento para a 

implantação dos cursos previstos para a unidade.  

“Nosso desejo é que a escola cumpra um papel social de humanização e 

emancipação, onde o aluno possa desabrochar, crescer como pessoa e cidadão, e onde o 

professor tenha um trabalho menos alienado e alienante, que possa repensar sua prática, 

refletir sobre ela, “re-significá-la” e buscar novas alternativas. Para isto, entendemos que o 

planejamento é um excelente caminho (VASCONCELOS, 1998)”.  

Assim, a fim de assegurar a plena articulação entre o PPC e o PDI, a elaboração 

desse Projeto Pedagógico contou com a participação da comunidade acadêmica, em 

diversas reuniões, com respeito à pluralidade de ideias, valorizando a qualidade do ensino, 

nas quais foram discutidos: o projeto, os conteúdos das ementas com sua adaptação ao 

programa e a atualização da bibliografia.  

A equipe colaborou também na discussão das características do curso, levando em 

conta, além das Diretrizes Curriculares Nacionais que norteiam o curso, o perfil do 

profissional adequado para a região em que o curso está inserido e os valores institucionais, 

bem como o referencial teórico-metodológico, os princípios, as diretrizes, as estratégias e as 

ações previstas no PDI. 

Desta forma, todas as políticas estabelecidas nos documentos institucionais se 

concretizam nos cursos de graduação que são ofertados pela FAPAC. A saber:   
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• Políticas de Ensino: valorização da aprendizagem contextualizada por meio das 

metodologias ativas e da diversidade de cenários de aprendizagem, articulação teoria 

e prática. Incentivo a educação continuada, especialmente, em nível de pós-

graduação. Bolsas de monitoria. 

• Políticas de Pesquisa/Iniciação Científica: construção do pensamento científico, 

valorização das inovações científicas e tecnológicas e utilização das bases e métodos 

científicos no processo ensino-aprendizagem. Projetos de pesquisa com bolsas de 

iniciação científica. 

• Políticas de Extensão: valorização da aprendizagem com inserção na realidade da 

comunidade interna e externa por meio de pactuações e troca de saberes. Eventos, 

feiras, projetos com bolsas de extensão.  

• Políticas de Avaliação Institucional e de Curso – CPA e Enade. 

• Políticas de Ouvidoria: incentivo a participação.  

• Políticas de Gestão: perpassa as atividades acadêmicas e administrativas.  

• Políticas de Apoio aos Discentes e Docentes. 

• Políticas de Responsabilidade Socioambiental. 

• Políticas de Inclusão Social e Educacional. 

• Políticas de Direitos Humanos e Cidadania. 

• Políticas de Educação Ambiental. 

• Políticas de Acessibilidade. 

• Políticas de Bolsas e Incentivos: Prouni, FIES, Institucionais etc. 

Estas políticas estão fundamentadas nos seguintes princípios e diretrizes:  

• Proposta pedagógica centrada no aluno como sujeito da aprendizagem e o professor 

como facilitador do processo ensino-aprendizagem.  

• Cenário de debates de temas inovadores e relevantes para o exercício profissional 

do médico. 

• Implementação de metodologias no processo ensinar-aprender e aprender a 

aprender. 

• Integração ensino e serviço de saúde. 

• Eixos integradores das necessidades de saúde mais frequentes, referidas pela 

comunidade e identificadas pelo setor saúde com base nos indicadores 

epidemiológicos. 
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• Metodologias que privilegiem a participação ativa do aluno na construção de 

conhecimentos e a integração entre os conteúdos. 

• Promoção da integração e da interdisciplinaridade em coerência com o eixo de 

desenvolvimento curricular, buscando integrar as dimensões biológicas, psicológicas, 

sociais e culturais. 

5.6 NECESSIDADE SOCIAL DO CURSO 

 

O Censo da Educação Superior de 2015 registrou a participação de 2.364 Instituições 

de Educação Superior no país, entre públicas e particulares, o que representa uma variação 

positiva no número de instituições em relação ao ano de 2014 e a confirmação da tendência 

de crescimento na década. A saber, segundo o Censo 2015 do INEP: 

• 2.364 Instituições de Educação Superior – IES 

• 33.501 cursos de graduação 

• 8.027.297 matrículas 
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Como efeito de ações e de políticas governamentais recentes voltadas para a 

expansão da oferta e democratização do acesso e da permanência no ensino superior, os 

resultados do Censo da Educação Superior 2015 reafirmam a tendência de ampliação do 

atendimento nesse nível de ensino ao longo da década. 

Essas diretrizes revelam sintonia com o Plano Nacional de Educação 2011-2020 que, 

entre outros objetivos, estabelece a expansão da oferta de educação superior, a diminuição 

das desigualdades por região nessa oferta e a diversificação de um sistema superior de 

ensino para atender clientelas com demandas específicas de formação. 

Do lado da demanda: o crescimento econômico alcançado pelo Brasil nos últimos 

anos vem desenvolvendo uma busca do mercado por mão de obra mais especializada; já 

do lado da oferta: o somatório das políticas públicas de incentivo ao acesso e à permanência 

na educação superior, dentre elas: o aumento do número de financiamento (bolsas e 

subsídios) aos alunos, como os programas Fies e ProUni e o aumento da oferta de vagas 

na rede federal, via abertura de novos campi e novas IES, bem como a interiorização de IES 

já existentes. 

Segund o Censo de 2015 do INEP, as IES privadas têm participação de 76,0% no 

total de matrículas de graduação. 

 

 

No período 2012-2013, as matrículas cresceram 3,9% nos cursos presenciais e 3,6% 

nos cursos à distância. Os cursos à distância já contam com uma participação superior a 

15% das matrículas de graduação. 
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Figura 07: Evolução Histórica do Número de Matrículas no Ensino Superior por Modalidade de 
Ensino - Brasil (2003-2013). 
Fonte:MEC/Inep, 2013. 

 

No período 2012-2013, a matrícula cresceu 4,4% nos cursos de bacharelado, 0,6% 

nos cursos de licenciatura e 5,4% nos cursos tecnológicos. Os cursos de bacharelado têm 

participação de 67,5% na matrícula, enquanto os cursos de licenciatura e tecnológicos 

participam com 18,9% e 13,7%, respectivamente. 
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Figura 08: Evolução Histórica do Número de Matrículas no Ensino Superior por Grau 
Acadêmico - Brasil (2003-2013). 
Fonte:MEC/Inep, 2013. 

 

Em termos de distribuição por região geográfica, a Figura 09 informa que 

praticamente metade das IES (48,9%) está localizada na Região Sudeste. A outra metade 

apresenta a seguinte distribuição: 18,3% no Nordeste, 16,5% no Sul, 9,9% no Centro-Oeste 

e 6,4% no Norte. 

 

 

Figura 09:Número de Instituições de Ensino Superior por Região Geográfica (2011). 
         Fonte:MEC/Inep, 2011. 

 

A tabela 55, a seguir, expressa de forma plena essa desigualdade na distribuição de 

matrículas em cursos superiores por região. 

 

 

Tabela 55. Distribuição de Matrículas em Cursos de Graduação por Região Geográfica do Brasil. 
Fonte:MEC/Inep, 2011. 
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O Estado do Tocantins conta, atualmente, com as seguintes Instituições de Educação 

Superior:  

 Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

 Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS) 

 Instituto Federal do Tocantins (IFTO) 

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 

 Centro Universitário Luterano de Palmas (CEULP/ULBRA) - Palmas 

 Faculdade Católica do Tocantins (FACTO) - Palmas 

 Faculdade de Palmas (FAPAL) - Palmas 

 Faculdade Serra do Carmo (FASEC) – Palmas 

 FAPAC/Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC) –Araguaína 

 FAPAC/Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC) – Porto Nacional 

 Faculdade Católica Dom Orione (FACDO) - Araguaína 

 Centro Universitário Unirg (UNIRG) - Gurupi 

 União Educacional de Ensino Superior do Medio Tocantins (UNEST) - Paraíso do 

Tocantins 

 Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Paraíso (FEPAR-FECIPAR) - Paraíso do 

Tocantins 

 Faculdade Integrada de Ensino Superior de Colinas (FIESC) - Colinas do Tocantins 

 Faculdade Antônio Propício Aguiar Franco (FAPAF) - Pium 

 Faculdade para o Desenvolvimento do Sudeste Tocantinense - FADES – Dianópolis 

 

As Instituições de Educação Superior existentes no estado do Tocantins estão 

atendendo parcela das exigências escolares, porém com uma oferta de vagas muito inferior 

à demanda e sem a abrangência necessária de áreas do conhecimento, de forma a 

possibilitar um desenvolvimento sustentado da região, seja pela formação de recursos 

humanos qualificados, seja pela produção de conhecimento apropriável pela população.  

Esta observação está em consonância com a informação do Conselho Federal de 

Medicina, segundo a qual a região norte do país apresenta a menor quantidade de médicos 

da Federação (Figura 10). 

. 



 
 

 

 
 

85 

 

Figura 10:Número de médicos ativos por Região noBrasil, 2015. 
Fonte: Conselho Federal de Medicina, 2015. 

  

A fixação de profissionais da saúde, em especial, da área médica, no estado do 

Tocantins, enfrenta dificuldades que incluem a ausência de centros formadoesr de recursos 

humanos no Estado, principalmente na região de abrangência de Porto Nacional. 

É de grande importância a formação de profissionais que convivem com a realidade 

social da região, uma vez que, conhecedores das dificuldades e problemas relacionados à 

saúde, objetivem levar à comunidade uma melhor qualidade de vida por meio de uma 

assistência mais sintonizada com as necessidades locorregionais de saúde. 

 A formação de profissionais na área de saúde, da própria região, com uma visão 

generalista, críticos e éticos, voltados prioritariamente para a promoção da saúde e com 

habilidades que os permita atuar na prevenção e cura de doenças, é, sem dúvida, objetivo 

de elevada relevância social. Acrescente-se a isso o impacto no índice de desenvolvimento 

humano (IDH) da região, catalisado pelo desenvolvimento científico e tecnológico, a partir 

da consolidação da atividade de ensino.  E, ainda, o repasse imediato à comunidade do 

conhecimento trabalhado e produzido na Instituição, por meio de uma política consistente 

de extensão. Desta forma, o Projeto Pedagógico do Curso de Medicina contempla, de 

maneira excelente, as demandas efetivas de natureza econômica e social.  

Todavia, há que se ter em vista que a FAPAC não se vincula apenas à cidade de 

Porto Nacional, mas se estende por uma vasta região do centro sul do Estado e vencendo 
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fronteiras estaduais, é um ponto de referência de interesses e, sobretudo, de respostas às 

populações desta área amazônica marcada pelo Tocantins e pelo Araguaia. 

Assim, a FAPAC está suprindo um espaço brasileiro diversificado e extenso em 

importante região do país, e, principalmente, dotando o Estado do Tocantins de uma 

instituição formadora em Medicina que prima pela qualidade e pela responsabilidade 

socioambiental com desdobramentos relevantes, que favorecem o desenvolvimento cultural, 

científico e profissional. 

A importância do curso de Medicina da FAPAC encontra escopo na baixa densidade 

de médicos na região norte do país. Segundo a Pesquisa da Assistência Médico-Sanitária 

(AMS-IBGE, 2013), existem 636.017 postos de trabalho médico ocupados no Brasil nos 

setores público e privado. Nesta base, o Sudeste lidera o ranking, com 54% dos médicos, 

contra 5% da região Norte. No mesmo contexto, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde (CNES), um referencial para quantificar médicos do SUS, mostra que há 287.693 

médicos cadastrados, sendo que 54% deles também atuam na região Sudeste. Novamente, 

o Norte aparece na outra ponta, também com apenas 4% dos profissionais de todo o país.  

Segundo o Conselho Federal de Medicina, atualmente há 2.410 médicosem atividade 

cadastrados no Conselho Regional de Medicina do Tocantins (Fonte: Conselho Federal de 

Medicina, em 16 de julho de 2015) para atender a 1.383.445 habitantes (IBGE, 2010).  

De acordo com Portal Brasil, site oficial do Governo, havia, até maio de 2015, 155 

médicos no Tocantins do Programa Mais Médicos. Este programa do Ministério da Saúde 

visa suprir a necessidade de médicos nas regiões em que o número desses profissionais é 

insuficiente para atender a população. 

Segundo o Conselho Federal de Medicina, o Tocantins tem, atualmente, quatro 

cursos de graduação em Medicina. Vale destacar que, em Porto Nacional, há apenasum 

curso de Medicina que é ofertado pela FAPAC para atender a 51.846 habitantes (IBGE, 

2014). 

O curso de Medicina da FAPAC/ITPAC Porto, além de preencher uma lacuna no meio 

universitário, articulando as redes de Saúde, pode dar resposta aos vários estrangulamentos 

do sistema, onde a baixa densidade de médicos afeta a cobertura de atendimento, formação 

e capacitação de recursos humanos.  

Ademais, o curso de Medicina, por força de suas exigências para formar um 

profissional de qualidade, obrigará investimentos em tecnologia, infraestrutura e capacitação 
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de profissionais de saúde, visando uma melhor eficiência e eficácia no sistema de saúde 

local, pleiteandouma melhoria nos indicadores elencados anteriormente neste documento: 

- implementação de ações de promoção/prevenção, diagnóstico precoce e 

tratamento oportuno das principais afecções que geram mortalidade: doenças do aparelho 

circulatório (30,5%), causas externas (16,9%), doenças do aparelho respiratório (10,3%), 

neoplasias (9,9%)e algumas doenças infecciosas e parasitárias (8,0%); 

- fortalecimento da Atenção Primária, principalmente quanto à realização do pré-

natal, prevenção de acidentes e acompanhamento dos pacientes com alto risco 

cardiovascular (diabéticos, hipertensos, tabagistas, etc), visando uma redução da morbidade 

hospitalar, representada por afecções relacionadas à gravidez e puerpério, causas externas, 

aparelho respiratório, doenças infectoparasitárias e aparelho circulatório. 

 

Por todos os argumentos acima, o projeto atende ao critério da existência de demanda 

social e epidemiológica para o curso de Medicina no dimensionamento proposto. 

É evidente que a consolidação de uma faculdade, centro universitário ou 

universidadecausa grande impacto de caráter social, político e econômico, beneficiando toda 

a região central do estado, ampliando as oportunidades para o desenvolvimento econômico 

e social da população, diminuindo o fluxo migratório para os centros urbanos de regiões já 

prósperas e desenvolvidas, em busca de melhores serviços em saúde. 

5.7 JUSTIFICATIVAS PARA A RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO 

CURSO DE MEDICINA 

 

A manutenção do curso de Medicina da FAPAC tem como base os seguintes 

argumentos: 

 a necessidade de médicos para a manutenção e para a ampliação das ações de saúde 

nos diversos níveis de atenção, declarada pelas secretarias municipal e estadual de 

saúde; 

 o crescimento da participação da Medicina, enquanto área de conhecimento,  na vida 

acadêmica da região norte, participando dos debates científicos e tecnológicos e das 

atividades de pesquisa e de extensão; 
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 as características sociais e epidemiológicas já descritas que justificam a manutenção do 

curso de graduação em Medicina, buscando a formação de profissionais capacitados e 

atualizados, com vistas a participar do processo de melhoria da qualidade de saúde e, 

consequentemente, de vida da população. 

 

Assim, a FAPAC avança no sentido de sua vocação institucional, que é formar 

profissionais em várias áreas de conhecimento, garantindo a interdisciplinaridade, o trabalho 

em equipe, a visão humanista e os postulados éticos.  

O curso de Medicina promove a educação constante em seus aspectos científicos, 

éticos e culturais, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, estimulando o 

conhecimento da realidade social e permitindo o aprendizado vinculado à prestação de 

serviços em saúde, tendo como eixo a humanização do atendimento, a excelência técnica e 

o vínculo com a comunidade.  

Vê-se, então, que há necessidade de enfoques e estratégias que se adaptem mais à 

formação dos profissionais que exercem suas atividades no século atual, considerando-se 

as seguintes características: 

1) curiosidade científica e interesse permanente pelo aprendizado, com iniciativa 

na busca do conhecimento; 

2) espírito crítico e consciência da transitoriedade de teorias e técnicas, 

assumindo a necessidade da educação continuada ao longo de toda a vida profissional; 

3) domínio dos conhecimentos necessários à compreensão dos processos 

relacionados com a prática em gestão e negócios; 

4) capacidade para trabalhar em equipe, aceitar e atribuir responsabilidade com 

maturidade para fazer e receber críticas construtivas; 

5) ética e sensibilidade humana. 

Nos últimos anos, em consequência de diversos fatores como a melhoria das 

condições sanitárias e de acesso a bens e serviços, as pessoas têm vivido mais tempo. Os 

avanços na área da saúde têm possibilitado que cada vez mais pessoas consigam viver por 

um período mais prolongado, mesmo possuindo algum tipo de incapacidade. Diante da 

situação atual de envelhecimento demográfico e aumento da expectativa de vida, algumas 

demandas são colocadas para a família, sociedade e poder público, no sentido de 

proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas. 
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Tendo em vista o exposto, a FAPAC pleiteia a renovação do reconhecimento para o 

Curso de Medicina, com vistas à colaboração na formação de profissionais qualificados e 

integrados à realidade deste município, do entorno e do país, oferecendo ensino que conduz 

à cidadania e ao comprometimento com os desafios da Medicina no mercado de trabalho 

contemporâneo. 

Neste contexto, ratificam-se as justificativas para a existência do curso de Medicina 

da FAPAC em Porto Nacional. Dentre elas, destacamos: 

1) As metas do Plano Nacional de Educação – PNE – para educação básica e 

educação superior para 2010- 2020. 

2) As regiões Norte e Centro-Oeste apresentam os menores percentuais dos 

cursos de graduação em Medicina do país. 

3) Em Porto Nacional, somente a FAPAC oferta o curso de graduação em 

Medicina. 

4) O curso de Medicina tem como referencial a realidade socioambiental, 

econômica, política e cultural da Região Norte, do Tocantins e de Porto Nacional, além do 

SUS e do perfil epidemiológico.  

5) Os egressos do curso de Medicina possuem habilidades e competências para 

atender as necessidades sociais e de saúde, com ênfase no SUS, buscando assegurar a 

integralidade da atenção em saúde. 

6) O município de Porto Nacional é referência em saúde e educação para outros 

12 municípios, sendo que estes possuem instituições de saúde que absorvem os 

profissionais egressos da FAPAC. 

7) O curso de Medicina atua fortemente junto aos alunos na importância da 

formação continuada. Quantitativo importante de egressos participa de cursos de pós-

graduação em Tocantins e em outros estados brasileiros.  

5.8 CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

O Projeto Pedagógico do curso de graduação em Medicina está adequado à 

legislação da educação superior e aos atos normativos do MEC e do CNE. O currículo do 

curso de graduação em Medicina foi desenvolvido na perspectiva da educação continuada, 

sendo concebido como realidade dinâmica, flexível, propiciando integração entre a teoria e 
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prática, o diálogo entre as diferentes ciências e saberes, e as atividades facilitadoras da 

construção de competências. 

O curso de Medicina adotou o currículo integrado e interdisciplinar que privilegia a 

articulação da teoria com a prática e a inserção oportuna do aluno nos cenários de 

aprendizagem, que se caracterizam como diversificados e plurais, contemplando os espaços 

do cidadão, da família, da comunidade, das unidades educacionais, das unidades básicas 

de saúde, da estratégia saúde da família, dos hospitais e dos espaços da FAPAC. 

5.9 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

 

A formação do médico como resultado da articulação entre conteúdos, competências 

e habilidades adquiridas e/ou desenvolvidos durante o curso perpassa os seguintes pontos: 

 Proposta pedagógica centrada no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiada no 

professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem.  

 Implementação de metodologias no processo ensinar-aprender que estimulem o 

aluno a refletir sobre as realidades sanitária e social, e aprenda a aprender. 

 Integração ensino e serviço de saúde. 

 Eixos e desenvolvimento curricular que consideram as necessidades de saúde mais 

frequentes, referidas pela comunidade e identificadas pelo setor saúde com base nos 

indicadores epidemiológicos. 

 Utilização de metodologias que privilegiem a participação ativa do aluno na 

construção de conhecimentos e a integração entre os conteúdos, além de garantir a 

articulação entre ensino, investigação científica, extensão e atenção em saúde. 

 Promoção da integração e da interdisciplinaridade em coerência com o eixo de 

desenvolvimento curricular, buscando integrar as dimensões biológicas, psicológicas, 

sociais e culturais. 

 Estímulo acadêmico à consideração das dimensões da diversidade biológica, étnico-

racial, de gênero, orientação sexual, socioeconômica, política, ambiental, cultural e 

ética. 

O curso de Medicina da FAPAC, em consonância com a Resolução Nº 3, de 20 de 

junho de 2014, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Medicina, forma médico generalista, humanista, crítico, reflexico e ético, com capacidade 

para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, 
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recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade 

social e compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral 

do ser humano e tendo como tendo como transversalidade em sua prática, sempre, a 

dimensão social do processo saúde-doença. 

Com base no exposto, o NDE de Medicina construiu, de forma participativa e coletiva, 

o Projeto Pedagógico do Curso, em total consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e com a liberdade e flexibilidade conferidas pela Lei, formulando um currículo cujo 

objetivo é destacar as habilidades e competências esperadas do egresso, a partir de uma 

associação com o aporte teórico-prático proporcionado das disciplinas que compõem o 

currículo. A intenção é a de assegurar a preparação do aluno para o exercício de sua função 

profissional, levando-se em conta as exigências do atual mercado de trabalho e a estrutura 

do curso de medicina pelas Diretrizes Curriculares e pelos padrões de qualidade 

preconizados pelo MEC. 

 
5.10 OBJETIVOS DO CURSO 
 

Os objetivos do curso de Medicina reafirmam os compromissos institucionais em 

relação à qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da administração, bem como 

com o perfil do egresso, com a missão institucional da FAPAC e com a melhoria das 

condições de vida das pessoas, das famílias e das comunidades. 

5.10.1 Objetivo Geral 

 

Formar médico generalista, ético, humanístico, crítico e reflexivo, capacitado para o 

exercício da medicina e para a participação no desenvolvimento socioambiental e com visão 

de cidadania, além de estimular a incorporação das inovações científicas e tecnológicas na 

prática profissional, assim como a valorização cultural e a defesa dos direitos humanos, 

tendo como referencial principal o Sistema Único de Saúde.  

5.10.2 Objetivos Específicos 

 

 promover o processo ensino-aprendizagem, estimulando a problematização, 

valorizando a aprendizagem significativa com foco na interatividade;  
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 possibilitar contato com a realidade socioeconômica e cultural das famílias e 

comunidades; 

 implementar um currículo que garanta o desenvolvimento de competências gerais e 

específicas, articulando o desenvolvimento integrado de conteúdos e práticas, 

permeando as ciências básicas, clínicas e humanas; 

 possibilitar a construção de um processo de ensino e aprendizagem por meio da oferta 

de um currículo que permita interdisciplinaridade como eixo constante de construção e 

de busca por parte de docentes e discentes; 

 praticar a educação permanente, entendendo-a como caminho de construção da 

prática educativa e da formação contínua ao longo da vida profissional; 

 conceber a avaliação como processo com caráter sobretudo formativo para os 

discentes, docentes e gestores da Instituição; 

 formar médicos competentes, cidadãos e éticos, fundamentados no arcabouço 

científico e tecnológico do SUS, e que articulem no processo ensino e aprendizagem 

da medicina os temas gerais e específicos que caracterizam a realidade do Século XXI; 

 valorizar a aplicação da medicina baseada em evidências nos vários níveis de atenção, 

tendo como referencial a integralidade da saúde.  

 

5.11 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO, COMPETÊNCIAS E 

HABILIDADES GERAIS E ESPECÍFICAS 

 

O egresso do curso de Medicina da FAPAC é graduado em medicina com formação 

geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis 

de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da 

saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a 

defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo como 

transversalidade em sua prática, sempre, a determinação social do processo de saúde e 

doença. 

          Neste contexto, o médico, egresso do FAPAC, esta capacitado ao exercício 

profissional, de forma cidadã e ética, para realizar ações de promoção, prevenção, 
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recuperação e reabilitação em saúde, com foco nos indivíduos, na família e na comunidade, 

na perspectiva da integralidade e da abrangência do cuidado em saúde, com senso de 

responsabilidade socioambiental, justiça, cidadania e defesa dos direitos humanos. 

          Desta forma, a formação do graduado em medicina desdobra-se nas seguintes áreas: 

Atenção à Saúde; Gestão em Saúde e Educação em Saúde. 

           Na Atenção em Saúde, o graduando é formado para considerar sempre as 

dimensões da diversidade biológica, subjetiva, étnico-racial, de gênero, orientação sexual, 

socioeconômica, política, ambiental, cultural, ética e demais aspectos que compõem o 

espectro da diversidade humana que singularizam cada pessoa ou cada grupo social.  

             Na Gestão em Saúde, a Graduação em Medicina visa à formação do médico capaz 

de compreender os princípios, diretrizes e políticas do sistema de saúde, e participar de 

ações de gerenciamento e administração para promover o bem estar da comunidade. 

             Na Educação em Saúde, o graduando deve corresponsabilizar-se pela própria 

formação inicial, continuada e em serviço, autonomia intelectual, responsabilidade social, ao 

tempo em que se compromete com a formação das futuras gerações de profissionais de 

saúde, e o estímulo à mobilidade acadêmica e profissional. 

Registramos que o processo ensino e aprendizagem do curso de medicina da FAPAC 

possibilita trabalhar elementos constitutivos deste perfil do egresso, gerando o médico: 

 responsável social e ambientalmente, defensor da cidadania, da dignidade humana e 

da saúde integral do ser humano;  

 sensível à singularidade de cada pessoa ou grupo social, tratando as desigualdades 

com equidade e visando a integralidade e humanização do cuidado em saúde;  

 crítico e reflexivo em relação ao seu fazer profissional, orientado pelas melhores 

evidências científicas disponíveis e pelos princípios de custoefetividade e eficácia;  

 respeitoso, empático e ético na relação médico-paciente, no trato com os usuários 

dos serviços de saúde, seus familiares e comunidade, bem como com os demais 

membros das equipes profissionais envolvidas; 

 colaborativo e propositivo, com formação generalista, em relação aos problemas de 

saúde individuais e coletivos, pautando a tomada de decisões pela análise crítica e 

contextualizada;  

 comprometido com a sua educação permanente e com a formação das futuras 

gerações de profissionais de saúde, priorizando a autonomia intelectual.  
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 Para que o egresso do curso de medicina da FAPAC reflita o perfil profissional 

desejado, o currículo considera o desenvolvimento das habilidades e competências 

definidas na Resolução Nº 3, de 20 de junho de 2014, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Medicina.  

 

5.12 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

O currículo do curso de Medicina da FAPAC privilegia a interdisciplinaridade na 

formação dos alunos, tendo em vista a necessidade de construção de um conhecimento 

sólido que responda efetivamente aos princípios do processo ensino-aprendizagem e às 

exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demas atos normativos.  

A visão da organização curricular justifica a opção por uma matriz curricular que 

agrega inovações guiadas pelos seguintes princípios pedagógicos: 

 visão da multidimensionalidade do fazer: adoção de estratégias de ensino que 

valorizam a seleção e a exploração de conteúdos que integrem funções educativas e 

investigativas inerentes ao papel do médico nos diferentes níveis de atenção e nas diferentes 

áreas de trabalho; 

 valorização da formação em situações de trabalho, aproximando os alunos da 

realidade dos serviços locorregionais de saúde, com o compromisso crítico de contribuir para 

sua melhoria, dando sentido socioambiental ao curso; 

 assunção do diálogo plural e do respeito ao pensamento divergente como eixo para 

o desenvolvimento das práticas de ensino e de estágio mais instigantes, criativas e 

preocupadas com a autonomia indispensável ao exercício profissional no século XXI; 

 adoção da ética, cidadania, pluralidade e cultura como eixos transversais a serem 

desenvolvidos nas práticas de ensino, visando a formação crítica do aluno; 

 reconhecimento da natureza coletiva do processo de trabalho e da possibilidade 

pedagógica de se discutir as contradições e os conflitos implicados no confronto de 

processos históricos que espelham visões de mundo, saúde, educação.  

 Neste contexto, este PPC assume o modelo de currículo que organiza por 

atividades e experiências planejadas e orientadas de modo a possibilitar aos alunos a 

construção da trajetória de sua profissionalização, permitindo que os mesmos possam 
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construir seu percurso com sólida formação geral e específica, além de estimular práticas 

de estudos independentes visando à progressiva autonomia intelectual e profissional. 

O artigo 38 das DCN vigentes destaca que “nos cursos iniciados antes de 2014, as 

adequações curriculares deverão ser implantadas, progressivamente, até 31 de dezembro 

de 2018”.  

A partir desta nova prerrogativa, o NDE do curso de Medicina decidiu implantar uma 

estrutura curricular transicional, a partir do primeiro semestre de 2015, subsidiada por 

avaliações periódicas do NDE e da CPA. 

A justificativa para uma estrutura e uma matriz curricular de transição reside no fato 

da maioria dos professores e demais atores da comunidade acadêmica não terem a 

formação pedagógica em sua carreira profissional, necessitando do conhecimento de 

métodos de ensino e de avaliação mais coerentes com os pressupostos das DCN 2014. 

À luz da literatura em Educação Médica, sabe-se que, no campo das transformações 

curriculares, o que se tem visto no Brasil, é a utilização de táticas isoladas (p. ex.: usar 

pontualmente um “novo” instrumento de avaliação, usar uma “nova” metodologia ativa) sem 

uma estratégia clara definida. 

Nesse sentido, o NDE do curso de Medicina, com o apoio das demais instâncias 

institucionais (colegiado, NAPED, coordenação pedagógica e diretorias), assumiu a 

estratégia de fomentar um Programa Permanente de Formação e Desenvolvimento Docente 

de acordo com as DCN 2014 (Art. 34), objetivando a meta de implantar novos eixos e 

módulos, além de incrementar os já existentes, a partir da matriz de transição já concebida, 

até o prazo legal estabelecido pelas DCN 2014. 

O Programa de Desenvolvimento Docente (Quadro 32), referido no parágrafo anterior, 

foi concebido e está sendo conduzido sob a forma de oficinas, com o apoio do NAPED, de 

forma a instrumentalizar os docentes para a utilização imediata dos conceitos e 

metodologias propostos.  

Há intenção que a estrutura e a matriz curricular atual seja modificada na medida que 

a comunidade acadêmica for se apropriando do processo de “profissionalização” da 

docência, por meio da frequência sistemática às oficinas de desenvolvimento docente. 
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Programa de Desenvolvimento Docente do curso de Medicina da 
FAPAC/ITPAC (2015-2016) 

 

Temas Data Facilitador IES 

Orientações para 
construção do Plano 

de ensino 
Junho/2015 

Direção 
Acadêmica 

FAPAC/ITPAC 

Planejamento por 
Competências 

Junho/2015 
Dr. Vasco 
Moretto 

UnB 

O Plano de Ensino 
construído sob a ótica 

das habilidades e 
competências 

Junho/2016 
Dr. Vasco 
Moretto 

UnB 

Oficina: Elaboração de 
Itens 

Novembro/2015 
Dr. Vasco 
Moretto 

UnB 

Metodologias de 
Ensino e Metodologias 

Ativas aplicadas ao 
Ensino Superior 

Dezembro/2015 
Dra. Patrícia 

Medina 
UFT 

Flipped Classroom 
Peer Instruction 

Maio/2016 
Prof. Daniel Riani 

Gotardelo 
IMES/Univaço 

Metodologias Ativas Junho/2016 
Dra. Giana Diesel 

Sebastiany. 
UNISC 

PBL Dezembro/2016 Dra. Márcia Sakai UEL 

PBL Fevereiro/2017 Dra. Márcia Sakai UEL 
Quadro 32: Programa de Desenvolvimento Docente do curso de Medicina da FAPAC/ITPAC 
 (2015-2016). 

 

 

A estrutura curricular do curso de medicina da FAPAC assume o formato horizontal, 

onde temas transversais (Sistema Único de Saúde; Saúde da Família; Epidemiologia; Ética; 

Cidadania; Processo Saúde-Doença, Meio Ambiente, Cuidado/Saúde) funcionam como 

elementos de integração. Esta estruturação busca possibilitar a formação do médico 

generalista, crítico, reflexivo, competente nos aspectos científico, técnico, social, político, 

ético/bioético e habilitado a atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde no contexto do 

SUS.  

Nesse sentido, os conteúdos essenciais para o curso de graduação em Medicina 

estão relacionados com a saúde do cidadão, da família e da comunidade e ligados à 

realidade epidemiológica e profissional, buscando proporcionar a integralidade das ações. 

A sequência estabelecida para o desenvolvimento do curso tem permitido ao aluno 

entrar em contato, o mais cedo possível, com a realidade social e dos serviços de saúde, 
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segundo o grau de complexidade compatível com o nível de informação e amadurecimento 

do mesmo. 

A estrutura curricular apresenta conteúdos atualizados, relevantes e coerentes com 

os objetivos do curso e com o perfil do egresso. O dimensionamento da carga horária é 

adequado aos conteúdos e é complementado por atividades extraclasse, definidas e 

articuladas no processo global de formação. 

A flexibilização curricular possibilita a ampliação dos horizontes do conhecimento e o 

desenvolvimento de visão crítica mais abrangente, pois permite ao aluno ir além de seu 

campo específico de atuação profissional, oferecendo condições de acesso aos 

conhecimentos, habilidades e atitudes formativas em outras áreas profissionais. A 

flexibilização traz a possibilidade de suavizar a estrutura curricular do Curso, favorecendo 

ao aluno a realização de percursos formativos diferenciados, possibilitando a escolha dentre 

as múltiplas atividades acadêmicas que são oferecidas pela Faculdade, tais como: 

atividades complementares, atividades de extensão, atividades de pesquisa, inclusive o 

Trabalho de Conclusão de Curso, rol de disciplinas eletivas oferecidas na matriz curricular 

do curso de Medicina.  

 A flexibilização curricular permite também a adaptação às diferenças individuais, 

respeitando os diversos ritmos de aprendizagem, integrando as dessemelhanças locais e os 

distintos contextos culturais, garantindo um currículo que funcione como um fluxo articulado 

de aquisição de saber, num período finito de tempo, tendo como base a diversidade e o 

dinamismo. 

A carga horária destinada as atividades que permitem flexibilidade curricular é de 180 

horas para Atividades Complementares, 80 horas para disciplinas eletivas (inclusas na CH 

prática pré-internato) e 80 horas para TCC (Quadro 33 e Quadro 34). 

 
RESUMO CH 

Carga Horária Teórica (pré-internato) 2.080h 

Carga Horária Prática (pré-internato) 2.340h 

Carga Horária (teórica + prática pré-internato) 4.420h 

TCC 80h 

Atividades Complementares 180h 

Estágio Supervisionado (Internato) 2.520h 

TOTAL 7.200h 
Quadro 33: Carga horária destinada às atividades curriculares. 
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Quadro 34: Percentual de carga horária destinado às atividades curriculares, segundo 
a estrutura curricular atual. 

 
Na estruturação do curso de Medicina da FAPAC, um dos principais pontos, foi o 

fortalecimento e ampliação dos conteúdos humanísticos, incluindo, relações étnico-raciais, 

educação ambiental, direitos humanos, bioética, relação profissional e trabalho em equipe 

desde o primeiro ano.  Especial ênfase se dá à execução de ações de responsabilidade 

social que visem a educação ambiental, os direitos humanos, a educação das relações 

étnicoraciais e para o ensino de história e cultura, não somente afro-brasileira, como também 

africana, indígenas e de outros povos que integram a formação étnica brasileira. De forma 

contextualizada estes temas estão inseridos no ementário das disciplinas Sociedade, Saúde 

e Ambiente, Ética e Humanismo e Medicina deFamília e Comunidade, dentre outras; a 

inserção de conteúdos desta temática de forma contextualizada tem o objetivo de educar e 

conscientizar o futuro profissional da importância de ter respeito e reconhecimento pela 

diversidade étnica, cultural, religiosa; respeitando, valorizando a cultura e história de todos 

os povos. Conscientizar do respeito e da necessidade de se preservar o ambiente na vida 

cotidiana. Esta temática também ocorre por meio da transversalidade com disciplinas de 

todos os anos. 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana estão inclusas como 

conteúdos disciplinares e nas atividades complementares em consonância com a Resolução 

CNE/CP N° 01, de 17/6/2004.  

60%

35%

1,10%

1,10%

2,80%

Disciplinas teórico-práticas

Estágio Curricular

TCC

Eletivas

Atividades Complementares
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 O curso de Medicina contempla, ainda, os Direitos Humanos e as Políticas de 

Educação Ambiental, conforme a determinação da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e do 

Decreto Nº 4.281, de 25 de junho de 2002. Os conteúdos da Resolução CNE/CP nº 01, 17 

de junho de 2004 “Educação das Relações Étnico-Raciais”, Resolução CNE/CP nº 01, 15 

de junho de 2012 “Educação Ambiental” e Resolução CNE/CP nº 01, de 30 maio de 2012 

“Direitos Humanos”, podem ser encontrados nas unidades curriculares:   

1º ano: Ética e Humanismo, Sociedade Saúde e Ambiente, Medicina de Família 

e Comunidade I. 

2º ano: Medicina de Família e Comunidade II e III. 

3º ano: Deontologia e Bioética, Medicina de Família e Comunidade IV e V. 

4º ano: Medicina de Família e Comunidade VI e VII e Saúde do Adulto e Idoso II 

e III. 

5º ano: Atenção Primária, Clínica Médica e Saúde Mental, Pediatria e 

Ginecologia. 

6º ano: Atenção Primária, Clínica Médica e Saúde Mental, Pediatria e 

Ginecologia. 

Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo 

transversal, contínuo e permanente.  

 A disciplina Libras está inserida na estrutura curricular como disciplina obrigatória, 

com carga horária de 40 horas, conforme preconiza o Decreto 5.626/2005 e as DCN 

Medicina, sendo oferecida no 1° período do curso. 

 A estrutura curricular deste Projeto Pedagógico foi desenhada para ser 

desenvolvida ao longo dos primeiros 8 semestres letivos, de forma longitudinal, segundo 

quatro eixos temáticos, complementando-se nos últimos quatro semestres, com o estágio 

curricular (internato) e mais dois eixos temáticos. 

Os quatro eixos da formação inicial formam núcleos de conteúdos curriculares que 

constituem os componentes denominados módulos. Em cada um dos módulos serão 

desenvolvidos conteúdos programáticos interdisciplinares que são integrados de forma 

transversal durante cada semestre cursado por meio das Atividades de Integração. As 

unidades curriculares são divididas em obrigatórias e eletivas.  
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Eixos Temáticos I e II – Integração dos conhecimentos básicos com os aspectos 

psicossomáticos, a comunidade e o ambiente & Integração dos cuidados em saúde e 

dos problemas dominantes na região com a Estratégia Saúde da Família 

No primeiro e segundo anos, são valorizados os conteúdos considerados 

fundamentais para a compreensão do processo saúde-doença como biologia celular e 

molecular, bioquímica, morfologia, fisiologia, imunologia e microbiologia. Porém, entende-se 

que estes conteúdos devem ser ministrados de forma integrada com a área clínica e a saúde 

coletiva/epidemiologia, para que o processo de aprendizagem seja mais dinâmico e 

estimulante e para que haja a efetiva integração básico-clínica. Procurou-se inserir o aluno 

nos hospitais e serviços de Atenção Básica como de Medicina da Família e Comunidade 

desde os primeiros anos do curso médico, propiciando o contato oportuno com a atividade 

profissional.  

 

Eixos Temáticos III e IV - Saúde do Indivíduo, família e comunidade na perspectiva das 

intervenções no processo saúde/doença & Integralidade da assistência na Atenção 

Básica em saúde. 

No terceiro e quarto anos, o foco principal é o ensino da propedêutica e 

terapêutica clínica e cirúrgica, ancorado no raciocínio básico-clínico-epidemiológico 

fornecido nos Eixos Temáticos I e II. Ao final dessa etapa, correspondente ao terceiro eixo, 

o acadêmico possui subsídios para realizar intervenções no processo saúde-doença por 

meio da assistência integral à saúde dos principais grupos populacionais na Atenção Básica 

(idosos, adultos, crianças, adolescentes, mulher, saúde mental). 

 

Eixos Temáticos V e VI – Integralidade da assistência na atenção básica e na média 

complexidade e formação integradora em atenção básica, média e alta complexidade. 

No quinto e sexto ano o aluno colocará em prática tudo o que aprendeu, tendo 

quase que exclusivamente atividades práticas em regime de internato, integrando a 

experiência já vivenciada na Atenção Básica com a Atenção Secundária e Terciária. 

 

Nesta estrutura curricular, a formação do médico inclui como etapa integrante da 

graduação, estágio curricular obrigatório de treinamento em serviço, em regime de internato, 

em serviços conveniados, e sob supervisão direta dos docentes do próprio curso e de 
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preceptores. São oferecidos aos estudantes que integralizam todos os módulos dos 

primeiros 8 (oito) períodos do curso, e tem duração de 24 (vinte e quatro) meses.  

O estágio curricular obrigatório atende plenamente aos requisitos emanados das DCN 

2014, representando 35% da carga horária total do curso, sendo 31,3% da CH prevista para 

o internato na Atenção Primária e nos Serviços de Urgência e Emergência do SUS. 

Ainda conforme as DCN 2014, nesses 31,3% de CH destinada à Atenção Primária e 

Serviços de Urgência e Emergência, há predomínio da carga horária destinada à Atenção 

Primária (79,5% versus 20,5%). 

 

5.13 MATRIZ CURRICULAR 

 

 

Desde a data em que o processo de renovação do reconhecimento de curso de 

Medicina (25 de abril de 2011) foi protocolado no e-MEC até a data de abertura do formulário 

eletrônico da avaliação (23 de fevereiro de 2015), transcorreu um período de tempo de três 

anos e dez meses. Dentro desse período, em junho de 2014, foram publicadas as novas 

DCNs e, com isso, houve a necessidade de repensar a estrutura curricular, além da 

reformulação da matriz curricular até então vigente. 

O curso de Medicina da FAPAC passou a ser ofertado em 12 semestres em regime 

seriado semestral (20 semanas letivas) e período integral, com carga horária total de 7.200 

horas. A partir do nono semestre, tem início o estágio curricular obrigatório (Internato), 

respeitando-se as grandes áreas previstas nas novas diretrizes curriculares: Medicina de 

Família e Comunidade, Urgência e Emergência, Saúde Coletiva, Saúde Mental, Clínica 

Médica, Cirurgia, Ginecologia-Obstetrícia e Pediatria.  

 No ciclo pré-internato, há predomínio de atividades práticas. A matriz curricular prevê 

carga horária para Atividades Complementares e realização do TCC. Há oferta de disciplinas 

eletivas como mais uma forma de flexibilizar a formação acadêmica. 

O internato compreende o 9º, 10º, 11º e 12º períodos, após o cumprimento de todas 

as disciplinas e atividades previstas do 1º ao 8º período do curso. O estudante do internato 

obrigatoriamente passa pela Atenção Básica, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Saúde 

Mental, Urgência e Emergência, Saúde Coletiva, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, sendo 

a distribuição da coordenação, que determina a ordem de sequência dos módulos de acordo 

com os interesses acadêmicos e pedagógicos. 
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A matriz curricular foi definida a partir do diagnóstico do profissional que se pretende 

formar, sendo esta orientada a fim de habilitar os estudantes para atuarem de forma a 

garantir a integralidade da assistência no contexto do Sistema Único de Saúde em nível local 

e regional. 

As disciplinas foram orientadas de maneira que cada uma assuma posição e 

amplitude explicitada no projeto pedagógico em razão das competências e habilidades do 

curso. 

Os docentes comprometem-se com a Instituição em relação à sua qualidade e 

responsabilidade na formação do egresso, bem como com a constante inovação, com a 

construção e reconstrução do conhecimento e com a sua qualificação profissional. Por outro 

lado, a Instituição se compromete a desenvolver uma política permanente de estímulo, 

capacitação e apoio a esses profissionais.  

Com a finalidade de favorecer o desenvolvimento de competências e habilidades, 

houve um planejamento interdisciplinar para que o acadêmico assuma a sua formação 

plena, levando em conta uma tomada de consciência da diversidade e o respeito aos outros; 

uma compreensão da condição humana tendo em vista os aspectos físicos, biológicos, 

psíquicos, culturais, sociais, históricos e espirituais compreendendo a ética do ser humano 

e da profissão, envolvendo autonomias individuais, participações comunitárias, consciência 

de humanização, além de um conhecimento sobre as políticas públicas de saúde vigentes 

no país envolvendo o sistema locorregional de saúde. 

A matriz curricular vigente, reformulada pelo NDE no primeiro semestre de 2015, foi 

organizada em eixos temáticos conforme já descritos na Estrutura Curricular (páginas115 e 

116). 

Simultaneamente, à implementação e consolidação da matriz curricular atual (Quadro 

35), estruturada no primeiro semestre de 2015, o NDE tem elaborado estudos para a 

implantação de uma matriz com estrutura mais integrada e que atenda plenamente aos 

referenciais apontados nas DCN 2014 (Anexo I). 
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           MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE MEDICINA - ESTRUTURA DE 2015/1 
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Quadro 35: Matriz Curricular do Curso de Medicina - Estrutura de 2015/1. 

 

 

ELETIVAS 
Disciplinas 

Teórica Prática Total 

Eletrocardiograma  40 40 

Exame e Diagnóstico  40 40 

Informática Médica  40 40 

Inglês Instrumental  40 40 

Gestão Profissional  40 40 

Outras Demandas    

Quadro 36: Eletivas da Matriz Curricular do Curso de  
Medicina - Estrutura de 2015/1. 

 
 

             O Curso de Graduação em Medicina Bacharelado tem como regime o seriado 

semestral, visando preparar profissionais aptos a exercerem as funções requeridas, com 

visão integral dos aspectos a eles relacionados. A matriz curricular do curso foi concebida 

de modo a construir formação acadêmica que possibilite o egresso a atuar em diversos 

ramos da Medicina no século XXI.  

             O projeto pedagógico do curso foi construído em total observância às Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina definidas na Resolução 

CNE/CES nº 3, de 20 de junho de 2014. Ele está, plenamente, adequado à legislação da 

educação superior e aos atos normativos do MEC e do CNE. O currículo do Curso de 

Medicina foi desenvolvido na perspectiva da educação continuada, sendo concebido como 

realidade dinâmica, flexível, propiciando integração entre a teoria e prática, o diálogo entre 

as diferentes ciências e saberes, e as atividades facilitadoras da construção de 

competências e desenvolvimento de atitudes e habilidades.  
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              A organização do currículo seguiu os princípios de:  

a) flexibilização;  

b) interdisciplinaridade; e  

c) contextualização.  

             A flexibilização curricular possibilita a ampliação dos horizontes do conhecimento e 

o desenvolvimento de visão crítica mais abrangente, pois permite ao aluno ir além de seu 

campo específico de atuação profissional, oferecendo condições de acesso aos 

conhecimentos, habilidades e atitudes formativas em outras áreas profissionais. A 

flexibilização traz a possibilidade de suavizar a estrutura curricular do Curso, favorecendo 

ao aluno a realização de percursos formativos diferenciados, possibilitando a escolha dentre 

as múltiplas atividades acadêmicas que são oferecidas pela Faculdade, tais como: visitas 

técnicas, cursos de extensão, vídeos, dentre outras.  

           A flexibilização curricular permite também a adaptação às diferenças individuais, 

respeitando os diversos ritmos de aprendizagem, integrando as dessemelhanças locais e os 

distintos contextos culturais, garantindo um currículo que funcione como um fluxo articulado 

de aquisição de saber, num período finito de tempo, tendo como base a diversidade e o 

dinamismo.  

          A interdisciplinaridade propicia o diálogo entre os vários campos do conhecimento e 

a integração do saber, visando a superar uma organização curricular tradicional, que coloca 

as disciplinas como realidades estanques, fragmentadas, isoladas e dificulta a apropriação 

do conhecimento pelo aluno. A interdisciplinaridade favorece visão contextualizada e 

percepção sistêmica da realidade, permitindo compreensão mais abrangente do saber.  

        A interdisciplinaridade integra o saber, propiciando a compreensão da relevância e do 

significado dos problemas estudados, favorecendo, consequentemente, os processos de 

intervenção e busca de soluções. Expressa ainda a necessidade de reconstruir o 

pensamento em novas bases, recuperando dimensões como a criatividade, a imaginação e 

a capacidade de lidar com a incerteza. A interdisciplinaridade não significa uma justaposição 

de saberes, nem implica uma comunicação reduzida entre as disciplinas. Envolve a 

elaboração de um contexto mais geral, no qual as disciplinas em contato são modificadas, 

passando a depender claramente uma das outras. Promove, portanto, intercâmbios mútuos 

e recíprocas integrações entre as disciplinas.  
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              O ensino baseado na interdisciplinaridade tem grande poder estruturador, pois, as 

definições, os contextos e os procedimentos que são estudados pelos alunos são 

organizados em torno de unidades mais globais, que agregam estruturas de conceitos e 

metodologias compartilhadas por várias disciplinas, capacitando os alunos para enfrentar 

problemas que transcendem os limitem de uma disciplina concreta e para detectar, analisar 

e solucionar novas questões. Além disso, a interdisciplinaridade favorece a realização de 

transferências das aprendizagens já adquiridas em outros contextos e amplia a motivação 

para aprender.  

            Adicionalmente, as disciplinas do Curso estão inter-relacionadas e se integram em 

função dos objetivos do curso e do perfil do egresso.  

A contextualização busca a adequação do currículo às características dos alunos e do 

ambiente socioeconômico e cultural, permitindo relacionar as atividades curriculares com o 

cotidiano dos alunos e com o contexto social. Para atender a esse princípio, buscou-se 

adequar o processo de ensino e aprendizagem à realidade local e regional, articulando as 

diferentes ações curriculares às características, demandas e necessidades de cada 

contexto. Desenvolveram-se estratégias para articular o processo de ensino à realidade dos 

alunos, propiciando uma aprendizagem referida aos diferentes âmbitos e dimensões da vida 

pessoal, social e cultural dos discentes.  

           Nessa perspectiva, as práticas curriculares implementadas estão pautadas no 

conhecimento das características dos alunos, buscando respeitar suas personalidades e 

suas identidades.  

            O princípio da contextualização permitiu ainda pensar um currículo de forma 

abrangente, com ampla rede de significações, e não apenas como um lugar de transmissão 

e reprodução do saber.  

           A contextualização envolve o estabelecimento de relação de reciprocidade entre o 

aluno e o objeto de conhecimento, favorecendo aprendizagem significativa, uma vez que 

está baseada nos diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e cultural dos 

alunos. 

           Estes três princípios ganham dimensão na estrutura curricular do Curso de Medicina, 

que segue o que preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais para Medicina, as quais 

estabelecem para a organização curricular do curso de graduação em Medicina a 
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necessidade de contemplar conteúdos relacionados com todo o processo saúde-doença do 

cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional.  

           Uma das principais prioridades da coordenação do Curso é exercer a 

interdisciplinaridade, objetivando a formação do profissional capaz de colocar em ação os 

conhecimentos e valores adquiridos para desempenhar com eficácia e eficiência as 

competências profissionais adequando às necessidades do mercado de trabalho.  

             As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana estão inclusas como conteúdos 

disciplinares, como temáticas de projetos de pesquisa e iniciação científica, como temáticas 

de projetos e atividades de extensão e nas atividades complementares em consonância com 

a Resolução CNE/CP N° 01, de 17/6/2004.  

            A Disciplina Libras está inserida na estrutura curricular do Curso de Medicina como 

disciplina obrigatória, conforme preconiza o Decreto 5.626/2005 e as DCN de Medicina.   

           O Curso de Medicina Bacharelado contempla, ainda, os Direitos Humanos e as 

Políticas de Educação Ambiental, conforme a determinação da Lei nº 9.795, de 27 de abril 

de 1999 e do Decreto Nº 4.281, de 25 de junho de 2002, como conteúdos disciplinares, como 

temáticas de projetos de pesquisa e iniciação científica, como temáticas de projetos e 

atividades de extensão e nas atividades complementares. Há integração da educação 

ambiental às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e permanente.  

            Nesta oportunidade, vale registrar que a carga horária total do curso em tela (7.200 

horas) está mensurada em hora aula de 60 minutos de atividades acadêmicas e de trabalho 

discente efetivo, conforme preconizam os artigos 2º e 3º da Resolução CNE/CES nº 3, de 

02/07/2007.  

Art. 2º - Cabe às Instituições de Educação Superior, respeitado o mínimo dos duzentos dias 

letivos de trabalho acadêmico efetivo, a definição da duração da atividade acadêmica ou do 

trabalho discente efetivo que compreenderá:  

I – preleções e aulas expositivas;  

II – atividades práticas supervisionadas, tais como laboratórios, atividades em biblioteca, 

iniciação científica, trabalhos individuais e em grupo, práticas de ensino e outras atividades 

no caso das licenciaturas.  

Art. 3º - A carga horária mínima dos cursos superiores é mensurada em horas (60 minutos), 

de atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo.   
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             As atividades acadêmicas e os trabalhos discentes efetivos previstos no Projeto 

Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina estão plenamente adequados às 

Diretrizes Curriculares Nacionais, respeitado o mínimo dos duzentos dias letivos. Elas terão 

duração de 60 (sessenta) minutos, sendo assim discriminados:  

la mensurada em 50 (cinquenta) minutos de 

exposição e 10 (dez) minutos de atividade supervisionada.  

de atividades práticas e 10 (dez) minutos de atividade supervisionada.  

minutos.  

 

 

rabalho de Conclusão de Curso: hora aula mensurada em 60 (sessenta) minutos.  

 

             Todas as atividades acadêmicas realizadas pelos alunos, inclusive as atividades 

supervisionadas, constam dos Planos de Ensino, bem como são descritas pelos professores 

no sistema de registro acadêmico da FAPAC. 

             Com base no exposto, declaramos que o presente Projeto Pedagógico do Curso de 

Graduação em Medicina Bacharelado contempla plenamente os requisitos legais e 

normativos nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, como temas transversais que 

perpassam todo o itinerário da formação acad6emica dos alunos.  

 

5.14 CONTEÚDOS CURRICULARES 

 

 Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação de 

Medicina, os conteúdos essenciais para este curso estão relacionados com todo o processo 

saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica 

e profissional, proporcionando a integralidade das ações do cuidar em saúde. Os conteúdos 

estão dispostos na matriz curricular a fim de permitir a interdisciplinaridade, sempre 

articulando teoria e prática. 

Os conteúdos curriculares contemplam: 
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I- As disciplinas de Anatomia, Biologia Celular e Molecular, Desenvolvimento Humano 

(Genética e Embriologia), Histologia, Bioquímica, Fisiologia, Patologia Geral e 

Especial permitem oconhecimento das bases moleculares e celulares dos processos 

normais e alterados, da estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, 

aplicados aos problemas de sua prática e na forma como o médico o utiliza;  

II- As disciplinas de Ética e Humanismo; Psicologia Médica; Sociedade, Saúde e 

Ambiente; Deontologia e Bioética; Saúde Mental do estudante de medicina e do 

médico; e as disciplinas de Medicina de Família e Comunidade proporcionam a 

compreensão dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, 

ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e coletivo, do processo saúde-doença;  

III- As disciplinas de Microbiologia, Imunologia, Parasitologia e Epidemiologia abordam 

o processo saúde-doença do indivíduo e da população, em seus múltiplos aspectos de 

determinação, ocorrência e intervenção;  

IV- As disciplinas de Semiologia Médica I, Semiologia Médica II, Atitudes e Habilidades 

Médicas e Fisiopatologiapermitem acompreensão e domínio da propedêutica médica – 

capacidade de realizar história clínica, exame físico, conhecimento fisiopatológico dos 

sinais e sintomas, sem falar da capacidade reflexiva e compreensão ética, psicológica e 

humanística da relação médico-pessoa sob cuidado;  

V- As disciplinas de Saúde de Adulto e Idoso, Saúde da Criança e Adolescente, Saúde 

a Mulher, Clínica Cirúrgica, Saúde Mental, Medicina do Trabalho, Propedêutica da 

Imagem eFarmacologia permitem o acadêmico de medicina tenha o entendimento 

sobre diagnóstico, prognóstico e conduta terapêutica nas doenças que acometem o ser 

humano em todas as fases do ciclo biológico, considerando-se os critérios da 

prevalência, letalidade, potencial de prevenção e importância pedagógica;  

VI- As disciplinas de Medicina de Família e Comunidadede I a VII contemplam o domínio 

das atividades de promoção da saúde e compreensão dos processos fisiológicos dos 

seres humanos – gestação, nascimento, crescimento e desenvolvimento, 

envelhecimento e do processo de morte, atividades físicas, desportivas e as relacionadas 

ao meio social e ambiental;  

VII- As disciplinas de Atividade de Integração de I a VIII e Libras têm por objetivo abordar 

temas transversais no currículo, que envolvam conhecimentos, vivências e reflexões 

sistematizadas acerca dos Direitos Humanos, Educação Ambiental, Ensino de Libras 
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(Língua Brasileira de Sinais), Educação das Relações Étnico-raciais e História e Cultura 

Afro-brasileira e Indígena. 

VIII- As disciplinas de Métodos e técnica de Estudo, Iniciação Científica, TCC I, TCC II, 

Inglês Instrumental e Informática Médicatêm por objetivo a compreensão e domínio 

das novas tecnologias da comunicação para acesso a bases remotas de dados e domínio 

de, pelo menos, uma língua estrangeira que seja, preferencialmente, uma língua franca. 

 

5.15 METODOLOGIAS 

 

A Matriz Curricular do curso de Medicina da FAPAC, concebida a partir das DCNs 

para o curso de Medicina de 2014, caracteriza-se como matriz sequencial e é ofertada como 

modelo de transição, com acompanhamento contínuo do NDE subsidiado por avaliações 

periódicas da CPA, de um modelo tradicional para uma concepção pedagógica de 

aprendizagem ativa. São adotadas estratégias e instrumentos pedagógicos que possibilitam 

postura ativa e reflexiva da parte do estudante, a saber: 

I. eixos estruturantes anuais, visando trabalhar e possibilitar esta síntese integradora 

dos conteúdos e atividades realizadas, objetivando o alcance das competências e 

habilidades desejadas; 

II. práticas pedagógicas semestrais, denominadas de atividades integradoras, que 

trabalharão casos clínicos, tutoriais, produções científicas, culturais e artísticas, onde 

os alunos serão protagonistas do processo de ensino e aprendizagem; 

III. implantação de um sistema de avaliação formativa com foco nas habilidades 

desenvolvidas.  

 Ao lado da competência técnica que se quer desenvolver no futuro médico, é 

preciso atentar para o seu desenvolvimento pessoal como fator importante para sua 

maturidade profissional. Isto remete à necessidade de criar, no curso ofertado, momentos 

de convivência e de interação grupal que permitam aos alunos aprender de forma 

colaborativa, além de compartilharem problemas, fracassos e sucessos, desenvolvendo, 

desta forma, sua autonomia. 

O processo ensino-aprendizagem do curso de medicina é operacionalizado a partir 

da diversidade dos cenários de ensino e aprendizagem, a saber: 



 
 

 

 
 

112 

• Espaços da FAPAC: salas de aula, sala de metodologias ativas, biblioteca, 

laboratórios; 

• Ambulatório-Escola da FAPAC; 

• Centro de Especialidades Médicas; 

• SAMU/UPA; 

• Escolas e Creches; 

• Comunidades institucionalizadas; 

• Indústrias; 

• Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família; 

• Unidades Hospitalares. 

 

Metodologicamente, as atividades são definidas de forma a contemplar o cenário de 

aprendizagem como espaço colaborativo no qual conteúdos, valores, habilidades e 

procedimentos conduzem à construção do conhecimento técnico-científico e de valores 

humanísticos, da ética e das atitudes indispensáveis ao profissional cidadão. 

O corpo docente recebe capacitação permanente, sendo estimulado a adotar 

metodologias ativas de ensino em sala de aula, conscientizando os estudantes acerca da 

importância de assumirem umpapel ativo no processo de ensino e aprendizagem. A 

utilização de recursos como estudo de caso, problematização, seminários, estudo dirigido e 

atividades práticas fazem parte da prática pedagógica de todas as unidades curriculares. 

Nas metodologias de ensino utilizam-se de técnicas e recursos variados, tais como 

exposições dialogadas com ênfase na participação dos discentes, aulas em vídeo, grupos 

de estudo orientados pelo docente (leitura e discussão em grupo), seminários, uso de 

plataformas educacionais, aprendizagem baseada em equipes (TBL) e estudos de casos. 

No Programa de Formação e Desenvolvimento Docente da FAPAC várias oficinas já foram 

ofertadas, e ainda estão previstas outras (Quadro 1), para que os professores do curso sejam 

conhecedores e praticantes dos métodos ativos mais consagrados na literatura de Educação 

Médica.  

Síntese das metodologias ativas em uso e previstas para serem usadas no curso de 

Medicina da FAPAC/ITPAC 

Metodologias em uso: 

- TBL 
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- Atividades em pequenos grupos 

- Gamificação 

- Aulas dialogadas com a utilização de vídeos 

- Seminários 

- Estudos de casos 

- Juri simulado 

- Projeto de intervenção 

 

Metodologias que serão usadas a partir das oficinas do Programa de Formação 

e Desenvolvimento Docente do curso de Medicina: 

- Problematização 

- Aprendizagem Baseada em Problemas 

- Peer Instruction 

- Sistema Pessoal de Respostas (“Clicker”) 

-Técnicas para pequenos e grandes grupos/Flipped Classroom 

Quadro 37: Síntese das metodologias ativas em uso e previstas para serem usadas no curso de Medicina da 
FAPAC/ITPAC. 

 

Os momentos de aulas práticas são realizados em ambientes diversificados 

como: laboratórios, bibliotecas, comunitários (visitas domiciliares, escolas, creches, etc.), 

unidades básicas de saúde, ambulatórios, enfermarias e hospitais. Outros recursos 

pedagógicos são utilizados como a apresentação de filmes seguida de debate, 

dramatizações e simulações em que o estudante torna-se paciente.  

Desta forma, o curso de Medicina é desenvolvido com a utilização dos seguintes 

recursos: 

 teorização - destinadas a fornecer aos alunos os fundamentos das disciplinas e suas 

referências teóricas e instrumentais; 

 aulas práticas - destinadas a fornecer aos alunos o contato direto com situações e 

cenários de desenvolvimento da atividade profissional; 

 atividades em laboratórios - destinadas a capacitar o aluno, participante, na utilização 

dos recursos dos laboratórios relacionados à sua formação profissional; 

 seminários - desenvolvidos com o intuito de estimular a educação em saúde; 

 conferências e palestras - com a finalidade de colocar os alunos frente a especialistas 
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das diversas áreas (profissionais de renomado conhecimento), que são convidados 

para difundir seus conhecimentos por meio dessas atividades; 

 visitas técnicas - para fornecer aos alunos a oportunidade de manter contato direto com 

a realidade do mercado de trabalho e as atividades desenvolvidas nas diversas áreas 

das organizações; 

 estágios acadêmicos supervisionados, de caráter obrigatório - realizados em setores 

do próprio Instituto e/ou em instituições conveniadas nas áreas de abrangência 

curricular; 

 estágios extracurriculares - realizados em instituições conveniadas para ampliação de 

capacidades profissionais, envolvendo conhecimentos, habilidades e atitudes frente à 

promoção e recuperação da saúde e à prevenção de agravos; 

 compreendem ainda a elaboração de trabalhos científicos, na forma de trabalho de 

conclusão de curso, com apresentação à banca examinadora constituída de 

professores da Instituição e/ou convidados, além do professor orientador; 

 atividades complementares – participação em eventos científicos, ligas acadêmicas, 

monitorias, iniciação científica que visam complementar a formação intelectual. 

 internato, durante o qual o acadêmico realizará atividades práticas, treinamento em 

serviço sob supervisão e teóricas como: casos clínicos, grupos de discussão, 

seminários, sessões clínico-radiológicas, temas de revisão e atualização, nas 

instituições de saúde credenciadas e conveniadas, em sistema de rodízio. 

 

5.16 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS ENSINO-

APRENDIZAGEM 

  Em relação ao ensino-aprendizagem, a avaliação é parte integrante do processo 

de formação, uma vez que possibilita diagnosticar lacunas a serem superadas, aferir os 

resultados alcançados – considerando as competências a serem constituídas – e identificar 

mudanças de percurso, eventualmente necessárias. No contexto do desenvolvimento de 

competências, avaliá-las na formação dos futuros profissionais significa verificar não apenas 

se assimilaram os conhecimentos necessários, mas, também, quanto e como se mobilizam 

para resolver situações - problemas reais ou simulados - relacionados, de alguma forma, 

com o exercício profissional. Assim, o PPC do curso de Medicina em consonância com o 

Regimento Interno da FAPAC, no capítulo referente ao “SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO 



 
 

 

 
 

115 

PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM”, determina que: a avaliação do desempenho 

acadêmico do aluno é feita por disciplina, com apuração no final de cada período letivo, 

abrangendo sempre os elementos de assiduidade e aproveitamento nos estudos, ambos 

imprescindíveis para a aprovação.  

Assiduidade: é considerados assíduo o aluno que comparecer a, no mínimo, 75% 

(setenta e cinco por cento) das aulas contidas na programação de cada disciplina.  

Aproveitamento nos estudos: as Avaliações têm uma somatória total de 100 

pontos, distribuídos em:  

Avaliação N1: 35 pontos;  

Avaliação N2: 35 pontos;  

Avaliação N3: 30 pontos.  

• A Avaliação N3 são de conteúdo cumulativo e integrativo de todas as disciplinas 

ministradas durante o semestre letivo.  

• Para os alunos matriculados no Internato e em Estágios, propõe-se a 

diversificação dos processos avaliativos por meio dos seguintes instrumentos: 1) Mini-CEX 

(Mini-Clinical Examination), 2) OSCE (Objective Structured Clinical Evaluation) e 3) 

Avaliação Global (Quadro 38), além de outros formatos em que os estudantes devem 

demonstrar a aplicação dos conhecimentos na prática, quando submetidos a uma situação 

clínica real ou simulada. 

 

Modelo de Avaliação Global aplicada aos estudantes nos internatos 

AVALIAÇÃO GLOBAL Nota 

Responsabilidade/pontualidade/postura social e ética 
10 pontos – corresponde a 10% 

10 

Relatos de casos, seminários/visitas 
15 pontos – corresponde a 15% 

15 

Relação interno/preceptor, interno/paciente e 
interno/outros profissionais – 10 pontos corresponde a 10% 

10 

Prova prática 
25 pontos – corresponde a 25% 

25 

Prova escrita 
40 pontos – corresponde a 40 % 

40 

Média final 100 

Quadro 38: Modelo de Avaliação Global aplicada aos estudantes nos internatos. 

Nota:* é facultada à instituição que recebe o interno a adoção de critérios de avaliação diferentes dos 

anteriormente citados. 
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Independentemente do tipo de avaliação, se teórica ou prática, se por meio de provas 

escritas ou por meio de instrumentos como o OSCE/Mini-CEX, o feedbackoportuno é sempre 

encorajado, oportunizando que os estudantes identifiquem suas fraquezas e fortalezas de 

modo objetivo, tomando consciência dos aspectos a serem corrigidos ou aperfeiçoados. 

 

2ª Chamada:  

O aluno que vier a faltar a alguma avaliação, definida no Programa de Curso da 

Disciplina, tem direito somente a  uma segunda(2ª) chamada. A mesma realizar-se-á em 

dia letivo fixado em calendário acadêmico, e será uma avaliação com conteúdo cumulativo. 

O acadêmico não precisará apresentar justificativa para realizar prova de 2ª 

Chamada. 

 

Da Média para aprovação e Exame Especial:  

• Será considerado aprovado na disciplina em que estiver matriculado, o aluno 

que, ao final do período letivo, obtiver um mínimo de 60% (sessenta por cento) dos pontos 

relativos aos elementos de avaliação da mesma. 

• O Exame Especial consistirá de uma avaliação escrita. Terá o valor de 100 (cem) 

pontos e será facultado apenas ao aluno que, tendo sido assíduo na disciplina, tiver obtido 

40% a 59% dos pontos relativos aos elementos de avaliação da mesma, ao final do período 

letivo;  

• Os pontos obtidos no Exame Especial substituirão os pontos relativos ao período 

letivo; 

 • O aluno submetido ao Exame Especial será considerado aprovado na disciplina 

se obtiver a nota igual ou superior a 60% (sessenta por cento) dos pontos destinados à 

avaliação da disciplina;  

• O aluno que, submetido ao Exame Especial não obtiver nota igual ou superior a 

60% (sessenta por cento), será considerado reprovado na disciplina. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

117 

5.17 EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS 

 

  PRIMEIRO PERÍODO 
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termos de posição; estudo detalhado dos sistemas: ósseo, articular, muscular, digestório, 
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GARTNER, Leslie P. Atlas colorido de histologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2014. 493 p. 
HIB, José. Di Fiori histologia: texto e atlas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 513 
p.  
JUNQUEIRA, Luís Carlos Uchoa. Biologia celular e molecular. 9.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012. 364p. 
KIERSZENBAUM, B. L. Histologia e biologia celular: uma introdução à patologia. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 699p. 
 
MÉTODO E TÉCNICA DE ESTUDO 
Desenvolvimento de atividades que visam o aprendizado de métodos e técnicas facilitadores 
do estudo. Obtenção de informações por meio da biblioteca e outras fontes como internet, 
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jornais e revistas da área médica. Conhecimento das normas e técnicas de elaboração e 
apresentação de trabalhos acadêmicos com ênfase em seminários, relatórios e grupos de 
discussão. 
Bibliografia Básica 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração 
de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 158 p. 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico: 
procedimentos básicos; pesquisa bibliográfica, projeto e relatório; publicações e trabalhos 
científicos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 225 p. 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. 304 p. 
Bibliografia Complementar 
FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 210 p. 
DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
124 p.  
NASCIMENTO - ROCHA, Josefa Moreira do.  Manual de elaboração do trabalho de 
conclusão de curso: normas padronizadas pela coordenação de trabalho de conclusão de 
curso do ITPAC Porto Nacional. 3. ed. Porto Nacional, Tocantins, 2015. 72 f. il. [Online]. 
Disponível em: <http://www.itpacporto.com.br/arquivos/Tutorias/TCC_manual.pdf> 
RAMPAZZO, Lino. Metodologia científica: para alunos dos cursos de graduação e pós - 
graduação. 8. ed. São Paulo: Loyola, 2002. 154 p.  
RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6. ed. São 
Paulo: Atlas, 2014. 181 p.  
 
ÉTICA E HUMANISMO 
Princípios éticos e humanísticos fundamentais da medicina proporcionando condições 
teóricas e práticas para uma visão holística do ser humano. A compreensão da natureza do 
ato médico e uma boa relação do médico com o paciente e a família. Defesa e promoção 
dos direitos humanos e da justiça social. Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 
Bibliografia Básica 
PESSINI, Leocir. Problemas atuais de bioética. 11. ed. São Paulo: Centro Universitário 
São Camilo: Loyola, 2014. 579 p. 
CAMARGO, Marculino. Manual sintético de bioética: o agir da vida. Curitiba: Juruá, 2013. 
130 p.  
VEATCH, Robert M. Bioética. 3. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. 239 p.   
Bibliografia Complementar 
Código de Ética Médica: Código de Processo Ético Profissional, Conselhos de Medicina, 
Direitos dos Pacientes. São Paulo: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, 
2013. 96 p. 
MARTINS, Alexandre Andrade. Bioética, saúde e vulnerabilidade: em defesa da dignidade 
dos vulneráveis. São Paulo: Paulus, 2012. 165p. 
GARRAFA, Volnei. Bioéticas, poderes e injustiças. Brasília: CFM, 2012. 395 p. 
RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado (Coord.). Bioética e 
direitos da pessoa humana. Belo Horizonte: Del Rey, 2012. 341 p.  
PAIVA, Vera; AYRES, José Ricardo; BUCHALLA, Cassia (Coord.). Vulnerabilidade e 
direitos humanos: prevenção e promoção da saúde: livro I: da doença à cidadania. Curitiba: 
Juruá, 2012. 319 p. 
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.  
LIBRAS 
Aspectos da Língua de Sinais e sua importância, cultura e história. Identidade surda. 
Introdução aos aspectos linguísticos na Língua Brasileira de sinais: fonologia, morfologia, 
sintaxe. Noções básicas de escrita de sinais. Processo de aquisição da Língua de Sinais 
observando as diferenças e similaridades existentes entre essa e a língua Portuguesa. 
Bibliografia Básica 
CAPOVILLA, Fernando César. Novo Deit-Libras. 2. ed. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, 2012, 1401 p. 
FIGUEIRA, Alexandre dos Santos. Material de Apoio para Aprendizado de Libras. São 
Paulo: Phorte, 2011, 339 p. 
LODI, Ana Claudia Balieiro; MÉLO, Ana Dorziat Barbosa de; FERNANDES, Eulalia (Org.). 
Letramento, bilinguismo e educação de surdos. 2. ed. Porto Alegre: Mediação, 2015. 391 
p.  
Bibliografia Complementar 
DORZIAT, Ana (Org.). Estudos surdos: diferentes olhares. Porto Alegre: Mediação, 2011. 
152 p. 
MASIP, Vicente. Fonologia, fonética e ortografia portuguesas. Rio de Janeiro: EPU, 
2014. 185 p. 
FELIPE, Tanya. Libras em contexto: curso básico: livro do estudante. 9. ed. Rio da Janeiro: 
WalPrint Gráfica, 2009. 187 p. 
LIMA, Camila Machado de. Educação de surdos: desafios para a prática e formação de 
professores. Rio de Janeiro: Wak, 2015. 
ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi de. Atividades ilustradas em sinais da libras. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Revinter, 2013. 241 p. 
 
ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO I 
Integração das disciplinas e conteúdos estudados no semestre letivo analisando problemas 
do mundo de trabalho, inclusive no contexto da educação ambiental, educação das relações 
étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena e na educação 
dos direitos humanos. 
Bibliografia Básica 
MOORE, Keith L. Anatomia orientada para a clínica. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2014. 1114 p. 
PESSINI, Leocir. Problemas atuais de bioética. 11.ed. São Paulo: Centro Universitário São 
Camilo: Loyola, 2014. 579 p. 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 
elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 158 p. 
Bibliografia Complementar 
HIB, José. De Robertis Biologia celular e molecular. 16. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2014. 363p. 
HARVEY, Richard A.; FERRIER, Denise R. Bioquímica ilustrada. 5.ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2012. 520 p. ISBN 978-85-363-2625-2.  
JUNQUEIRA, Luís Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Histologia básica: textos/ atlas. 12. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 538 p. ISBN 978-85-277-2311-4.  
NASCIMENTO - ROCHA, Josefa Moreira do.  Manual de elaboração do trabalho de 
conclusão de curso: normas padronizadas pela coordenação de trabalho de conclusão de 
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curso do ITPAC Porto Nacional. 3. ed. Porto Nacional, Tocantins, 2015. 72 f. il. [Online]. 
Disponível em: <http://www.itpacporto.com.br/arquivos/Tutorias/TCC_manual.pdf> 
PAIVA, Vera; AYRES, José Ricardo; BUCHALLA, Cassia (Coord.). Vulnerabilidade e 
direitos humanos: prevenção e promoção da saúde: livro I: da doença à cidadania. Curitiba: 
Juruá, 2012. 319 p.  
  

SEGUNDO PERÍODO 
 
ANATOMIA HUMANA II 
Estudo detalhado da anatomia dos sistemas cardiovascular, respiratório, urinário e nervoso. 
Bibliografia Básica 
NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 640 
p. 
GRAY, Henry; GOSS, Charles Mayo (Ed.). Anatomia = Gray's anatomia. 29. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara, 2012. 1147 p.  
MACHADO, Angelo B. M. Neuroanatomia funcional. 3.ed. São Paulo: Atheneu, 2014. 363 
p. 
Bibliografia Complementar 
GARDNER, Ernest Dean; GRAY, Donald J.; O'RAHILLY, Ronan. Anatomia: estudo regional 
do corpo humano. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 815 p.  
MOORE, Keith L. Anatomia orientada para a clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2014. 1114 p. 
DANGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana básica. 2. ed. São 
Paulo: Atheneu, 2006. 184 p. 
DANGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana sistêmica e 
segmentar. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2011. 757p. 
TORTORA, Gerard J. Princípios de anatomia e fisiologia. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012. 1228 p. 
 
DESENVOLVIMENTO HUMANO  
Desenvolvimento humano contemplando a gametogênese, a fecundação, as fases 
intrauterinas do desenvolvimento, a hereditariedade (transmissão e expressão dos 
caracteres hereditários) e as malformações congênitas, bem como as possibilidades 
científicas para diagnóstico e tratamento dessas. Aplicação do estudo nas dimensões éticas 
e da educação dos direitos humanos. 
Bibliografia Básica 
GRIFFITHS, Anthony J. F. Introdução à genética. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2015. 710 p.. 
BORGES-OSÓRIO, Maria Regina. Genética humana. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 776 
p. 
MOORE, Keith L. Embriologia clínica. 9.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 540 p. 
Bibliografia Complementar 
SADLER, T.W. (Thomas W.). Langman, embriologia médica. 11. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010. 323p. 
GARCIA, Sonia Maria Lauer de; FERNÁNDEZ, Casimiro García (Orgs.). Embriologia. 3. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2012. 651 p.  
NUSSBAUM, Robert L. Thompson & Thompson genética médica. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2008. 525 p. 
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MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, Mark G. Embriologia básica. 8. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2012. 347 p. 
PAIVA, Vera; AYRES, José Ricardo; BUCHALLA, Cassia (Coord.). Vulnerabilidade e 
direitos humanos: prevenção e promoção da saúde: livro I: da doença à cidadania. Curitiba: 
Juruá, 2012. 319 p. 
 
FISIOLOGIA I 
Atividades que visam o suporte teórico e prático para a compreensão da fisiologia humana 
com ênfase nos sistemas cardiovascular, renal, respiratório e embasando a futura 
compreensão dos mecanismos causadores das doenças. 
Bibliografia Básica 
GUYTON, Arthur; HALL, John E. Tratado de Fisiologia Médica.12ª ed. Guanabara Koogan. 
2011. 1151p. 
GUYTON, Arthur C. Fisiologia Humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011, 
564 p. 
COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 496 p. 
Bibliografia Complementar 
CURI, Rui; ARAUJO FILHO, Joaquim Procópio de. Fisiologia básica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2011. 857 p. 
GANONG, William F. Fisiologia médica. 24. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2014. 623 p. 
WILMORE, Jack H. Fisiologia do esporte e do exercício. 5. ed. Barueri: Manole, 2014. 
594 p.  
GUYTON, Arthur; HALL, John E. Fisiologia humana e mecanismos das doenças. 6. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998, 639 p. 
SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 5. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2010. 957 p. 
 
PSICOLOGIA MÉDICA 
Conhecimento sobre a constituição psíquica e a subjetividade. O desenvolvimento, 
formação, estrutura e dinâmica da personalidade no Ciclo da Vida humana. Os processos 
básicos do comportamento, da personalidade e do funcionamento mental. Estudo das 
representações culturais e os efeitos psicológicos da doença nos diferentes grupos sociais. 
Relação médico-paciente. 
Bibliografia Básica 
BRASIL, Marco Antonio Alves et al (Ed.). Psicologia médica: a dimensão psicossocial da 
prática médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 283 p. ISBN 978-85-277-2070-0. 
CAIXETA, Marcelo. Psicologia médica. 2. ed. São Paulo: Sparta, 2015. 512 p. 
DE MARCO, Mario Alfredo et al. Psicologia médica: abordagem integral do processo 
saúde-doença. São Paulo: Artmed, 2012. 383 p. ISBN 978-85-363-2754-9. 
Bibliografia Complementar 
NOLEN-HOEKSEMA, Susan et al. Atkinson & Hilgard introdução à psicologia. 15. ed. 
São Paulo: Cengage Learning, 2012. 745 p.  
ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto. Psicologia da saúde: um novo significado para a 
prática clínica. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 304 p. 
EIZIRIK, Cláudio Laks. O ciclo da vida humana: uma perspectiva psicodinâmica. 2. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2013. 200 p. 
PAPALIA, Diane E.; OLDS, Sally Wendkos; FELDMAN, Ruth Duskin. Desenvolvimento 
humano. 12. ed. Porto Alegre: McGraw Hill:Artmed, 2013. 800 p. 
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ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto. Psicologia hospitalar: teoria e prática. 2. ed. São 
Paulo: Cengage Learning, 2010. 106 p. 
 
SOCIEDADE, SAÚDE E AMBIENTE 
Conhecimento sobre a constituição psíquica e a subjetividade. O desenvolvimento, 
formação, estrutura e dinâmica da personalidade no Ciclo da Vida humana. Os processos 
básicos do comportamento, da personalidade e do funcionamento mental. Estudo das 
representações culturais e os efeitos psicológicos da doença nos diferentes grupos sociais. 
A relação médico-paciente. 
Bibliografia Básica 
ROONEY A. A História da Medicina. Editora: M. Books, 2013. 216p. 
ALVES, Fátima (Coord.). Saúde, medicina e sociedade: uma visão sociológica. Lisboa: 
Pactor, 2013. 247 p. 
SANTANA, Jocyelma. Salve Doutor! A medicina do (no) Tocantins em livro - 
reportagem. Goiânia: Kelps, 2013. 192 p. 
Bibliografia Complementar 
PEDREIRA, Célio. Saúde e comunidade. 2. ed. Goiânia: Kelps, 2014. 238 p. 
SOLURI, Daniela Silveira; SANTOS NETO, Joaquim dos. SMS: fundamentos em segurança, 
meio ambiente e saúde. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 292 p. 
LOPES, Antonio Carlos. Tratado de clínica médica. 2. ed. São Paulo: Rocco, 2009. 3v.  
FONSECA, Angélica Ferreira (Org.). O território e o processo saúde - doença. Rio de 
Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 2007. 266 p. 
BRASIL. Presidência da República. Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial. Programa Brasil Quilombola. Brasília: Abaré, 2004. 48 p. 
 
MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE I 
Conceito de saúde e doença. História e conceito da promoção da saúde. História natural da 
doença.  Política Nacional da Promoção da Saúde. Educação em saúde. Educação popular 
em saúde. A relação do profissional médico com a antropologia na formação da identidade 
nacional e respeito às populações vulneráveis e étnicas. Cura em comunidades tradicionais.  
Bibliografia Básica 
DUNCAN, Bruce B. Medicina ambulatorial. Condutas de Atenção Primária Baseadas em 
Evidências 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 1600 p. 
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia – Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2013. 596 p.  
ROCHA, Aristides Almeida; CESAR, Chester Luiz Galvao; RIBEIRO, Helena. Saúde 
Pública: Bases Conceituais. 2ª ed. São Paulo: Atheneu. 2013. 1636p. 
Bibliografia Complementar 
PAIM, Jairnilson Silva; ALMEIDA FILHO, Naomar de (Org.). Saúde coletiva: teoria e prática. 
Rio de Janeiro: MedBook, 2014. 720 p. 
PEDREIRA, Célio. Saúde e comunidade. 2. ed. Goiânia: Kelps, 2014. 238 p. 
SILVA, Lincoln Luciano da; ARCHANJO, Daniela Resende; ARCHANJO, Léa Resende. 
Saúde da família: bem estar social. Curitiba: Intersaberes, 2013. 394p. 
SOLURI, Daniela Silveira; SANTOS NETO, Joaquim dos. SMS: fundamentos em segurança, 
meio ambiente e saúde. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 292 p. 
PAIVA, Vera; AYRES, José Ricardo; BUCHALLA, Cassia (Coord.). Vulnerabilidade e 
direitos humanos: prevenção e promoção da saúde: livro I: da doença à cidadania. Curitiba: 
Juruá, 2012. 319 p.  

http://www.estantevirtual.com.br/editora/m-books
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ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO II 
Integração das disciplinas e conteúdos estudados no semestre letivo analisando problemas 
do mundo de trabalho, inclusive no contexto da educação ambiental, educação das relações 
étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena e na educação 
dos direitos humanos. 
Bibliografia Básica 
PEREIRA, Mauricio Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2008. 596 p. 
ALVES, Fátima (Coord.). Saúde, medicina e sociedade: uma visão sociológica. Lisboa: 
Pactor, 2013. 247 p.  
GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2011. 1151p. 
Bibliografia Complementar 
PEDREIRA, Célio. Saúde e comunidade. 2. ed. Goiânia: Kelps, 2014. 238 p. 
BRASIL, Marco Antonio Alves et al (Ed.). Psicologia médica: a dimensão psicossocial da 
prática médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 283 p. 
SADLER, T.W. (Thomas W.). Langman, embriologia médica. 11. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010. 323p. 
BORGES-OSÓRIO, Maria Regina. Genética humana. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
776 p. 
PAIVA, Vera; AYRES, José Ricardo; BUCHALLA, Cassia (Coord.). Vulnerabilidade e 
direitos humanos: prevenção e promoção da saúde: livro I: da doença à cidadania. Curitiba: 
Juruá, 2012. 319 p. 
 

TERCEIRO PERÍODO 
 
MICROBIOLOGIA 
Conceitos da Biologia dos vírus, bactérias e fungos, suas classificações, técnicas de 
isolamento, identificações e tratamentos dando ênfase às espécies de interesse 
médico/hospitalar. Noções do papel do profissional da saúde no processo de diagnóstico e 
controle de diferentes agentes etiológicos tanto dentro da microbiologia sanitária quanto da 
saúde pública. As inter-relações da microbiologia, da biossegurança e a ética. 
Gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde. 
Bibliografia Básica 
SANTOS, Norma Suely de O. Introdução à virologia humana. 3.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2015. 532p. 
BROOKS, Geo F. Microbiologia Médica de Jawetz, Melnick e Adelberg. 26.ed. Rio de 
Janeiro: McGraw-Hill, 2014. 864p. 
SIDRIM, José Julio Costa. Micologia médica à luz de autores contemporâneos. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 388p. 
Bibliografia Complementar 
LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e Imunologia. 12 ed. Porto Alegre: AMGH, 
2014.708p. 
MURRAY, Patrick R. Microbiologia Médica. 7.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 872 p. 
TORTORA, Gerard T. Microbiologia. 10 ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 894p. 
ENGELKIRK, Paul G. Burton microbiologia para as ciências da saúde. 9.ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 436 p. 
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ALTERTHUM, Flávio. Microbiologia. 5.ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 760 p. 
 
PARASITOLOGIA 
Estudo morfológico e biológico dos artrópodes, helmintos e protozoários parasitas do homem 
como fundamento para o diagnóstico laboratorial e clínico. Epidemiologia, profilaxia e 
terapêutica das zooparasitoses humanas. Estudo dos animais peçonhentos. Relação 
ambiente, saúde e doença. Fatores ambientais de risco. 
Bibliografia Básica 
NEVES, David Pereira. Parasitologia básica. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2014. 238 p.  
NEVES, David Pereira. Parasitologia humana. 12. ed. São Paulo: Atheneu, 2011. 546 p.  
ZEIBIG, Elizabeth. Parasitologia Clínica. Uma abordagem clínico-laboratorial. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2014. 376 p. 
Bibliografia Complementar 
CIMERMAN, BENJAMIN; CIMERMAN, Sergio. Parasitologia Humana e seus 
Fundamentos. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2010. 390p. 
REY, Luís. Bases da parasitologia médica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2010. 391 p.  
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia prático de tratamento da malária no Brasil. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 36 p.  
COELHO, Carlos; CARVALHO, Aldo Rosa. Manual de parasitologia humana. 2. ed. 
Canoas: ULBRA, 2005. 263 p. 
BRASIL. Ministério da Saúde Fundação Nacional de Saúde. Manual de diagnóstico e 
tratamento de acidentes por animais peçonhentos. 2. ed. revisada Brasília: Fundação 
Nacional de Saúde, 2001. 120 p. 

 
 PATOLOGIA GERAL  
Causas e mecanismos das principais alterações estruturais e funcionais das células e 
tecidos comuns aos diferentes processos patológicos. 
Bibliografia Básica 
MITCHELL, R. N. Fundamentos de Patologia. Ed Elsevier Brasil, 2ª. Ed, 2012. 712p. 
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo patologia. 8.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2012. 1501 p. 
KUMAR, Vinay et al. Robbins & Cotran patologia: bases patológicas das doenças. 8. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 1458 p. 
Bibliografia Complementar 
FARIA, José Lopes de. Patologia geral: fundamentos das doenças, com aplicações clínicas. 
4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 298 p.  
CAWSON, R. A.; ODELL, E. W. Cawson's fundamentos básicos de patologia e medicina 
oral. 8. ed. São Paulo: Santos, 2013. 494 p. 
MONTENEGRO, Mário Rubens. Patologia: processos gerais. 6. ed. São Paulo: Atheneu, 
2015. 320 p.  
RIBALTA, Julisa Chamorro Lascasas; SPECK, Neila Maria de Góis (Ed.). Condutas em 
patologia do trato genital inferior. São Paulo: Atheneu, v.3. 2013. 131 p. 
RUBIN, Emanuel (Ed.). Rubin patologia: bases clinicopatológicas da medicina. 4.ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 1625 p.  
 
FISIOLOGIA II 
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Princípios fisiológicos gerais do organismo humano, compreendendo os principais sistemas 
fisiológicos: sistema endócrino, gastrointestinal e sistemas reprodutores masculino e 
feminino. Neurofisiologia. 
Bibliografia Básica 
GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2011. 1151p. 
GUYTON, Arthur C. Fisiologia humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
564 p. 
COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 496 p. 
Bibliografia Complementar 
CURI, Rui; ARAUJO FILHO, Joaquim Procópio de. Fisiologia básica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2011. 857 p. 
GANONG, William F. Fisiologia médica. 24. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2014. 623 p. 
WILMORE, Jack H. Fisiologia do esporte e do exercício. 5. ed. Barueri: Manole, 2014. 
594 p. 
GUYTON, Arthur C. Fisiologia humana e mecanismos das doenças. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1998. 639 p. 
AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 
934 p. 
 
ATITUDES E HABILIDADES MÉDICAS 
Simulação prática de avaliação inicial, monitorização eletrocardiográfica e oximetria. 
Higienização das mãos e antissepsia, treinamento de sondagens, procedimentos de 
drenagens, acessos venosos e oxigenoterapia. Gerenciamento de resíduos sólidos e 
biológicos gerados em atendimentos médicos. Simulação de ressuscitação cardio-pulmonar. 
Abordagem de feridas. Suporte básico de vida. 
Bibliografia Básica 
BARBOSA, Atílio Gustavo Blanco et al. (Org). Manual de habilidades médicas. 2. ed. São 
Paulo: Medcel, 2014. 88 p.  
NETTINA, Sandra M. Prática de enfermagem. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
2011. 3v. 
PORTO, Celmo Celeno (Ed.). Vademecum de clínica médica. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010. 1106 p. 
Bibliografia Complementar 
IRION, Glenn. Feridas: [novas abordagens, manejo clínico e atlas em cores]. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 336 p. 
HARADA, Maria de Jesus Castro Sousa; PEDREIRA, Mavilde da Luz Gonçalves (Org.). 
Terapia intravenosa e infusões. São Caetano do Sul: Yendis, 2011. 562 p. 
KNOBEL, Elias. Terapia intensiva: enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2010. 636 p.  
PIZZOLI, Lourdes Margareth Leite. Tecnologia e enfermagem: harmonia para qualidade 
do desempenho profissional. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2014. 644 p.  
BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE. 
DEPARTEMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. Manual de doenças mais importantes, por 
razões étnicas, na população brasileira afro-descendente. Brasília: Ministério da Saúde, 
2001. 78 p. 
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História da Saúde Pública no Brasil e Constituição. NOBS/NOAS. Lei 8080. Leis 8142. 
Princípios e diretrizes do SUS. Níveis de atenção. Modelos de atenção à saúde no Brasil. 
Redes de Atenção. Atenção Primária em saúde. Os fundamentos da ecologia e 
responsabilidade social do profissional de medicina. 
Bibliografia Básica 
PAIM, Jairnilson Silva; ALMEIDA FILHO, Naomar de (Org.). Saúde coletiva: teoria e prática. 
Rio de Janeiro: MedBook, 2014. 720 p. 
CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa et al. (Org.). Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São 
Paulo: HUCITEC, 2012. 968 p. 
GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Org.). Tratado de medicina de família e 
comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed. 2012. 2v. 
Bibliografia Complementar 
DUNCAN, Bruce B.; GIUGLIANI, Elsa R. J.; SCHMIDT, Maria Inês. Medicina ambulatorial: 
condutas de atenção primária baseadas em evidências. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
1952 p. 
LOPES, Márcio. Políticas públicas de saúde: interação dos atores sociais. São Paulo: 
Atheneu, 2010. 101 p. 
PEDREIRA, Célio. Saúde e comunidade. 2. ed. Goiânia: Kelps, 2014. 238 p. 
VASCONCELOS, Eymard Mourão. Educação popular e atenção à saúde da família. 5.ed. 
São Paulo: HUCITEC, 2010. 334 p. 
FIGUEIREDO, Herberth Costa. Saúde no Brasil: sistema constitucional assimétrico e as 
interfaces com as políticas públicas. Curitiba: Juruá, 2015. 524 p. 

 
ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO III 
História da Saúde Pública no Brasil e Constituição. NOBS/NOAS. Lei 8080. Leis 8142. 
Princípios e diretrizes do SUS. Níveis de atenção. Modelos de atenção à saúde no Brasil. 
Redes de Atenção. Atenção Primária em saúde. Os fundamentos da ecologia e 
responsabilidade social do profissional de medicina. 
Bibliografia Básica 
CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa et al. (Org.). Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São 
Paulo: HUCITEC, 2012. 968 p. 
GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2011. 1151p. 
BROOKS, Geo F. et al. Microbiologia médica de Jawetz, Melnick e Adelberg. 26. ed. 
Porto Alegre: AMGH, 2014. 864 p.  
Bibliografia Complementar 
BARBOSA, Atílio Gustavo Blanco et al. (Org). Manual de habilidades médicas. 2. ed. São 
Paulo: Medcel, 2014. 88 p. 
ZEIBIG, Elizabeth A. Parasitologia clínica: uma abordagem clínico-laboratorial. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2014. 376 p. 
BRASILEIRO FILHO, Geraldo (Ed.). Bogliolo patologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2014. 1501 p. PORTO, Celmo Celeno (Ed.). Vademecum de clínica médica. 3. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 1106 p. 
NEVES, David Pereira. Parasitologia básica. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2014. 238 p. 

 
QUARTO PERÍODO 

 
Patologia Especial 
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Etiologia, dos aspectos epidemiológicos, da patogenia, das alterações estruturais e 
funcionais, com ênfase na correlação anátomo-clínica, de aspectos preventivos, 
diagnósticos (especialmente aqueles relacionados ao diagnóstico precoce) e prognósticos 
das patologias mais prevalentes e relevantes dos sistemas cardiovascular, respiratório, 
digestivo, geniturinário, endócrino, nervoso, hematológico, da pele, dos ossos e das partes 
moles. 
Bibliografia Básica 
RIBALTA, Julisa Chamorro Lascasas; SPECK, Neila Maria de Góis (Ed.). Condutas em 
patologia do trato genital inferior. São Paulo: Atheneu, v. 3. 2013. 131 p. 
KUMAR, Vinay et al. Robbins & Cotran patologia: bases patológicas das doenças. 8. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 1458 p.  
MONTENEGRO, Mário Rubens. Patologia: processos gerais. 6. ed. São Paulo: Atheneu, 
2015. 320 p.  
Bibliografia Complementar 
BRASILEIRO FILHO, Geraldo (Ed.). Bogliolo patologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2014. 1501 p.  
RUBIN, Emanuel (Ed.). Rubin patologia: bases clinicopatológicas da medicina. 4.ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 1625 p. 
MITCHELL, Richard N. et al. Robbins & Cotran: fundamentos de patologia. 8. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2012. 728 p.  
PEREZ, Erika. Fundamentos de patologia. São Paulo: Érica, 2014. 120p. (Série Eixos 
Ambiente e Saúde). 
FARIA, José Lopes de. Patologia geral: fundamentos das doenças, com aplicações clínicas. 
4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 298 p. 
 
Imunologia 
Características relevantes do sistema imune abordando os aspectos mais importantes da 
imunidade inata e adquirida de forma a reconhecer os aspectos fisiológicos e patológicos da 
resposta imune. 
Bibliografia Básica 
ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e molecular. 8. 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 592 p. 
BIER, Otto; SILVA, Wilmar Dias da; MOTA, Ivan. Imunologia básica e aplicada. 5. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 388 p.  
ROITT, Ivan M.; DELVES, Peter J. Fundamentos de imunologia. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010. 489 p. 
Bibliografia Complementar 
COICO, Richard; SUNSHINE, Geoffrey. Imunologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010. 380 p.  
CALICH, Vera. Imunologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2009. 323 p. 
LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2014. 708 p.  
PARHAM, Peter. O sistema imune. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 588 p.  
GRUMACH, Anete Sevciovic. Alergia e imunologia na infância e adolescência. 2.ed. São 
Paulo: Atheneu, 2009. 897 p.  
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Entrevista médica, o exame físico geral, o exame da cabeça/pescoço, e o sistema 
respiratórioreconhecendo os sinais e sintomas das doenças dentro dos princípios éticos e 
que permitam o estabelecimento de uma boa relação médico, paciente e familiares. 
Bibliografia Básica 
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2014. 1413 p.  
LÓPEZ, Mario; LAURENTYS-MEDEIROS, José de. Semiologia médica: as bases do 
diagnóstico clínico. 5. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 1233 p.  
SILVA, Rose Mary Ferreira Lisboa da. Tratado de semiologia médica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2014. 875 p. 
Bibliografia Complementar 
ROCCO, José Rodolfo. Semiologia médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 292 p. 
VIANA, Dirce Laplaca; PETENUSSO, Marcio. Manual para realização do exame físico. 2. 
ed. São Caetano do Sul: Yendis, 2011. 336 p. 
BATES, Barbara; BICKLEY, Lynn S.; SZILAGYI, Peter G. Bates, propedêutica médica. 11. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 987 p. 
PORTO, Celmo Celeno (Ed.). Exame clínico: Porto & Porto. 7.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2011. 522 p. 
 MARTINEZ, José Baddini; DANTAS, Márcio; VOLTARELLI, Júlio César. Semiologia geral 
e especializada. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 741 p. 
 
Propedêutica da Imagem 
Conhecimento teórico dos métodos de diagnósticos por imagem e anatomia topográfica. 
Estudo das principais patologias em radiologia dos pulmões, mediastino e cardiovascular, 
digestiva, abdominal, geniturinário, obstétrica, neurológica e óssea integrado às demais 
disciplinas propondo correlação clínica radiológica. 
Bibliografia Básica 
PRANDO, Adilson; MOREIRA, Fernando. Fundamentos de radiologia e diagnóstico por 
imagem. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 852 p. 
MARCHIORI, Edson; SANTOS, Maria Lúcia. Introdução à radiologia. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2016. 234 p. 
GARCIA, Eduardo A. C. Biofísica. 2. ed. São Paulo: Sarvier, 2015. 505 p. 
Bibliografia Complementar 
KOCH, Hilton Augusto. Radiologia e diagnóstico por imagem na formação do médico 
geral. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2012. 335 p. 
MELLO JUNIOR, Carlos Fernando de. Radiologia básica. Rio de Janeiro: Revinter, 2010. 
239 p. 
RODAS DURAN, José Enrique. Biofísica: conceitos e aplicações. 2. ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2011. 390p. 
FREITAS, Léo de Oliveira. Radiologia prática: para o estudante de medicina. Rio de 
Janeiro: Revinter, 2001. 191 p. 
FUNARI, Marcelo Buarque de Gusmão et al (Coord.). Manuais de especialização: princípios 
básicos de diagnóstico por imagem.  Barueri: Manole, 2013. Disponível em: 
<http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520434659/pages/-26>. 
Acesso em 23/07/2016 
 
Farmacologia Básica 
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Conceitos fundamentais de farmacologia como farmacodinâmica e farmacocinética das 
drogas gastroprotetoras, anti-inflamatórios não esteroidais, corticosteróides, opióides, 
diuréticos, anticonvulsivantes, antigotosos, psicoterápicos, insulina e hipoglicemiantes orais, 
drogas fibrinolíticas e antiagregantes plaquetárias. Princípios de antibioticoterapia e análise 
farmacológica dos principais grupos de antibióticos. 
Bibliografia Básica 
SILVA, Penildon. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 1325 p.  
RANG, H. P. Rang & Dale farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 778 p.  
FUCHS, Flávio Danni; WANNMACHER, Lenita. Farmacologia clínica: fundamentos da 
terapêutica racional. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 1261 p. 
Bibliografia Complementar  
CAVALLINI, Míriam Elias. Farmácia hospitalar: um enfoque em sistemas de saúde. 2. ed. 
Barueri: Manole, 2010. 260 p. 
BARROS, Elvino; MACHADO, Adão; SPRINIZ, Eduardo (Org.). Antimicrobianos: consulta 
rápida. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 556 p. 
FINKEL, Richard; CUBEDDU, Luigi X.; CLARK, Michelle A. Farmacologia ilustrada. 5. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2013. 611 p. 
KATZUNG, Bertram G.; MASTERS, Susan B.; TREVOR, Anthony J. (Orgs.). Farmacologia 
básica e clínica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 1228 p. 
FRANCO, André Silva. Manual de farmacologia. Barueri: Manole, 2016. Recurso eletrônico. 
Disponível em: < http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/Publications 
/9788520444016/pages/-2>. Acesso em: 25/07/2016. 
 
Epidemiologia 
Conceito e Evolução histórica da epidemiologia. Fundamentos da epidemiologia e sua 
aplicação na análise da situação de saúde e de doenças crônicas, na vigilância 
epidemiológica, nos estudos de causalidade e na avaliação dos serviços, discutindo as 
medidas mais frequentemente utilizadas na mensuração da Saúde Coletiva. 
Bibliografia Básica 
ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia e saúde: fundamentos, métodos, aplicações. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 699 p. 
ROUQUAYROL, Maria Zelia; Silva, Marcelo Gurgel Carlos da. Epidemiologia & saúde. 7. 
ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2013. 736 p.  
ALEXANDRE, Lourdes Bernadete dos Santos Pito. Epidemiologia: aplicada nos serviços 
de saúde. São Paulo: Martinari, 2012. 310 p.  
Bibliografia Complementar 
ALMEIDA FILHO, Naomar. Introdução à epidemiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2014. 282 p. 
PEREIRA, Mauricio Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2008. 596 p. 
MEDRONHO, Roberto de Andrade. Epidemiologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2009. 685 
p. 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. Guia de 
vigilância epidemiológica. 7. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 
FRANCO, Laércio Joel ; PASSOS, Afonso Dinis Costa (Orgs.). Fundamentos de 
epidemiologia. 2. ed., rev. e atual. Barueri: Manole, 2011. Recurso eletrônico.  Disponível 
em: < http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520429723/pages/-
14>. Acesso em: 17 de julho de 2016. 
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Medicina da Família e Comunidade III 
Política Nacional da Atenção Básica. Estratégia Saúde da Família. Territorialização. Apoio 
matricial. 
Bibliografia Básica 
GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Org.). Tratado de medicina de família e 
comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed. 2012. 2v.  
DUNCAN, Bruce B.; GIUGLIANI, Elsa R. J.; SCHMIDT, Maria Inês. Medicina ambulatorial: 
condutas de atenção primária baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
1952 p. 
ROCHA, Aristides Almeida; CESAR, Chester Luiz Galvão; RIBEIRO, Helena (Ed.). Saúde 
pública: bases conceituais. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2013. 414 p. 
Bibliografia Complementar 
VASCONCELOS, Eymard Mourão. Educação popular e atenção à saúde da família. 5. 
ed. São Paulo: HUCITEC, 2010. 334 p. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em: <www.saude.gov.br>. 
MCWHINNEY, Ian R. Manual de medicina de família e comunidade. Porto Alegre: Artmed, 
2010. 471 p. 
PEDREIRA, Célio. Saúde e comunidade. 2. ed. Goiânia: Kelps, 2014. 238 p. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Política nacional de atenção básica. Brasília, DF: Ministério da Saúde, c2012. 
(Série E. Legislação em Saúde.) 
 
Atividade de Integração IV 
Integração das disciplinas e conteúdos estudados no semestre letivo analisando problemas 
do mundo de trabalho, inclusive no contexto da educação ambiental, educação das relações 
étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena e na educação 
dos direitos humanos. 
Bibliografia Básica 
GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Org.). Tratado de medicina de família e 
comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed. 2012. 2v. 
PRANDO, Adilson; MOREIRA, Fernando. Fundamentos de radiologia e diagnóstico por 
imagem. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 852 p. 
PORTO, Celmo Celeno (Ed.). Exame clínico: Porto & Porto. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2014. 522 p. 
Bibliografia Complementar  
KUMAR, Vinay et al. Robbins & Cotran patologia: bases patológicas das doenças. 8. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 1458 p. 
ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e molecular. 8. 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 592 p. 
ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia e saúde: fundamentos, métodos, aplicações. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 699 p. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Política nacional de atenção básica. Brasília, DF: Ministério da Saúde, c2012. 
(Série E. Legislação em Saúde.) 
BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE. 
DEPARTEMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. Manual de doenças mais importantes, por 
razões étnicas, na população brasileira afro-descendente. Brasília: Ministério da Saúde, 
2001. 78 p. 
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QUINTO PERÍODO 
 
FISIOPATOLOGIA 
Resposta do organismo a diversos tipos de agressões. Análise das alterações da fisiologia 
dos órgãos e sistemas de acordo com o tipo de agressão. Reconhecimento das causas de 
distúrbios fisiopatológicos mais frequentes na prática médica. Interpretação dos métodos 
diagnósticos de acordo com as alterações fisiopatológicas dos distúrbios mais frequentes. 
Abordagem terapêutica baseada na fisiopatologia das doenças. 
Bibliografia Básica  
GROSSMAN, Sheila; PORTH, Carol Mattoson. Porth fisiopatologia. 9. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2016. 1655 p. 
MANUAL de fisiopatologia. Tradução de: NEVES, Mônica de Queiroz Telles Spadoni. 2. 
ed. São Paulo: Roca, 2007. 622 p.  
PORTO, Celmo Celeno. Exame Clínico. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013, 
522 p.   
Bibliografia Complementar 
WEST, John B. Fisiopatologia pulmonar: princípios básicos. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2014. 248 p. 
MCPHEE, Stephen J. Fisiopatologia da doença: uma introdução à medicina clínica. 5. ed. 
São Paulo: McGraw-Hill, 2007. 642 p.  
ANTCZACK, Susan E.; BRUM, Ana Karine Ramos. Fisiopatologia básica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2005. 340 p. 
GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2011. 1151p. 
RENNKE, Helmut G.; DENKER, Bradley M. Fisiopatologia renal: princípios básicos. 2. ed. 
São Paulo: Livraria Médica Paulista, 2009. 394 p. 
 
FARMACOLOGIA CLÍNICA 
Princípios da terapêutica clínica. Normas de prescrição médica. Farmacologia da dor. 
Farmacologia básica do sistema nervoso, cardiovascular, respiratório, hematopoiético, 
digestório, hormonal, músculo-esquelético, urinário e antibioticoterapia. 
Bibliografia Básica 
FUCHS, Flávio Danni; WANNMACHER, Lenita. Farmacologia clínica: fundamentos da 
terapêutica racional. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 1261 p. 
RANG, H. P. Rang & Dale farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 778 p.  
KATZUNG, Bertram G.; MASTERS, Susan B.; TREVOR, Anthony J. (Org.). Farmacologia 
básica e clínica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 1228 p. 
Bibliografia Complementar 
CAVALLINI, Míriam Elias. Farmácia hospitalar: um enfoque em sistemas de saúde. 2. ed. 
Barueri: Manole, 2010. 260 p.  
SILVA, Penildon. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 1325 p.  
FINKEL, Richard; CUBEDDU, Luigi X.; CLARK, Michelle A. Farmacologia ilustrada. 5. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2013. 611 p. 
PRADO. Atualização terapêutica de Pardo, Ramos e Valle: diagnóstico e tratamento-
2012/13. 24. ed. São Paulo: Artes médicas, 2012. 1990 p.  
FRANCO, André Silva. Manual de Farmacologia. 1. ed. Barueri: Manole, 2016. 456 p. 
Disponível em: <http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/ 
9788520444016>. Acesso em: 18 de julho de 2016. 

http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/%209788520444016
http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/%209788520444016
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TÉCNICA CIRÚRGICA 
Conceitos e das técnicas cirúrgicas em procedimentos eletivos e de emergência básicos; 
conhecimentos teóricos e práticos de pré, peri e pós-operatório, aplicado às cirurgias de 
maior prevalência. Gerenciamento de resíduos gerados durante procedimentos cirúrgicos. 
Bibliografia Básica 
MONTEIRO, Ernesto Lentz de Carvalho; SANTANA, Euclides Matos. Técnica cirúrgica. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 1566 p.  
TOWNSEND, Courtney M. et al. Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica da prática 
cirúrgica moderna. 19. ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2015. 2v. 
KIRK, R. M. Bases técnicas da cirurgia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 224 p. 
Bibliografia Complementar  
GOFFI, Fábio Schmidt. Técnica cirúrgica: bases anatômicas, fisiopatológicas e técnicas da 
cirurgia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 822 p. 
TOWNSEND, Courtney M. Atlas de técnicas cirúrgicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
1200 p. 
GAMA- RODRIGUES, Joaquim José; MACHADO, Marcel Cerqueira Cesar; RASSLAN, 
Samir (Ed.). Clínica cirúrgica. Barueri: Manole. 2008. 2 v. 
BURIHAN, Emil (Ed.). Condutas em cirurgia. São Paulo: Atheneu, 2001. 912 p. 
ABRAMOVAY, Ricardo. Lixo zero: gestão de resíduos sólidos para uma sociedade mais 
próspera. São Paulo: Instituto Ethos, 2013. 77 p. 
 
SEMIOLOGIA MÉDICA II 
Reconhecimento e estudo das principais síndromes cardíacas, abdominais, dermatológicas, 
neurológicas e musculo-esqueleticas. Particularidades da semiologia pediátrica e do idoso. 
Aprofundamento da semiotécnica aplicada em ambiente real nos diversos níveis de atenção 
à saúde. Introdução à interpretação dos achados semiológicos em exames complementares 
à clínica. 
Bibliografia Básica 
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2014. 1413 p.  
BICKLEY, Lynn S. Bates Propedêutica Médica. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2015, 965 p. 
SILVA, Rose Mary Ferreira Lisboa da. Tratado de semiologia médica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2014. 875 p. 
Bibliografia Complementar  
FOGAÇA, Hamilton Rosendo; ZIMMERMANN, Karina Luiza; MORELLI, Susana Rodrigues. 
Semiologia pediátrica. Rio de Janeiro: Revinter, 2016. 351 p.  
BARROS, Alba Lucia Bottura Leite de. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica 
de enfermagem no adulto. 2. ed. São Paulo: Artmed, 2010. 440 p.  
MARTINEZ, José Baddini; DANTAS, Márcio; VOLTARELLI, Júlio César. Semiologia 
médica geral e especializada. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  
VIANA, Dirce Laplaca; PETENUSSO, Marcio. Manual para realização do exame físico. 2. 
ed. São Caetano do Sul: Yendis, 2011. 336 p.  
ROCCO, José Rodolfo. Semiologia médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 292 p. 
 
DEONTOLOGIA E BIOÉTICA 
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Problemas bioéticos na medicina e em outras áreas do conhecimento. O desenvolvimento 
tecnológico e sua influência na procriação, no desenvolvimento humano, no envelhecimento 
e na morte. A manipulação do patrimônio genético. Princípios de Medicina Legal e perícia. 
Morte cerebral e óbito. O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e a Comissão de Ética no uso 
de Animais (CEUA). A relação do profissional médico com a antropologia na formação da 
identidade nacional e respeito às populações vulneráveis e étnicas. 
Bibliografia Básica 
MOREIRA, Sebastião Rogério Góis. Introdução à bioética aplicada a pesquisas 
envolvendo seres humanos. Curitiba: Ed. CRV, 2014. 62 p.  
CROCE, Delton. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 864 p.  
SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Ética. 35. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. 302 
p. 
Bibliografia Complementar 
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (BRASIL). Código de ética médica: resolução CFM 
n. 1.931, de 17 de setembro de 2009. Brasília: CFM, 2010. 99 p. 
VEATCH, Robert M. Bioética. 3. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. 239 p. 
ISBN 978-85-430-0449-5.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde. 
Aspectos jurídicos do atendimento às vítimas de violência sexual: perguntas e 
respostas para profissionais de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 48 p. (Série F. 
Comunicação e Educação em Saúde)  
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (BRASIL). Manual de instruções para o 
preenchimento da declaração de óbito. 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde, Fundação 
Nacional de Saúde, 2001. 42p. 
PAIVA, Vera; AYRES, José Ricardo; BUCHALLA, Cassia (Coord.). Vulnerabilidade e 
direitos humanos: prevenção e promoção da saúde: livro I: da doença à cidadania. Curitiba: 
Juruá, 2012. 319 p.  
 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA E ESTATÍSTICA 
Tipos de conhecimento e ciência. Gênese e tipos de método científico. Caracterização e 
tipos de pesquisa. Tipos de trabalhos científicos e normas de elaboração. Conceitos 
fundamentais de estatística e Bioestatística. Coleta e Amostra de Dados. Apresentação de 
dados em tabelas e gráficos. Medidas de tendência central e de dispersão para uma 
amostra. Correlação. Noções de probabilidade. Distribuição binomial. Distribuição normal. 
Bibliografia Básica 
OLIVEIRA, A. Gouveia de. Bioestatística descodificada: bioestatística, epidemiologia e 
investigação. 2. ed., atual. e aum. Lisboa: Lidel, 2014. 292 p. 
ARANGO, Héctor Gustavo. Bioestatística: teórica e computacional: como bancos de dados 
reais. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 438 p. 
MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São 
Paulo: Atlas, 2011. 
Bibliografia Complementar 
BERQUÓ, Elza Salvatori; SOUZA, José Maria Pacheco de; GOTLIEB, Sabina Léa Davidson. 
Bioestatística. 2.ed. São Paulo: EPU, 2011. 350 p. 
DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
124 p.  
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 
elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 158 p. 
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ESTRELA, Carlos. Metodologia Científica: ciência, ensino, pesquisa. 2. ed. São Paulo: 
Artes médicas, 2005. 794 p.  
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 
6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 162 p. 
 
MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE IV 
Vigilância em Saúde. Vigilância Sanitária. Vigilância Ambiental. Vigilância em Saúde do 
Trabalhador. 
Bibliografia Básica 
ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia e saúde: fundamentos, métodos, aplicações. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 699 p. 
GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Org.). Tratado de medicina de família e 
comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed. 2012. 2v. 
PEDREIRA, Célio. Saúde e comunidade. 2. ed. Goiânia: Kelps, 2014. 238 p. 
Bibliografia Complementar 
DUNCAN, Bruce B.; GIUGLIANI, Elsa R. J.; SCHMIDT, Maria Inês. Medicina ambulatorial: 
condutas de atenção primária baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
1952 p. 
GARCIA, Maria Lúcia Bueno. Manual de saúde da família. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2015. 977 p. 
VASCONCELOS, Eymard Mourão. Educação popular e atenção à saúde da família. 5. 
ed. São Paulo: HUCITEC, 2010. 334 p. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em: <www.saude.gov.br>. 
BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de vigilância em 
saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 812 p. 
 
ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO V 
Integração das disciplinas e conteúdos estudados no semestre letivo analisando problemas 
do mundo de trabalho, inclusive no contexto da educação ambiental, educação das relações 
étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena e na educação 
dos direitos humanos. 
Bibliografia Básica 
GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Org.). Tratado de medicina de família e 
comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed. 2012. 2v.  
LODI, Ana Claudia Balieiro; MÉLO, Ana Dorziat Barbosa de; FERNANDES, Eulalia (Org.). 
Letramento, bilinguismo e educação de surdos. 2. ed. Porto Alegre: Mediação, 2015. 391 
p. 
ARANGO, Héctor Gustavo. Bioestatística: teórica e computacional: como bancos de dados 
reais. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 438 p. 
Bibliografia Complementar 
DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
124 p.  
JUNGES, José Roque; GARRAFA, Volnei. Solidariedade crítica e cuidado: reflexões 
bioéticas. São Paulo: Loyola, 2011. 192 p.  
SILVA, Penildon. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 1325 p.  
MONTEIRO, Ernesto Lentz de Carvalho; SANTANA, Euclides Matos. Técnica cirúrgica. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 1566 p. 
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Paiva V., Ayres, J. R. & Buchalla, C. M. Vulnerabilidade e Direitos Humanos – Prevenção 
e Promoção da Saúde – Livro I - Da Doença à Cidadania. Curitiba: Juruá Editora, 2012. 
320p. 

 
SEXTO PERÍODO 

 
SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I 
Manifestações clínicas, do diagnóstico e tratamento dos principais distúrbios do sistema 
hematopoiético e da coagulação, da pele, dos sistemas imunológico e endócrino no adulto 
e no idoso. Estudo das doenças infectocontagiosas mais comuns. 
Bibliografia Básica 
BAIOCCHI, Otávio Cesar Carvalho Guimarães; PENNA, Adriana Marques Damasco (Ed.). 
Guia de bolso de hematologia. São Paulo: Atheneu, 2014. 222 p. 
BRAGA, Cristina; GALLEGUILLOS, Tatiana Gabriela Brassea. Saúde do adulto e do idoso. 
São Paulo: Érica, 2014. 128 p.  
GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew I. (Ed.). Cecil medicina. 24. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, v.2. 2014. 2974 p. 
Bibliografia Complementar 
HINRICHSEN, Sylvia Lemos. DIP: doenças infecciosas e parasitárias. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2009. 1098 p. 
AZULAY, Rubem David. Dermatologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
1014 p. 
KRONENBERG, Henry M. Williams tratado de endocrinologia. 11. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2010. 1532 p.  
CARVALHO, Marco Antonio P. de et al. (Org.). Reumatologia: diagnóstico e tratamento. 4. 
ed. São Paulo: AC Farmacêutica, 2014. 725 p.  
ENSINA, Luís Felipe Chiaverini (Ed.). Anafilaxia, urticária e alergia e medicamentos na 
prática clínica. São Paulo: Atheneu, 2014. 184 p. 
 
CLÍNICA CIRÚRGICA I 
Preparação e princípios básicos para procedimentos cirúrgicos. Equipe Cirúrgica. Aspectos 
básicos do pré, trans e pós-operatório. Suturas, manipulação de tecidos. Classificação de 
procedimentos cirúrgicos. Anestesiologia básica. Cirurgia Ambulatorial. Gerenciamento de 
resíduos gerados em procedimentos cirúrgicos. 
Bibliografia Básica 
TOWNSEND, Courtney M. et al. Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica da prática 
cirúgica moderna. 19.ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2015. 2v. 
DOHERTY, Gerard M. (Ed.). Cirurgia: diagnóstico e tratamento. 13. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2011. 1225 p. 
MONTEIRO, Ernesto Lentz de Carvalho; SANTANA, Euclides Matos. Técnica cirúrgica. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 1566 p. 
Bibliografia Complementar 
POSSARI, João Francisco. Centro cirúrgico: planejamento, organização e gestão. 5. ed. 
São Paulo: Iátria, 2011. 288 p. 
NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS (ESTADOS 
UNIDOS). PRE-HOSPITAL TRAUMA LIFE SUPPORT COMMITEE; American College of 
Surgeons. Commitee on Trauma. Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado PHTLS. 
7.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 617 p.  
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CANGIANI, Luiz Marciano et al. (Ed.). Tratado de anestesiologia SAESP. 7.ed. São Paulo: 
Atheneu. 2 v. 
BURIHAN, Emil (Ed.). Condutas em cirurgia. São Paulo: Atheneu, 2001. 912 p.  
BRASIL. Ministério da Saúde / Anvisa / Fiocruz. Protocolo para cirurgia segura. Brasília, 
2013. 
 
MEDICINA DO TRABALHO 
Legislação relativa à saúde dos trabalhadores. Ações de promoção, prevenção, recuperação 
e reabilitação do trabalhador. Principais doenças ocupacionais. 
Bibliografia Básica 
SEGURANÇA e medicina do trabalho: NR-1 A 36, CLT - arts. 154 a 201 - Lei nº 6.514, de 
22-12-1977, Portaria nº 3.214, de 8-6-1987. 75. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 1054 p. ISBN 
978-85-244-9777-5.  
MENDES, René. Patologia do trabalho. 3. ed. São Paulo: Atheneu, V. 2. 2013. 1924 p.  
MOTTA, Rubens Cenci. Conceitos básicos de perícia médica. Campinas: Átomo, 2012. 
218 p. 
Bibliografia Complementar 
BRASIL. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. Área Técnica 
de Saúde do Trabalhador. Saúde do trabalhador. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 66 
p. (Cadernos de atenção básica; 5). 
WACHOWICZ, Marta Cristina. Segurança, saúde & ergonomia. Curitiba: InterSaberes, 
2012.  
DIAS, Elizabeth Costa; SILVA, Thais Lacerda e (Org.). Saúde do trabalhador na atenção 
primária a saúde: possibilidades, desafios e perspectivas. Belo Horizonte: Coopmed, 2013. 
404 p. 
DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. 5. ed. 
São Paulo: Cortez, 1992. 168 p.  
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. Guia de 
vigilância epidemiológica. 7. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.  
 
SAÚDE MENTAL DO ESTUDANTE DA MEDICINA E DO MÉDICO 
Personalidade em perspectiva. Psicologia Médica com abordagem baseada em situações - 
problemas da relação médico paciente vivenciadas pelos alunos na sua prática médica. 
Estudo do universo psicológico do futuro médico. A saúde mental do médico. 
Bibliografia Básica 
BRASIL, Marco Antonio Alves et al (Ed.). Psicologia médica: a dimensão psicossocial da 
prática médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 283 p. 
ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto. Psicologia da saúde: um novo significado para a 
prática clínica. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 304 p. 
DE MARCO, Mario Alfredo et al. Psicologia médica: abordagem integral do processo 
saúde-doença. São Paulo: Artmed, 2012. 383 p. 
Bibliografia Complementar 
NOLEN-HOEKSEMA, Susan et al. Atkinson & Hilgard introdução à psicologia. 15. ed. 
São Paulo: Cengage Learning, 2012. 745 p. ISBN 978-85-221-1058-2. 
VIGUEIRAS, Evelyn (Org.). Psicologia da saúde. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 
2014. 174 p. Recurso eletrônico. Disponível em: 
<http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543011097/pages/-12> 
Acesso em:  
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EIZIRIK, Cláudio Laks. O ciclo da vida humana: uma perspectiva psicodinâmica. 2. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2013. 200 p. ISBN 85-730-7909-6. 
PAPALIA, Diane E.; OLDS, Sally Wendkos; FELDMAN, Ruth Duskin. Desenvolvimento 
humano. 12. ed. Porto Alegre: McGraw Hill: Artmed, 2013. 800 p. 
MELLO FILHO, Julio de (Org.). Identidade médica: implicações históricas e antropológicas. 
São Paulo: Casa do Psicólogo, 2006. 394 p. (Temas de psicologia e educação médica). 
Recurso eletrônico. Disponível em: 
<http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/8573965010/pages/_1>. 
Acesso em: 20/07/2016. 
 
MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE V 
Atenção integral à saúde do adulto e do idoso enfatizando os aspectos da normalidade do 
processo de envelhecimento. Estudo da Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa, da 
Pessoa com deficiência, da Saúde Mental, do Homem, Sistema Penitenciário, Saúde 
Indígena e do Trabalhador. Atendimento em equipe de saúde da família. 
Bibliografia Básica 
GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Org.). Tratado de medicina de família e 
comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed. 2012. 2v. 
DUNCAN, Bruce B.; GIUGLIANI, Elsa R. J.; SCHMIDT, Maria Inês. Medicina ambulatorial: 
condutas de atenção primária baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
1952 p. 
BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de vigilância em 
saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 812 p. 
Bibliografia Complementar 
PEDREIRA, Célio. Saúde e comunidade. 2. ed. Goiânia: Kelps, 2014. 238 p. 
GARCIA, Maria Lucia Bueno. Manual de saúde da família. Rio de Janeiro: Guanabara, 
2015. 1000 p. 
VASCONCELOS, Eymard Mourão. Educação Popular e Atenção à Saúde da Família. 4. 
ed. São Paulo: HUCITEC. 2010, 334 p. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em: <www.saude.gov.br>. 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. Guia de 
vigilância epidemiológica. 7. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 
 
ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO VI 
Integração das disciplinas e conteúdos estudados no semestre letivo analisando problemas 
do mundo de trabalho, inclusive no contexto da educação ambiental, educação das relações 
étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena e na educação 
dos direitos humanos. 
Bibliografia Básica 
DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
124 p.  
GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Org.). Tratado de medicina de família e 
comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed. 2012. 2v. 
BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de vigilância em 
saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 812 p. 
Bibliografia Complementar 
ARANGO, Héctor Gustavo. Bioestatística: teórica e computacional: como bancos de dados 
reais. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 438 p. 
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PEDREIRA, Célio. Saúde e comunidade. 2. ed. Goiânia: Kelps, 2014. 238 p. 
FUCHS, Flávio Danni; WANNMACHER, Lenita. Farmacologia clínica: fundamentos da 
terapêutica racional. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 1261 p. 
TOWNSEND, Courtney M. et al. Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica da prática 
cirúgica moderna. 19.ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2015. 2v 
PAIVA, Vera; AYRES, José Ricardo; BUCHALLA, Cassia (Coord.). Vulnerabilidade e 
direitos humanos: prevenção e promoção da saúde: livro I: da doença à cidadania. Curitiba: 
Juruá, 2012. 319 p. 
 
TCC I 
Desenvolver e apresentar o trabalho científico a partir de um projeto científico, utilizando 
corretamente as técnicas e métodos de apresentação de trabalhos de pesquisa. 
Bibliografia Básica 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6027:2012: Informação 
e documentação - Sumário - Apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2012. 3 p.. ISBN 
9788507039556. 
MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. 297 p. 
DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
124 p. 
Bibliografia Complementar 
ARANGO, Héctor Gustavo. Bioestatística: teórica e computacional: como bancos de dados 
reais. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 438 p. 
CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: método qualitativo, quantitativo e misto. 3. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2010. 296 p. 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 
elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 158 p. 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
184 p. 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 7. ed. São 
Paulo: Atlas, 2011. 277 p. 
 

SÉTIMO PERÍODO 
 
SAÚDE DO ADULTO E IDOSO II 
Manifestações clínicas, do diagnóstico e tratamento dos principais distúrbios dos sistemas 
cardiovascular, respiratório, da visão e neurológico no adulto e no idoso. 
Bibliografia Básica 
FREITAS, Elizabete Viana de; PY, Ligia (Ed.). Tratado de geriatria e gerontologia. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 1573 p. ISBN 9788527711999.  
GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew I. (Ed.). Cecil medicina. 24.ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier. 2014. 2v. 
PORTO, Celmo Celeno (Ed.). Exame clínico: Porto & Porto. 7.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2014. 522 p. ISBN 978-85-277-2069-4. 
Bibliografia Complementar 
TARANTINO, Affonso Berardinelli. Doenças pulmonares. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2008. 937p.LIBBY, Peter et al. (Ed.). Braunwald tratado de doenças 
cardiovasculares. Rio de Janeiro: Elsevier. 2010. 2v.  
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ROWLAND, Lewis P.; PEDLEY, Timothy A. (Ed.). Merritt tratado de neurologia. 12. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 1171 p. ISBN 978-85-277-1835-6. 
RIORDAN-EVA, Paul; WHITCHER, John (Org.). Oftalmologia geral de Vaughan & 
Asbury. 17. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. 468 p. 
ZATZ, Roberto (Ed.); SEGURO, Antonio Carlos; MALNIC, Gerhard (Co-Ed.). Bases 
fisiológicas da nefrologia. São Paulo: Atheneu, 2011. 394 p. 
 
CLÍNICA CIRÚRGICA II 
Abordagem cirúrgica na urgência e emergência. Traumatologia. Noções de cirurgia 
pediátrica, torácica, cardiovascular e urológica. Gerenciamento de resíduos gerados em 
procedimentos cirúrgicos. 
Bibliografia Básica 
TOWNSEND, Courtney M. et al. Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica da prática 
cirúgica moderna. 19.ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2015. 2v. 
DOHERTY, Gerard M. (Ed.). Cirurgia: diagnóstico e tratamento. 13. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2011. 1225 p. 
MONTEIRO, Ernesto Lentz de Carvalho; SANTANA, Euclides Matos. Técnica cirúrgica. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 1566 p. 
Bibliografia Complementar 
POSSARI, João Francisco. Centro cirúrgico. 5. ed. São Paulo: Iátria, 2011. 288 p. 
BURIHAN, Emil (Ed.). Condutas em cirurgia. São Paulo: Atheneu, 2001. 912 p. 
KIRK, R. M. Bases técnicas da cirurgia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 224 p. 
BRASIL. Ministério da Saúde / Anvisa / Fiocruz. Protocolo para cirurgia segura. Brasília, 
2013. 
ABRAMOVAY, Ricardo. Lixo zero: gestão de resíduos sólidos para uma sociedade mais 
próspera. São Paulo: Instituto Ethos, 2013. 77 p. 
 
SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE I 
Semiologia Pediátrica e do adolescente e os problemas ambulatoriais detectados em 
unidades de atenção primária à saúde. Puericultura, pediatria social e hebiatria. Estudo do 
crescimento, desenvolvimento e alimentação da criança e do adolescente. Programa 
Nacional de Imunização.  Treinamento em serviço ambulatorial de Pediatria e Puericultura. 
Bibliografia Básica 
CAMPOS JUNIOR, Dioclécio; BURNS, Dennis Alexander Rabelo (Org.). Tratado de 
pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. 3. ed. Barueri: Manole. 2014. 2 v.  
LEÃO, Ennio et al. (Ed.). Pediatria ambulatorial. 5. ed. Belo Horizonte: Coopmed, 2013. 
1448 p. 
KLIEGMAN, Robert M. et al.; KLIEGMAN, Robert M. Nelson tratado de pediatria. 18. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, V.2. 2009. 3005 p. 
Bibliografia Complementar 
HALPERN, Ricardo (Ed.). Manual de pediatria do desenvolvimento e comportamento. 
Barueri: Manole, 2015. 525 p. 
SANTIAGO, Luciano Borges (Coord.). Manual de aleitamento materno. Barueri: Manole, 
2013. 288 p. 
SEGRE, Conceição Aparecida de Mattos. Organização de serviços em pediatria. São 
Paulo: Atheneu, 2008. 178 p. 
TRONCHIN, Daisy Maria Rizatto; LEONE, Cléa Rodrigues. Assistência integrada ao recém 
- nascido. São Paulo: Atheneu, 2001. 378 p. 
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TORRE, Fabíola Peixoto Ferreira La et al (Coord.). Emergências em pediatria: protocolos 
da Santa Casa. 2. ed. Barueri: Manole, 2013. 1120 p.  
 
SAÚDE DA MULHER I 
Embriologia do sistema urogenital. Fisiologia do Ciclo menstrual. Etapas do desenvolvimento 
sexual e reprodutivo da mulher. Fisiologia da gestação. Assistência ao parto natural.  
Atenção integral à mulher no preparo do ciclo gravídico-puerperal. Atendimento em 
Unidades Básicas de Saúde da Família em atenção ao pré-natal e o puerpério. Climatério e 
menopausa. 
Bibliografia Básica 
ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS RESIDENTES DA ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 
(Org.); BARBOSA, Mariana Granado; SARTORI, Marair Gracio Ferreira (Coord.). Manual de 
ginecologia. São Paulo: Roca, 2013. 239 p. 
BEREK, Jonathan S. Berek & Novak tratado de ginecologia. 15. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2014. 1166 p.  
MONTENEGRO, Carlos Antonio Barbosa; REZENDE FILHO, Jorge de. Rezende 
obstetrícia fundamental. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 751 p. 
Bibliografia Complementar 
TOY, Eugene C. et al. Casos clínicos em ginecologia e obstetrícia. 4. ed. Porto Alegre: 
AMGH, 2014. 546 p. 
 FREITAS, Fernando et al. Rotinas em obstetrícia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 903 
p. 
HALBE, Hans Wolfgang. Tratado de ginecologia. 3. ed. São Paulo: Rocca, 2000. 3 v. 
BARACAT, Edmund Chada; MELO, Nilson Roberto (Ed.). Ginecologia: baseada em casos 
clínicos. São Paulo: Manole, 2013. Recurso eletrônico. Disponível em: < 
http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520425893/pages/-32>. 
Acesso em:  
MACIEL, Gustavo Arantes Rosa; SILVA, Ismael Dale Cotrim Guerreiro (Org.). Manual 
diagnóstico em saúde da mulher. São Paulo: Manole, 2015. Recurso eletrônico. 
Disponível em: < http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications 
/9788520440698/pages/-18>. Acesso em: 28/07/2016. 
 
MEDICINA DA FAMÍLIA VI 
Atendimento de recém-nascidos, lactantes, crianças e adolescentes em atenção 
básica. Atendimento em equipe de saúde da família. Atividades práticas de educação e 
gestão em saúde. 
Bibliografia Básica 
ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia e saúde: fundamentos, métodos, aplicações. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 699 p. 
GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Org.). Tratado de medicina de família e 
comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed. 2012. 2v. 
PEDREIRA, Célio. Saúde e comunidade. 2. ed. Goiânia: Kelps, 2014. 238 p. 
Bibliografia Complementar 
DUNCAN, Bruce B.; GIUGLIANI, Elsa R. J.; SCHMIDT, Maria Inês. Medicina ambulatorial: 
condutas de atenção primária baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
1952 p. 
GARCIA, Maria Lúcia Bueno. Manual de saúde da família. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2015. 977 p. 
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VASCONCELOS, Eymard Mourão. Educação popular e atenção à saúde da família. 5. 
ed. São Paulo: HUCITEC, 2010. 334 p. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em: <www.saude.gov.br>. 
BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de vigilância em 
saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 812 p. 
 
ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO VII 
Integração das disciplinas e conteúdos estudados no semestre letivo analisando problemas 
do mundo de trabalho, inclusive no contexto da educação ambiental, educação das relações 
étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena e na educação 
dos direitos humanos. 
Bibliografia Básica 
FREITAS, Elizabete Viana de; PY, Ligia (Ed.). Tratado de geriatria e gerontologia. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 1741 p.  
GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Org.). Tratado de medicina de família e 
comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed. 2012. 2v.  
MURAHOVSCHI, Jayme. Pediatria: diagnóstico + tratamento. 7. ed. São Paulo: Sarvier, 
2013. 1073 p. 
Bibliografia Complementar  
FREITAS, Fernando et al. Rotinas em obstetrícia. 6.ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 903 
p.  
PORTO, Celmo Celeno (Ed.). Vademecum de clínica médica. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010. 1106 p. 
DOHERTY, Gerard M. (Ed.). Cirurgia: diagnóstico e tratamento. 13. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2011. 1225 p. 
LIBBY, Peter et al. (Ed.). Braunwald tratado de doenças cardiovasculares. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2010. 2 v. 
PAIVA, Vera; AYRES, José Ricardo; BUCHALLA, Cassia (Coord.). Vulnerabilidade e 
direitos humanos: prevenção e promoção da saúde: livro I: da doença à cidadania. Curitiba: 
Juruá, 2012. 319 p. 
 

OITAVO PERÍODO 
 
SAÚDE DO ADULTO E IDOSO III 
Manifestações clínicas, do diagnóstico e tratamento dos distúrbios do aparelho 
gastrointestinal, do sistema músculo-esquelético e auditivo no adulto e no idoso. 
Bibliografia Básica 
FREITAS, Elizabete Viana de; PY, Ligia (Ed.). Tratado de geriatria e gerontologia. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 1741 p.  
BRAGA, Cristina; GALLEGUILLOS, Tatiana Gabriela Brassea. Saúde do adulto e do idoso. 
São Paulo: Érica, 2014. 128 p. 
PORTO, Celmo Celeno (Ed.). Vademecum de clínica médica. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010. 1106 p. 
Bibliografia Complementar 
GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew I. (Ed.). Cecil medicina. 24.ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier. 2014. 2v.  
TARANTINO, Affonso Berardinelli. Doenças pulmonares. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2008. 937p. 
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DANI, Renato. Gastroenterologia essencial. 4. ed. Rio de Janeiro: Koogan, 2011, 1291 p. 
LAUDANNA, Antonio Atílio (Ed.). Gastroenterologia e hepatologia. São Paulo: Atheneu, 
2010. 519 p. 
ROTTA, Osmar (Coord.). Guia de dermatologia: clínica, cirúrgica e cosmiátrica. Barueri: 
Manole, 2008. 725 p. 
 
SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE II 
Semiologia Pediátrica e do adolescente e os problemas mais frequentemente encontrados 
nas unidades de emergência e enfermarias de pediatria geral. 
Bibliografia Básica 
CAMPOS JUNIOR, Dioclécio; BURNS, Dennis Alexander Rabelo (Org.). Tratado de 
pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. 3. ed. Barueri: Manole. 2014. 2 v.  
MURAHOVSCHI, Jayme. Pediatria: diagnóstico + tratamento. 7. ed. São Paulo: Sarvier, 
2013. 1073 p. 
LEONE, Cléa Rodrigues. Assistência integrada ao recém-nascido de baixo risco. 2. ed. 
São Paulo: Atheneu, 2012. 262 p. 
Bibliografia Complementar 
HALPERN, Ricardo (Ed.). Manual de pediatria do desenvolvimento e comportamento. 
Barueri: Manole, 2015. 525 p. 
TORRE, Fabíola Peixoto Ferreira La et al (Coord.). Emergências em pediatria: protocolos 
da Santa Casa. 2. ed.. Barueri: Manole, 2013. 1120 p. 
BRADLEY, John S. (Ed.). Nelson: terapia antimicrobiana em pediatria. 20.ed. Vila Mariana: 
AC Farmacêutica, 2014. 284 p. 
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Manual AIDPI neonatal: atenção 
integradas às doenças prevalentes na infância. 2. ed. Washington, DC: OPAS, 2010. 214 p. 
LEÃO, Ennio et al. (Ed.). Pediatria ambulatorial. 5. ed. Belo Horizonte: Coopmed, 2013. 
1448 p. 

 
SAÚDE DA MULHER II 
Atendimento ambulatorial. Principais queixas e agravos da mulher. Planejamento Familiar. 
Doenças benignas e malignas das mamas. Patologias obstétricas. Doenças 
infectocontagiosas em Ginecologia e Obstetrícia. Neoplasias Benignas e Malignas em 
Ginecologia e Obstetrícia. Parto Instrumentalizado. Cirurgias ginecológicas habituais. 
Bibliografia Básica 
FREITAS, Fernando et al. Rotinas em obstetrícia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 903 
p. 
MONTENEGRO, Carlos Antonio Barbosa; REZENDE FILHO, Jorge de. Rezende 
obstetrícia fundamental. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 751 p. 
ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS RESIDENTES DA ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 
(ORG.); BARBOSA, Mariana Granado; SARTORI, Marair Gracio Ferreira (Coord.). Manual 
de ginecologia. São Paulo: Roca, 2013. 239 p. 
Bibliografia Complementar  
TOY, Eugene C. et al. Casos clínicos em ginecologia e obstetrícia. 4. ed. Porto Alegre: 
AMGH, 2014. 546 p. 
FEBRASGO. Carcinoma endometrial: tratamento. Projeto diretrizes, AMB. 2012. 
FEBRASGO. Manual de orientação trato genital inferior - PTGI. 2010.  
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Caderneta da gestante. Brasília:  2014. 29 p. 
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BARACAT, Edmund Chada; MELO, Nilson Roberto (Ed.). Ginecologia: baseada em casos 
clínicos. São Paulo: Manole, 2013. Recurso eletrônico. Disponível em: < 
http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520425893/pages/-32>. 
Acesso em: 26/10/2016. 
 
SAÚDE MENTAL  
Fundamentos de psiquiatria geral. A dinâmica de personalidades anormais. Conceito da 
estrutura diferencial dos transtornos somatoformes. Sistematização do exame psíquico no 
processo de adoecer. Conceitos de normalidade e anormalidade no exame do estado 
mental. Conhecimento das principais síndromes: cerebrais orgânicas, psicóticas, ansiosas, 
depressiva.  Integração do diagnóstico médico com a dinâmica de observação e o registro. 
Bibliografia Básica 
TOY, Eugene C.; KLAMEN, Debra L. Casos clínicos em psiquiatria. 4. ed. Porto Alegre: 
AMGH, 2014. 477 p. 
LOUZÃ NETO, Mario Rodrigues; ELKIS, Hélio. Psiquiatria básica. 2. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2007. 712 p. 
SADOCK, Benjamin James; SADOCK, Virginia Alcott. Compêndio de psiquiatria: ciências 
do comportamento e psiquiatria clínica. 9. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 1584 p.  
Bibliografia Complementar 
CID-10 Datasus. Disponível em: <http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.htm>. 
CORDIOLI [et al.] Psicofármacos: consulta rápida. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.  
ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto. Psicologia da saúde: um novo significado para a 
prática clínica. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 304 p. 
DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2008. 440p. 
FORLENZA, Orestes Vicente; MIGUEL, Euripedes Constantino (Ed.). Clínica psiquiátrica de 
bolso. Barueri: Manole, 2014. Recurso eletrônico. Disponível em: < 
http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520438619/pages/-42>. 
Acesso em: 25/05/2016. 
 
MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE VII 
Fundamentos de psiquiatria geral. A dinâmica de personalidades anormais. Conceito da 
estrutura diferencial dos transtornos somatoformes. Sistematização do exame psíquico no 
processo de adoecer. Conceitos de normalidade e anormalidade no exame do estado 
mental. Conhecimento das principais síndromes: cerebrais orgânicas, psicóticas, ansiosas, 
depressiva.  Integração do diagnóstico médico com a dinâmica de observação e o registro. 
Bibliografia Básica 
GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Org.). Tratado de medicina de família e 
comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed. 2012. 2v.  
PEDREIRA, Célio. Saúde e comunidade. 2. ed. Goiânia: Kelps, 2014. 238 p. 
DUNCAN, Bruce B.; GIUGLIANI, Elsa R. J.; SCHMIDT, Maria Inês. Medicina ambulatorial: 
condutas de atenção primária baseadas em evidências. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
1952 p.  
Bibliografia Complementar 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTITUTO SÍRIO-LIBANÊS DE ENSINO E PESQUISA. 
Protocolos da atenção básica: Saúde das mulheres. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 
230 p. 
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GARCIA, Maria Lúcia Bueno. Manual de saúde da família. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2015. 977 p. 
VASCONCELOS, Eymard Mourão. Educação popular e atenção à saúde da família. 5. 
ed. São Paulo: HUCITEC, 2010. 334 p. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em: <www.saude.gov.br>. 
BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de vigilância em 
saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 812 p. 
 
ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO VIII 
Integração das disciplinas e conteúdos estudados no semestre letivo analisando problemas  
do mundo de trabalho, inclusive no contexto da educação ambiental, educação das relações 
étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena e na educação 
dos direitos humanos. 
Bibliografia Básica 
RAMPAZZO, Lino. Metodologia científica: para alunos dos cursos de graduação e pós - 
graduação. 7. ed. São Paulo: Loyola, 2013. 154 p. 
ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS RESIDENTES DA ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 
(ORG.); BARBOSA, Mariana Granado; SARTORI, Marair Gracio Ferreira (Coord.). Manual 
de ginecologia. São Paulo: Roca, 2013. 239 p. 
PORTO, Celmo Celeno (Ed.). Vademecum de clínica médica. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010. 1106 p. 
Bibliografia Complementar 
SCHVARTSMAN, Claudio; FARHAT, Sylvia Costa Lima; REIS, Amelia Gorete. Pediatria – 
Pronto Socorro. 2. Ed. Barueri: Manole 2013.   
BRASIL. Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres / Ministério da Saúde, 
Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 230 p. 
DANI, Renato. Gastroenterologia essencial. 4. ed. Rio de Janeiro: Koogan, 2011, 1291 p. 
DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2008. 440p. 
GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Org.). Tratado de medicina de família e 
comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed. 2012. 2v. 
PAIVA, Vera; AYRES, José Ricardo; BUCHALLA, Cassia (Coord.). Vulnerabilidade e 
direitos humanos: prevenção e promoção da saúde: livro I: da doença à cidadania. Curitiba: 
Juruá, 2012. 319 p. 
 
TCC II  
Desenvolvimento e apresentação do trabalho científico a partir de um projeto científico, 
utilizando corretamente as técnicas e métodos de apresentação de trabalhos de pesquisa. 
Bibliografia Básica 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6027:2012: Informação 
e documentação - Sumário - Apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2012. 3 p. 
RAMPAZZO, Lino. Metodologia científica: para alunos dos cursos de graduação e pós - 
graduação. 7. ed. São Paulo: Loyola, 2013. 154 p.  
DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
124 p. 
Bibliografia Complementar 
ARANGO, Héctor Gustavo. Bioestatística: teórica e computacional: como bancos de dados 
reais. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 438 p. ISBN 978-85-277-1558-4. 
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 CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: método qualitativo, quantitativo e misto. 3. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2010. 296 p. ISBN 85-363-2300-8.  
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 
elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 158 p. 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
184 p.  
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 7. ed. São 
Paulo: Atlas, 2011. 277 p. 
 
INTERNATO  
 
INTERNATO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
Treinamento supervisionado para desenvolver habilidades no atendimento de indivíduos em 
situação de urgência e emergência, dentro das normas éticas e do respeito humano, 
compreendendo que cada paciente é um ser humano indivisível em seus aspectos físicos, 
psicológicos e sociais. Aborda fundamentos da pratica médica em situações de urgência e 
emergência clínicas, cirúrgicas e traumáticas em ambientes hospitalares, pré-hospitalares, 
pré-hospitalar móvel de urgência e emergência conveniados e laboratório de habilidades. 
Aborda o impacto da emergência e da urgência sobre a equipe médica, o paciente e a 
família. 
Bibliografia Básica 
LOPES, Antônio Carlos; GUIMARÃES, Hélio Pena; LOPES Renato Delascio. Tratado de 
Medicina de Urgência e Emergência: Pronto Socorro e UTI. Atheneu, 2010. 1913 p.  
NAEMT. Atendimento Pré-Hospitalar Ao Traumatizado: PHTLS. 7. ed.  Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2012. 
FARHAT, Sylvia Costa Lima; REIS, Amélia Gorete; SCHVARTSMAN, Claudio. Pronto-
Socorro. 2. Ed. Barueri: Manole, 2013. 829p. 
Bibliografia Complementar 
Advanced Trauma Life Support. Suporte Avançado de vida no trama. ATLS: Manual do curso 
de alunos. 9ª Ed. American College of Surgeons. 2014. 
TORRES, Fabíola Peixoto Ferreira La. Emergências em Pediatria. 2. Ed. Barueri: Manole, 
2013. 1120p. 
GUIMARÃES, Hélio Penna. Procedimentos em Medicina de Urgência e Emergência. 1. ed. 
Atheneu, 2013. 608p. 
SILVA, Leonardo, et al. Atualização em emergências médicas. V 2. Barueri: Manole, 2013. 
(biblioteca virtual) 
MARTINS, Herlon Saraiva. Emergências clínicas: abordagem prática. 10. ed. Barueri: 
Manole, 2015. (biblioteca virtual) 
 
INTERNATO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA 
Treinamento supervisionado para desenvolver habilidades no atendimento de indivíduos, 
famílias e comunidades, enfatizando a saúde coletiva e a epidemiologia, dentro das normas 
éticas e do respeito humano, compreendendo que cada cidadão é um ser humano indivisível 
em seus aspectos físicos, psicológicos e sociais, considerando as relações de gênero; os 
direitos humanos; as questões ambientais e os aspectos étnicos e raciais. Aborda 
fundamentos da pratica médica em situações das unidades básicas de saúde, estratégia 
saúde da família  
Bibliografia Básica 
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DUNCAN, Bruce B.; GIUGLIANI, Elsa R. J.; SCHMIDT, Maria Inês. Medicina ambulatorial: 
condutas de atenção primárias baseadas em evidências. 3. ed. Porto Alegre: Art Med, 2006. 
GUSSO, Gustavo. Tratado de medicina de família e comunidade. Porto Alegre: Artmed, 
2012. 845 p. 
ROCHA, Aristides Almeida. Saúde Pública. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2013. 414 p. 
Bibliografia Complementar 
VASCONCELOS, Eymard Mourão. Educação Popular e Atenção à Saúde da Família. 4. 
ed. São Paulo: HUCITEC. 2010, 334 p. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em: www.saude.gov.br. 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Política Nacional de Atenção Básica / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 
à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. Disponível 
em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf. Acesso em 28/07/2016. 
BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de vigilância em saúde. Guia de vigilância 
Epidemiológia.7.ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.  
Saúde Coletiva. Biblioteca Universitária Pearson. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 
2014. (biblioteca virtual) 
 
INTERNATO EM CLÍNICA MÉDICA 
Assistência integral a saúde do adulto, valorizando a relação médico paciente e as condutas 
éticas e semiológicas no sentido de estabelecer hipóteses diagnósticas e condutas corretas, 
com indicação de exames complementares dentro da real necessidade, considerando as 
relações de gênero; os direitos humanos; as questões ambientais e os aspectos étnicos e 
raciais. Relação da prevalência das doenças com questões étnicos raciais e ambientais. 
Orientações sobre as doenças e prevenção. Programas de saúde pública, vigilância em 
saúde, gestão e gerência. Atendimento de urgência e emergência e de saúde mental. 
Bibliografia Básica 
GOLDMAN, Lee. Cecil Tratado de medicina interna. 24.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  
LOPES, Antônio Carlos. Tratado de Clínica Médica. 2 volumes. 3. ed.  Editora Roca, 2016. 
4340p. 
PORTO, Celmo Celeno. Exame Clínico. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014, 
522 p.  
Bibliografia Complementar 
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais: DSM 5. 5. Ed. Grupo a Educação AS, 2014. 992 p. 
FREITAS, Elizabete Viana de [et al.]. Tratado de Geriatria e Gerontologia. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 1573 p.VERONESI, Ricardo; FOCACCIA, Roberto. 
Tratado de Infectologia. 2 volumes. 5. Ed. Editora Atheneu, 2015. 2320 p. 
AEHLERT, Barbara. ACLS Suporte Avançado de vida em Cardiologia: Emergências em 
Cardiologia. 4. Edição. São Paulo: Elservier. 2012. 
MARTINS et al. Clínica Médica, volume 1: atuação da clínica médica, sinais e sintomas de 
natureza sistêmica, medicina preventiva, saúde da mulher, envelhecimento e geriatria, 
medicina laboratorial na prática médica. Barueri – SP, Manole 2009. (Biblioteca virtual) 
 
INTERNATO EM CLÍNICA CIRÚRGICA 
Cuidados pré, intra e pós operatórios em cirurgia geral, valorizando a relação médico 
paciente e as condutas éticas e semiológicas no sentido de estabelecer hipóteses 
diagnósticas e condutas corretas. Pequenos procedimentos em unidades básicas de saúde. 

http://www.saude.gov.br/
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf


 
 

 

 
 

148 

Atendimento de urgência e emergência. Destaque para as relações de gênero; os direitos 
humanos; as questões ambientais e os aspectos étnicos e raciais.    
Bibliografia Básica 
TOWNSEND, Courtney M. Sabiston tratado de cirurgia. 19.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2015. 1010 p. 
NAEMT. Atendimento Pré-Hospitalar Ao Traumatizado: PHTLS. 7. ed.  Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2012. 
DOHERTY, Gerard M. Cirurgia. 13. ed.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011, 1225 p. 
Bibliografia Complementar 
Advanced Trauma Life Support. Suporte Avançado de vida no trama. ATLS: Manual do curso 
de alunos. 9ª Ed. American College of Surgeons. 2014. 
BRASIL. Ministério da Saúde / Anvisa / Fiocruz. Protocolo para cirurgia segura. Brasília, 
2013. 
A  PRACTICAL Approach to Anesthesia for Emergency Surgery. Medical Publishers, 2011. 
(Biblioteca virtual) 
BUCHOLZ, Robert W. Fraturas em adultos. Manole, 2013(Biblioteca virtual). 
MELO, Celso Salgado de. Tratado de estimulação Cardíaca Artificial. Manole, 2015. 
(Biblioteca virtual) 
 
INTERNATO DE URGÊNCIA EM PEDIATRIA 
Anamnese e exame físico do paciente em diferentes ambientes: Ambulatorial, Unidades de 
Pronto Atendimento e Cuidados Intermediários, Serviço de atendimento médico de urgência, 
avaliação e reanimação na sala de parto. Avaliação diária da evolução clínica. Prescrição da 
terapêutica. Interpretação da evolução clínica, dos exames subsidiários ao diagnóstico e 
previsão prognóstica. Plantões em emergência em unidade de pronto atendimento 
pediátrico, assistência na sala de parto e atendimento ambulatorial. Destaque para as 
relações de gênero; os direitos humanos; as questões ambientais e os aspectos étnicos e 
raciais.    
Bibliografia Básica 
CAMPOS JUNIOR, Dioclécio; BURNS, Dennis Alexander Rabelo; LOPEZ, Fabio Ancona. 
Tratado de Pediatria. 3. Ed. São Paulo: Manole, 2014. 
MURAHOVSCHI, Jayme. Pediatria: diagnostico + tratamento. 7 ed. São Paulo: Sarvier, 
2013. 
KLIEGMAN, Robert M. Nelson Tratado de Pediatria. 2 volumes. 19. Ed. Rio de Janeiro:  
Elservier, 2013. 2872 p. 
Bibliografia Complementar 
SEGRE, Conceição Aparecida de Mattos. Organização de serviços em pediatria. Barueri, 
SP: Atheneu, 2008. 178 p. 
TRONCHIN, Daisy Maria Rizatto. Assistência integrada ao recém-nascido de baixo 
risco. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2012. 262 p. 
HALPERN, R. Manual de pediatria do desenvolvimento e comportamento. 1.ed. Barueri, 
SP: Manole, 2015. Virtual. 
OLIVEIRA, Fernanda Luisa Ceragioli. Manual de Terapia nutricional pediátrica. Manole, 
2014. Virtual. 
Projeto diretrizes do CFM www.projetodiretrizes.org.br/ 
 
INTERNATO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

http://www.projetodiretrizes.org.br/
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Temas que articulam a produção de conhecimento nas áreas de Ginecologia e Obstetrícia 
com treinamento em serviço supervisionado para aquisição de conhecimento das doenças 
do aparelho reprodutor feminino, desde a concepção até a senectude, além do manejo 
prático de situações clínicas e cirúrgicas diversas da especialidade.Atendimentos 
ambulatoriais em unidades de atenção primária à saúde da mulher, em emergência e de 
enfermaria. Fisiologia da Gestação e doenças do período gestacional, fisiologia do aparelho 
genital feminino e suas doenças, estudo dos exames de imagem em ginecologia. Destaque 
para as relações de gênero; os direitos humanos; as questões ambientais e os aspectos 
étnicos e raciais.    
Bibliografia Básica 
ZUGAIB, M. Obstetrícia. 3. ed. São Paulo: Manole, 2016. 1348p. 
REZENDE, J. et al. Obstetrícia Fundamental. 13.ed. Rio de Janeiro: Guanabana Koogan, 
2014. 766p.  
FREITAS, F. et al. Rotinas em Obstetrícia. 6.ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 680 p. 
Bibliografia Complementar 
AMEREPAM. Manual de Ginecologia. São Paulo: Roca, 2013. 264p. 
BEREK, Jonathan S. Berek & Novak Tratado de Ginecologia. 15. Ed.Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2014. 1166p. 
TOY, Eugene C. Casos Clínicos Em Ginecologia e Obstetrícia. 4.  Ed. . Porto Alegre: Artmed, 
2014. 
BARACAT, Edmund Chada; Melo, Nilson Roberto. Ginecologia: baseada em casos 
clínicos. São Paulo: manole, 2013. 1173 p.  (Biblioteca virtual) 
MACIEL, Gustavo Arantes Rosa; SILVA, Ismael Dale Cotrim Guerreiro. Manual diagnóstico 
em saúde da mulher. São Paulo: Manole, 2015. 207 p. . (Biblioteca virtual) 
 
INTERNATO EM SAÚDE MENTAL 
Treinamento supervisionado para desenvolver habilidades no atendimento às pessoas com 
alterações mentais como: transtornos do humor; transtornos de ansiedade; dependências 
químicas; transtornos da personalidade; esquizofrenia; transtornos somatoformes; em 
diferentes tipos de cenários. Abordagem do paciente psiquiátrico. Tratamentos 
psicofarmacológicos. Fundamentos das abordagens psicoterápicas. Disfunções familiares. 
Aspectos preventivos. Emergências psiquiátricas. Destaque para as relações de gênero; os 
direitos humanos; as questões ambientais e os aspectos étnicos e raciais.    
Bibliografia Básica 
Klamen, Toy. Casos Clínicos Em Psiquiatria - 4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
SADOCK, Benjamin James. Compêndio de psiquiatria. 9. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
1584 p. 
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais: DSM 5. 5. Ed. Grupo a Educação AS, 2014. 992 p. 
Bibliografia Complementar 
LOUZÃ NETO, Mario Rodrigues. Psiquiatria básica. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 712 
p. 
ALVES, Luiz Carlos Aiex. Ética e psiquiatria. 2.ed. São Paulo: CREMESP, 2007. 262 p.  
TOY, Eugene C. Casos clínicos em psiquiatria. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. 477 p. 
FORLENZ, Orestes Vicente; MIGUEL, Eurípedes Constantino. Clínica Psiquiátrica de bolso. 
São Paulo: Manole, 2014.  791p. (Biblioteca virtual) 
FORLENZ, Orestes Vicente; MIGUEL, Eurípedes Constantino. Compêndio de Clínica 
Psiquiátrica de bolso. São Paulo: Manole, 2012.  680p. (Biblioteca virtual) 
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INTERNATO EM SAÚDE COLETIVA 
Treinamento supervisionado para desenvolver habilidades no atendimento às coletividades. 
Sedimenta habilidades e competências básicas, além de desenvolver a autonomia com 
responsabilidade progressiva, Aborda aspectos uso da epidemiologia no planejamento e 
avaliação de serviços de saúde. Planejamento em saúde: estudo das políticas públicas de 
saúde. Aspectos sociais, econômicos e políticos da formulação e aplicação do método 
epidemiológico. Gestão da qualidade em serviço. Avaliação de serviços de saúde. Sistema 
de informação em Saúde. Informatização dos Serviços. Perfil epidemiológico como base 
para o planejamento das ações em saúde. Paralelamente desenvolvem-se atividades 
acadêmicas com apresentação de seminários, discussões de casos clínicos e aulas teóricas. 
Destaque para as relações de gênero; os direitos humanos; as questões ambientais e os 
aspectos étnicos e raciais.    
Bibliografia Básica 
ALMEIDA-FILHO, Naomar de; PAIM, Jairnilson Silva. Saúde Coletiva – Teoria e Prática. Rio 
de Janeiro: MedBook, 2013. 
CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa; MINYO, Maria Cecília de Souza; AKERMAN, Marcos 
Drumond Junior; CARVALHO, Yara Maria de. (org). Tratado de Saúde Coletiva. 2.ed. São 
Paulo: Hucitec, 2013, 968 p. 
ROCHA, Aristides Almeida. Saúde Pública. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2013. 414 p. 
Bibliografia Complementar 
VASCONCELOS, Eymard Mourão. Educação Popular e Atenção à Saúde da Família. 4. 
ed. São Paulo: HUCITEC. 2010, 334 p. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em: www.saude.gov.br. 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Política Nacional de Atenção Básica / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 
BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de vigilância em saúde. Guia de vigilância 
Epidemiológica. 7.ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf. Acesso 
em: 28/07/2016. 
Saúde Coletiva. Biblioteca Universitária Pearson. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 
2014. (biblioteca virtual) 
 

ELETIVAS 
 

ELETROCARDIOGRAMA 
Eletrofisiologia básica e Eletrocardiograma normal. Estudo do eletrocardiograma, Ritmo 
Cardíaco e Frequência Cardíaca, Vetorcardiograma, Sobrecargas atriais e ventriculares, 
Arritimias Ventriculares e Supraventiculares, Bloqueios de Ramo, Bloqueio átrio-ventricular, 
Alterações do segmento ST e Síndrome Coronariana.  
Bibliografia Básica 
SANCHES, Paulo César R. Eletrocardiograma. São Paulo: Roca, 2013. 216 p. 
GUYTON, Arthur C. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
1151p. 
LIBBY, Peter et al. (Ed.). Braunwald tratado de doenças cardiovasculares. Rio de 
Janeiro: Elsevier, V.2. 2010. 
Bibliografia Complementar 

http://www.saude.gov.br/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf
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Interpretação do ECG. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 306 p. 
DUBIN, Dale. Interpretação rápida do ECG. 3.ed. Rio de Janeiro: Publicações científicas, 
1996. 295 p. 
Cuidados cardiovasculares em enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
331 p 
UCHIDA, Augusto; MURAD NETO, Alexandre. Eletrocardiograma: conceito e conhecimento. 
Barueri: Manole, 2013. 
CARVALHO, Antônio Carlos, et al. Guia de eletrocardiograma com exercícios comentados. 
Barueri, SP: Manole, 2012. Disponível em: 
http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520435038. Acesso: 
28/07/2016.http://publicacoes.cardiol.br/2014/ 
 
EXAME E DIAGNÓSTICO 
Interpretação clínica de exames laboratoriais na prática da saúde, correlacionando com as 
principais alterações hematológicas, alterações metabólicas e bioquímicas, provas da 
função renal e hepática, marcadores imunológicos e citologia ginecológica.  
Bibliografia Básica 
PORTO, Celmo Celeno (Ed.). Exame clínico: Porto & Porto. 7.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2011. 522 p. 
LIMA, Orcélia Pereira Sales de Carvalho. Leitura e Interpretação de Exames em 
Enfermagem. 2008. 
RAVEL, Richard. Laboratório clínico: aplicações clínicas dos dados laboratoriais. 6.ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997. 616 p. 
Bibliografia Complementar 
MILLER, Otto. Laboratório para o Clínico. 1999. 
LIMA, A. O. et al. Métodos de Laboratório aplicados à clínica. 2010. 
WINN, Washington C. Konemam Diagnostico Microbiológico.  2008. 
RASHID, Najat; SOOD, Ramnik. Review of Laboratory Medicine.  Jaypee. 2014. 
Disponível  em: 
http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9789351523680. Acesso: 
06/08/2016. 
MCPHERSON, Richard A. PINCUS, Matthew. Diagnósticos Clínicos e Tratamento por 
Métodos laboratoriais. 21. ed. Barueri SP: Manole, 2012. 1611p. Disponível em: 
http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520430958. Acesso: 
Acesso: 06/08/2016. 
 
INFORMÁTICA MÉDICA 
Prontuário Eletrônico do Paciente. Sistema de Informação Hospitalar. Cirurgia Robótica. 
Telessaúde. Introdução a Redes Neurais Artificiais e à Bioinformática. O paciente na era 
digital. Sistema de Apoio à decisão médica. Análise da confiabilidade de sites. Pesquisa 
bibliográfica em base de dados on line. Técnicas avançadas de busca em sites de pesquisa. 
Manual de princípios éticos para sites de saúde e medicina na internet. Softwares básicos 
de edição de texto e apresentação (Writer e Impress do LibreOffice.Org) 
Bibliografia Básica 
GALVÂO, M.C.B; RICARTE, ILM. Prontuário do Paciente. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2012. 
 MATTAR, João. Metodologia científica na era da informática. 3.ed. São Paulo:    Saraiva, 
2008. 308p. 

http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520435038
http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9789351523680
http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520430958
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VELLOSO, Fernando de Castro. Informática. 8. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 391p. 
Bibliografia Complementar 
CAMPOS et al. Os sites de medicina e saúde frente aos princípios éticos da Health on the 
Net Foundation – HON. Revista Bioética 2010; 18 (2): 483 – 96. 
MORGADO, Flavio. Internet para profissionais de saúde. Rio de Janeiro: Ciência 
moderna, 2008. 427 p. 
MANZANO, André Luiz N. G. Estudo dirigido de informática básica. 7.ed. São Paulo: 
Érica, 2007. 250p. 
REZENDE, Denis Alcides. Planejamento de sistemas de informação e informática: guia 
prático para planejar a tecnologia da informação integrada ao planejamento estratégico das 
organizações. 4. ed.. São Paulo: Atlas, 2011. 200 p. 
BENYON, David. Interação humano-computador. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2011. Disponível em:  http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications. Acesso: 
06/07/2016.http://datasus.saude.gov.br/ 
 
INGLÊS INSTRUMENTAL 
Enfoque nas estratégias de leitura, visando à compreensão do texto escrito em inglês: o 
estudo do enunciado e suas implicações na compreensão textual: produção de sentenças 
e/ou parágrafos curtos na língua-alvo e prática integrada das habilidades de expressão e 
compreensão oral. 
Bibliografia Básica 
LIMA, Denilso de. Gramática de uso da língua inglesa: a gramática do inglês na ponta da 
língua. Rio de Janeiro: EPU, 2015. 
BRITTO, Marisa M. Jenkins de. Michaelis inglês gramática prática. 3. ed. São Paulo: 
Melhoramentos, 2006. 400 p. 
WILLIAMS, Ivor. English for science and engineering. Estados Unidos da America: 
Thomson, 2007. 106 p. 
Bibliografia Complementar 
TORRES, Nelson. Gramática prática da língua inglesa: o inglês descomplicado. 10.ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007. 448 p. 
MARTINEZ, Ron. O inglês que você nem imagina que sabe: método de semelhança para 
aprender expressões em inglês. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 147 p. 
IBBOTSON, Mark.  Cambridge English for Engineering. [S.l.]: Cambridge, 2013. 110p. 
FERRO, Jeferson.  Around the Word: introdução à leitura em língua inglesa. Curitiba: 
InterSaberes, 2012. Disponível em:  
http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704939. Acesso: 
25/07/2016. 
LAPKOSKI, G.A. O. Do Texto ao sentido: teoria e prática de leitura em língua inglesa. 
Curitiba: InterSaberes, 2012. Disponível em:  
http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582122808. Acesso: 
25/07/2016. 
 
GESTÃO PROFISSIONAL 
 
Compreensão da profissão, avaliar o mercado de trabalho, possibilidades de atuação na 
profissão, carga de trabalho e carreira na sociedade atual.Competências médicas. O mundo 
globalizado e o mercado de trabalho: oportunidades, empreendedorismo e remuneração. 
Gerenciar processos, programas e equipes, buscar conforto e a segurança dos pacientes 

http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications
http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704939
http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582122808
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são algumas das atribuições do profissional médico. O autoconhecimento profissional e o 
planejamento da carreira. Autorresponsabilidade, metacompetência, inovação, gestão do 
tempo, priorização e liderança. 
Bibliografia Básica 
NUNES Caio; SANTANA, Marco Antônio. Como Escolher A Sua Residência Médica. 2. 
ed. Salvador: Sanar. 2016. 487 p. 
BALASSIANO, Moisés; COSTA, Isabel de S. A. Gestão de Carreiras. São Paulo. Atlas, 
2013. 
CAMPIOLO, Marcia R.F. Gestão do Consultório Médico. Editora: Cultura Médica, 2016. 
Bibliografia Complementar 
DUTRA, Joel Souza; VELOSO, Elza Fátima Rosa. Desafios da Gestão de Carreira. Editora 
Atlas. 2013.  
ANDRÉ, Adriana Maria. Gestão Estratégica de Clínicas e Hospitais - 2ª Ed. Editora: 
Atheneu SP, 2014. 
LEITÃO FILHO, Fernando Sergio Studart. et. al. Gestão do Conhecimento Médico. 
Artmed. São Paulo, 2009. 
BALASSIANO, M. e COSTA, I. S. A. Gestão de Carreiras: Dilemas e Perspectivas. São 
Paulo: Atlas. 2006. 
ROBBINS, S. P. JUDGE, Timoth A.; SOBRAL, Felipe. Comportamento Organizacional - 
teoria e prática no contexto brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 
Disponível em: http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576055693/ 
pages/-28. Acesso: 28/07/2016. 

 
 
6 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO/INTERNATO 
 

As Diretrizes Curriculares dos cursos de Medicina, Resolução CNE/CES nº 3 de 

20/11/2014 determinam:  

Art. 24. A formação em Medicina incluirá, como etapa integrante da graduação, 

estágio curricular obrigatório de formação em serviço, em regime de internato, sob 

supervisão, em serviços próprios, conveniados ou em regime de parcerias estabelecidas por 

meio de Contrato Organizativo da Ação Pública Ensino-Saúde com as Secretarias 

Municipais e Estaduais de Saúde, conforme previsto no art. 12 da Lei nº 12.871, de 22 de 

outubro de 2013.  

§ 1º A preceptoria exercida por profissionais do serviço de saúde terá supervisão 

de docentes próprios da Instituição de Educação Superior (IES);  

§ 2º A carga horária mínima do estágio curricular será de 35% (trinta e cinco por 

cento) da carga horária total do Curso de Graduação em Medicina.  

§ 3º O mínimo de 30% (trinta por cento) da carga horária prevista para o internato 

médico da Graduação em Medicina será desenvolvido na Atenção Básica e em Serviço de 

Urgência e Emergência do SUS, respeitando-se o mínimo de dois anos deste internato.  

http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576055693/%20pages/-28
http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576055693/%20pages/-28
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§ 4º Nas atividades do regime de internato previsto no parágrafo anterior e 

dedicadas à Atenção Básica e em Serviços de Urgência e Emergência do SUS, deve 

predominar a carga horária dedicada aos serviços de Atenção Básica sobre o que é ofertado 

nos serviços de Urgência e Emergência.  

§ 5º As atividades do regime de internato voltadas para a Atenção Básica devem 

ser coordenadas e voltadas para a área da Medicina Geral de Família e Comunidade.  

§ 6º Os 70% (setenta por cento) da carga horária restante do internato incluirão, 

necessariamente, aspectos essenciais das áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia-

Obstetrícia, Pediatria, Saúde Coletiva e Saúde Mental, em atividades eminentemente 

práticas e com carga horária teórica que não seja superior a 20% (vinte por cento) do total 

por estágio, em cada uma destas áreas.  

§ 7º O Colegiado do Curso de Graduação em Medicina poderá autorizar a 

realização de até 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária total estabelecida para o 

estágio fora da Unidade da Federação em que se localiza a IES, preferencialmente nos 

serviços do Sistema Único de Saúde, bem como em instituição conveniada que mantenha 

programas de Residência, credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou 

em outros programas de qualidade equivalente em nível internacional.  

§ 8º O colegiado acadêmico de deliberação superior da IES poderá autorizar, em 

caráter excepcional, percentual superior ao previsto no parágrafo anterior, desde que 

devidamente motivado e justificado.  

§ 9º O total de estudantes autorizados a realizar estágio fora da Unidade da 

Federação em que se localiza a IES não poderá ultrapassar o limite de 50% (cinquenta por 

cento) das vagas do internato da IES para estudantes da mesma série ou período.  

§ 10. Para o estágio obrigatório em regime de internato do Curso de Graduação 

em Medicina, assim caracterizado no Projeto Pedagógico de Curso (PPC), a jornada 

semanal de prática compreenderá períodos de plantão que poderão atingir até 12 (doze) 

horas diárias, observado o limite de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos da Lei Federal 

nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes.  

§ 11. Nos estágios obrigatórios na área da saúde, quando configurar como 

concedente do estágio órgão do Poder Público, poderão ser firmados termos de 

compromisso sucessivos, não ultrapassando a duração do curso, sendo os termos de 
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compromisso e respectivos planos de estágio atualizados ao final de cada período de 2 (dois) 

anos, adequando-se à evolução acadêmica do estudante. 

Construído a partir desse referencial, o Regulamento do Internato está disposto a 

seguir. 

 

REGULAMENTO DO INTERNATO EM MEDICINA  

 

CAPÍTULO I 

 

Parágrafo 1º. - O estágio curricular obrigatório de treinamento em serviço incluirá 

necessariamente aspectos essenciais nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia-

Obstetrícia, Pediatria e Saúde Coletiva, Saúde Mental, devendo incluir atividades no 

primeiro, segundo e terceiros níveis de atenção em cada área. Estas atividades devem ser 

eminentemente práticas e sua carga horária teórica não poderá ser superior a 20% do total 

por estágio. 

 

Parágrafo 2º. - O Diretoria Acadêmica poderá autorizar até no máximo de 25% 

da carga horária total estabelecida para este estágio, a realização de treinamento 

supervisionado fora da unidade federativa, preferencialmente nos serviços do Sistema Único 

de Saúde, bem como em Instituição conveniada que mantenha programas de Residência 

credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica e/ou outros programas de 

qualidade equivalente em nível internacional. 

 

CAPÍTULO II 
 

DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS 
 

Art. 1º. Os alunos do Curso de Graduação em Medicina da FAPAC - Faculdade 

Presidente Antônio Carlos serão submetidos, em caráter obrigatório, ao Programa de 

Internato, durante o transcurso dos últimos 24 meses do Curso, com estrita observância da 

legislação pertinente, do Regimento Interno da FAPAC - Faculdade Presidente Antônio 

Carlos e das disposições contidas neste Regulamento. 
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Parágrafo único. - Entende-se por Internato o último ciclo do curso de graduação 

em Medicina, livre de disciplinas acadêmicas, durante o qual o estudante deve receber 

treinamento intensivo, contínuo, sob supervisão docente, em instituição de saúde, vinculada, 

ou não, à escola médica. Para iniciar o Internato o aluno deverá, obrigatoriamente, ter 

cursado e sido aprovado em todas as disciplinas curriculares até o 8º semestre.  

 

Art. 2º. São objetivos do Internato:  

a. representar a última etapa da formação escolar do médico geral, com capacidade de 

resolver, ou bem encaminhar, os problemas de saúde prevalentes da população a 

que vai servir;  

b. oferecer oportunidades para ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos adquiridos 

nos ciclos anteriores do curso de graduação;  

c. permitir melhor instrumentação em técnicas e habilidades indispensáveis ao exercício 

de atos médicos básicos;  

d. promover o aperfeiçoamento, ou a aquisição, de atitudes adequadas à assistência 

aos pacientes;  

e. possibilitar a prática da assistência interdisciplinar, pelo estímulo dos diversos 

profissionais da equipe de saúde;  

f. permitir experiências em atividades resultantes da interação escola médica-

comunidade, pela participação em trabalhos extra-hospitalares, ou de campo;  

g. estimular o interesse pela promoção e preservação da saúde e pela prevenção das 

doenças;  

h. desenvolver a consciência das limitações, responsabilidades e deveres éticos do 

médico, perante o paciente, a instituição e a comunidade;  

i. desenvolver a idéia da necessidade de aperfeiçoamento profissional continuado.  

 

CAPÍTULO III 

 
DA DURAÇÃO 

 

Art. 3º. O Internato será realizado pelo prazo mínimo de vinte quatro meses (2 

anos),ininterruptos, devendo-se observar, em qualquer caso, a carga horária de, no mínimo, 

35% da carga horária total do curso. 
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CAPÍTULO IV 
 

DA ÁREA DE ATUAÇÃO 
 

Art. 4º. Durante o Internato o interno realizará estágios nas áreas de Clínica 

Médica, Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Saúde Mental e Saúde da Família. 

Parágrafo 1º. A ordem dos estágios rotatórios será definida pela Coordenação 

do Curso, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias ou de acordo com as liberações 

dos hospitais do Estado e Unidades Municipais. Após o período de matrícula é realizado o 

cadastramento de alunos matriculados na FAPAC junto à SESAU/Secretaria Estadual de 

Saúde e SEMUS/Secretaria Municipal de Saúde. 

Parágrafo 2º. As trocas nas sequências das áreas de Internato serão permitidas 

em caráter excepcional por permuta. As solicitações deverão ser encaminhadas, por escrito 

e com justificativa, à Coordenação de Curso com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

antes do início do estágio. As solicitações para rotações/módulos são encaminhadas por e-

mail à Coordenação durante período pré-estabelecido a cada semestre. 

 

CAPÍTULO V 
 

DO CAMPO DE ESTÁGIO 
 

Art. 5º. Os estágios rotatórios do Internato serão realizados no âmbito das 

Instituições geridas pela Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins, que deverá ter um 

Convênio Específico para este fim com a FAPAC, Secretarias de Saúde dos municípios 

conveniados (Porto Nacional, Paraíso, Araguaína e Palmas), além de outrosmunicípios 

parceiros para os módulos de Saúde da Família/Atenção Básica. 

 

Parágrafo 1º. Para que o Internato possa se desenvolver fora das Instituições 

geridas pela Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins, será necessária a realização de 

convênio próprio, conforme estabelece o Artigo 2º da Resolução nº 9, de 24 de maio de 1983 

e o Artigo 3º da Resolução nº 1, de 04 de maio de 1989, do Conselho Federal de Educação.  
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Parágrafo 2º. O estabelecimento dos termos dos convênios, bem como das 

demais condições operacionais, é da competência da Comissão de Internato que 

considerará, para cadastramento das instituições prestadoras de serviços médicos, os 

seguintes critérios e/ou exigências:  

 

I. localização preferencial do campo de estágio no estado do Tocantins; 

II. prova de funcionamento regular e existência de condições técnicas e científicas da 

instituição conveniente compatíveis com as exigências da formação a ser dispensada 

ao estagiário, a juízo da Comissão de Internato bem como a existência de pessoal 

médico capacitado para exercer a função de Preceptor;  

III. existência de Programa de Residência Médica ou Internato reconhecido na área 

específica de estágio.  

Parágrafo 3º. Para a realizaçãodos módulos de Saúde Coletiva ou Estratégia da 

Saúde da Família é exigido convênio pré-estabelecido com as instituições de saúde, 

iniciando o processo  pela Carta de Aceitação do Interno, a juízo do Coordenador do Curso 

ou Coordenador de Internato . 

CAPÍTULO VI 
 

DO PROCESSO DE SUPERVISÃO 
 

Art. 6º. Entende-se por supervisão do Internato a atividade destinada a 

acompanhar e orientar o interno de forma a garantir a execução dos objetivos estabelecidos 

em cada Programa. 

 

Art. 7º. A supervisão do Internato será exercida pelo Coordenador do Curso, 

Coordenador do Internato, Coordenador dos Módulos e Preceptores do módulo. 

 

CAPÍTULO VII 
 

DOS PRECEPTORES DE MÓDULO 
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Art. 8º. Cada módulo do Internato terá um Preceptor responsável, Coordenador 

do Módulo escolhido peloCoordenador do Curso e Coordenador de Internato, competindo-

lhes exercer as seguintes atribuições: 

I. coordenar, acompanhar, controlar e avaliar a execução do Internato, em sua 

respectiva área de atuação;  

II. orientar os alunos em relação às suas atividades e a seus direitos e deveres;  

III. coordenar as reuniões dos preceptores;  

IV. prestar informações em relação ao desenvolvimento do Internato 

V. apresentar relatórios de  avaliações e preencher e enviar a Secretaria Acadêmica 

dentro dos prazos definidos os diários acadêmicos.  

 

Art. 9º. Os preceptores serão os profissionais médicos que atuam em cada 

módulo, competindo-lhes exercer as seguintes atribuições:  

 

I. elaborar, em conjunto com os representantes dos alunos, o Programa do Internato;  

II. cumprir e fazer cumprir os Programas do Internato;  

III. acompanhar e avaliar o desempenho dos alunos em suas atividades teóricas e 

práticas;  

IV. coordenar as reuniões e demais eventos programados com os alunos;  

V. prestar informações aos preceptores de módulo sobre o desenvolvimento dos 

Programas.  

 

 
CAPÍTULO VIII 

 
DOS PROGRAMAS 

 

Art. 10º. Os Planos de Atividades de cada módulo do Internato serão elaborados 

pelo Coordenador do módulo junto com os preceptores, estando, porém, a sua execução 

sujeita à aprovação prévia da Comissão de Internato. 

 

Art. 11º. Na formulação do Plano de Atividade, deverão ser incluídas as 

informações contidas no Plano de Ensino Modelo, aprovado pela Comissão de Internato. 
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CAPÍTULO IX 
 

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
 

Art. 12º. A avaliação é parte integrante do processo pedagógico, devendo ser 

efetivada sob dois enfoques:  

 

I. avaliação do Internato;  

II. avaliação dos Alunos.  

 

Art. 13º. A avaliação do Internato será realizada pelos preceptores de cada 

módulo e internos, ao final de cada período, por meio de questionários elaborados pela 

Comissão de Internato e CPA - Comissão Própria de Avaliação da FAPAC, visando subsidiar 

o Curso de Graduação em Medicina com informações e dados que possam contribuir para 

a melhoria do processo de formação e qualificação profissional. 

 

Art. 14º. A avaliação dos Alunos incidirá sobre a frequência e o aproveitamento 

didático/pedagógico. 

 

Art. 15º. A avaliação do aproveitamento didático/pedagógico do aluno será 

realizada no decorrer de cada Módulo, por meio de provas de conteúdos específicos, 

elaborados pelos Preceptores com a seguinte porcentagem: 25% prova prática, 35% 

avaliação global e 40% prova escrita. 

 

Parágrafo 1º – Será aplicada avaliação prática correspondendo a 25% da nota 

total, sendo elaborada pelos preceptores do módulo e pelo coordenador e aprovada pela 

Comissão do Internato. Pode ser aplicada no próprio campo de estágio do módulo e/ou no 

Laboratório de Habilidades da IES. 

Avaliação Global: 35% da nota total da avaliação, abordando componente ético e 

de responsabilidade do Interno, sendo avaliados: pontualidade/ética/postura social (10%); 

relação interno-preceptor, interno-paciente, interno-colegas, interno-outros profissionais 

(10%); postura durante as atividades (seminários, atendimentos, visitas aos pacientes -

15%). 
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Avaliação Escrita: 40% da nota total. Avaliação escrita dos conteúdos abordados 

no decorrer do módulo cursado, podendo ser única ou múltipla até atingir o somatório da 

nota total, observando o melhor aproveitamento para cada módulo, elaborada pelos 

preceptores e coordenador do módulo, em formato padronizado aprovado pela Comissão do 

Internato. 

 

Parágrafo 2º. A média das avaliações em cada módulo deverá ser registrada no 

Diário Eletrônico da FAPAC, para efeito de registro no histórico escolar de cada aluno. 

 

Art. 16º. Será considerado aprovado o aluno que obtiver média final igual ou 

superior a 60 e frequência integral em cada um dos módulos do Internato. 

Parágrafo único. Na hipótese do aluno ser reprovado em qualquer um dos 

estágios de um determinado módulo do Internato, fica o mesmo obrigado a refazê-lo após 

concluir o Internato completo. Após a finalização total do ciclo de 24 meses (2 anos) e 

aprovação em todos os módulos, o aluno estará autorizado a colar grau na data determinada 

pela IES. 

Art. 17º. É obrigatória a frequência integral em todas as atividades programadas 

para o Internato, não sendo permitido, sob hipótese nenhuma, o abono de faltas. 

 

Parágrafo 1º. Observada a disponibilidade de recuperação da abstenção no 

período das férias, será permitido que o aluno falte nas seguintes situações:  

I. incapacidade física;  

II. luto por falecimento de cônjuge, filho, pais e irmãos;  

III. convocação pelo Poder Judiciário ou pelos órgãos colegiados da FAPAC;  

IV. casamento do aluno.  

V. nascimento do filho. 

 

Parágrafo 2º. Sob qualquer hipótese as faltas serão admitidas, pois o aluno deve 

ter 100% de presença. 
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Parágrafo 3º. Em qualquer das hipóteses mencionadas nas alíneas do parágrafo 

1º, o aluno deverá apresentar documento comprobatório à Comissão de Internato, ficando a 

seu critério aceitar a justificativa. 

 

Parágrafo 4º. Na situação mencionada na alínea 1, o aluno deverá apresentar 

Laudo Médico. 

 

Parágrafo 5º. A falta não justificada ao plantão é considerada falta grave, tendo 

como consequência a diminuição da nota final e aplicação de advertência.  A aplicação de 

advertência cabe nas seguintes situações: (1) negociação habitual por conta própria ou 

alheia sem permissão, (2) embriaguez, (3) violação ou ato de indisciplina, (4) abandono do 

campo/falta, (5) ofensas físicas, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; (6) 

ato lesivo contra a honra/boa fama de terceiros. 

Parágrafo 6º.Poderão ser aplicadas ao Interno duas Advertências, sendo que na 

terceira caberá a suspensão por dois dias; caso haja duas suspensões, o discente será 

automaticamente desligado do Internato, cabendo a reprovação. 

Parágrafo 7º.Para a dispensa em relação à participação em Congressos e outros, 

fica estabelecido que poderá haver uma liberação por módulos hospitalares e duas no 

período do módulo de Estratégia da Saúde da Família. Aliberação será realizada pelo 

Coordenador de Módulo, sendo que o Interno terá que cumprir carga horária dobrada na 

compensação desta e posteriormente realizar resenha e apresentação aos preceptores e 

demais discentes do módulo sobre um tema abordado durante sua participação. 

 

Parágrafo 8º.Toda falta cuja justificativa for aceita, o Interno deverá repor com o 

dobro de dias durante seu módulo em um prazo estabelecido pelo Coordenador do módulo. 

 
CAPÍTULO X 

 
DA COMISSÃO DE INTERNATO 

 

Art. 18º. O Internato será coordenado pela Comissão de Internato, assim 

constituída:  
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I. o Coordenador de Internato, como presidente;  

II. o Coordenador do Curso; 

III. um membro do NDE; 

IV. o coordenador de cada módulo do Internato ou o seu representante legal;  

V. um aluno de graduação matriculado em semestre letivo do internato;  

VI. um funcionário técnico-administrativo, que exercerá cumulativamente a função de 

secretária(o).  

 

Parágrafo único. O mandato do representante dos alunos será de um ano.  

 

Art. 19º. A Comissão de Internato reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses 

e, em caráter extraordinário, quando for convocada pelo Coordenador do Curso ou por dois 

terços de seus membros, devendo-se, em ambos os casos, ser divulgada com antecedência 

a Pauta da Reunião. 

 

Parágrafo 1º. Na falta ou impedimento do Coordenador do Curso, a coordenação 

dos trabalhos será exercida pelo Coordenador de Internato. 

 

Art. 20º. Compete à Comissão de Internato exercer as seguintes atribuições:  

I. aprovar os Planos de Ensino dos diversos módulos do Internato;  

II. supervisionar, acompanhar e avaliar a execução dos Planos de Ensino;  

III. formatar a avaliação paralela pela Comissão de Internato, obedecendo ao Modelo do 

INEP/MEC, 

IV. identificar e solucionar os problemas existentes no Internato;  

V. apoiar os preceptores no exercício de suas atribuições;  

VI. propor medidas com a finalidade de aperfeiçoar o processo pedagógico do Internato;  

VII. zelar pelo cumprimento da legislação relativa ao Internato, do Regimento da 

Faculdade de Medicina da FAPAC, deste Regulamento e das normas de organização 

e funcionamento das instituições onde ocorre o Internato.  

 

CAPÍTULO XI 
 

DA COORDENAÇÃO DE MÓDULO 
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Art. 21º. O Coordenador do módulo terá as seguintes funções 

I. Exercer a coordenação do módulo, sendo responsável pela integração horizontal dos 

diferentes conteúdos programáticos ministrados. 

II. Promover e coordenar o acompanhamento regular dos processos de aprendizagem 

de cada módulo, orientando o cumprimento dos eixos propostos nas diretrizes 

curriculares procedendo aos ajustes, quando necessários; 

III. Promover reuniões de acompanhamento e avaliação do cumprimento das diretrizes 

curriculares, no que se refere às avaliações, sejam elas pontuais ou globais; 

IV. Proceder à análise dos processos avaliativos a partir das discussões de 

planejamento, identificando os problemas e propondo soluções; 

V. Promover a consolidação do processo de aprendizagem, no que se refere aos 

cálculos de registro das notas pontuais e globais, bem como da média final de cada 

módulo ou fase. 

 

CAPÍTULO XII 
 

DOS ALUNOS 
 

Art. 23º. Serão assegurados aos alunos os seguintes direitos:  

 

I. alojamento e alimentação nos dias de plantão; 

II. cumprimento da carga horária e das atividades; 

III. preceptores qualificados para as atividades.  

 

Art. 24º. São deveres dos alunos:  

I. cumprimento dos horários estabelecidos, bem como dos plantões que lhes forem 

destinados;  

II. cumprimento do calendário da FAPAC;  

III. dedicação aos estudos e às atividades programadas:  

IV. frequência obrigatória aos cursos, reuniões e outros eventos incluídos no Programa 

de Internato;  
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V. relacionamento ético e cortês para com os pacientes, docentes, servidores, colegas 

e demais alunos da Faculdade e dos Hospitais e Ambulatórios;  

VI. cumprimento das disposições contidas neste Regulamento, no Regimento da FAPAC 

e nas normas de organização e funcionamento das Instituições onde ocorre o 

Internato.  

 

Art. 25º. Os representantes dos alunos, junto à Comissão de Internato, terão 

direito a voz e voto, competindo-lhes exercer as seguintes atribuições.  

 

I. reunir-se, regularmente, com os alunos para efeito de conhecimento do 

desenvolvimento do Programa;  

II. submeter à apreciação e aprovação da Comissão de Internato as reivindicações dos 

alunos.  

 

CAPÍTULO XIII 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 26º. Somente poderá matricular-se no Internato aquele aluno que tiver obtido 

aprovação em todas as disciplinas cursadas anteriormente. 

 

Art. 27º. Sem prejuízo dos objetivos e das atividades do Internato, bem como das 

exigências de cada Serviço, será permitido ao aluno período de férias, durante todo o 

tempo de internato, mediante escalas determinadas pela Comissão de Internato e 

Coordenação de Curso. 

 

Art. 28º. Observadas as disposições contidas na legislação pertinente, no 

Regimento da Faculdade de Medicina da FAPAC e neste Regulamento, compete ao Diretor 

Acadêmico baixar normas, de caráter complementar e procedimental, objetivando a plena e 

efetiva consecução dos objetivos do Internato do Curso de Graduação em Medicina da 

FAPAC. 
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Art. 29º. Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Comissão de 

Internato.  

Art. 30º. Revogadas as disposições em contrário, o presente Regulamento passa 

a vigorar a partir de sua assinatura. 

 

* Regulamento aprovado pelo Conselho Superior da FAPAC - Faculdade 

Presidente Antônio Carlos em 26 de Abril de 2015.  

 

 

7 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

A partir da elaboração e divulgação das Diretrizes Curriculares dos Cursos de 

Graduação pelo Ministério da Educação, as Atividades Complementares passaram a figurar 

como importante componente dos cursos de graduação brasileiros, tanto na organização de 

seus programas de formação, quanto na flexibilização curricular. 

Conforme o artigo 25 das Diretrizes Curriculares do curso de graduação em 

Medicina (2014): 

“O projeto pedagógico do Curso de Graduação em Medicina 

deverá ser construído coletivamente, contemplando atividades 

complementares, e a IES deverá criar mecanismos de aproveitamento de 

conhecimentos, adquiridos pelo estudante, mediante estudos e práticas 

independentes, presenciais ou à distância, como monitorias, estágios, 

programas de iniciação científica, programas de extensão, estudos 

complementares e cursos realizados em áreas afins.” 

 

Portanto, as atividades complementares devem aprofundar o nível de 

conhecimento do aluno para além dos limites naturais do curso que, independente de sua 

própria estrutura pedagógica, não tem como esgotar todos os conhecimentos relacionados 

com a formação e o exercício profissional. Assumindo-se o princípio de que o aluno é o 

agente da aprendizagem, as Atividades Complementares estimulam o “aprender a aprender” 

e ter responsabilidade e compromisso com sua educação, sendo um dos mecanismos que 

proporcionarão a participação do aluno na construção do saber com experiências 

inovadoras. O curso de Medicina atribui uma parcela de sua carga horária total para a 

realização de tais atividades, totalizando 180 horas. 
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A possibilidade de frequentar cursos, seminários e outros eventos viabiliza, ao 

aluno, perceber a comunicação entre as diversas áreas do conhecimento em Medicina. A 

proposta também permite ao discente a participação na formação do seu currículo, 

atendendo à necessidade de diversificação do conhecimento, no tempo disponível para a 

conclusão do curso. 

O estudante deve participar das atividades de cunho acadêmico-científico-cultural 

que possibilitem um efetivo diferencial na qualidade de sua formação.  

O estudante deverá requerer a validação das atividades realizadas, considerando 

a data prevista no calendário semestral divulgado. O requerimento deverá ser acompanhado 

de documentação comprobatória, com clara discriminação dos conteúdos, atividades, 

períodos, carga horária e formas de organização ou realização. 

As atividades complementares deverão ser desenvolvidas pelos estudantes ao 

longo do curso, observando-se as alocações das horas de atividades complementares, na 

respectiva matriz curricular. 

A coordenação de curso deverá encaminhar documento comprobatório da carga 

horária cumprida pelo estudante à Secretaria Acadêmica para registro no sistema 

acadêmico. 

O estudante deverá desenvolver as atividades em pelo menos 2 (dois) eixos dos 

três: ensino, pesquisa e extensão; porém a carga horária de cada eixo não poderá 

ultrapassar 50%. 

O estudante transferido de outra IES para a FAPAC/ITPAC Porto deverá cumprir 

as horas de atividades complementares prevista no Projeto Pedagógico do Curso e pode, 

inclusive, se for o caso, solicitar no ato da transferência a avaliação e validação das 

atividades já realizadas na IES de origem. 

A carga horária das atividades complementares deverá ser distribuída em 

atividades direcionadas para o ensino, pesquisa e extensão, garantindo os princípios 

norteadores da educação superior, obedecendo ao projeto pedagógico do curso e cumprindo 

os requisitos de comprovação por meio de certificados e/ou declarações que são 

apresentados pelo aluno, mediante deferimento da Coordenação de Curso, órgão 

competente para a condução, organização e controle de tais atividades. 

As atividades de ensino, pesquisa e extensão, a pontuação, a carga horária 

máxima a pontuar e a comprovação dessas atividades estão disponíveis no quadro 39 
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abaixo, transmitido em cópia a cada estudante no primeiro período letivo do curso. 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE MEDICINA DA FAPAC 

Atividades de ensino  Pontuação 

Carga 

horária 

máxima 

a 

pontuar 

Comprovação 

Monitoria 

Cada semestre de 

monitoria equivale 

a 30h. 

60h 
Certificado emitido pela 

Coppex. 

Estágio não-obrigatório 
Cada estágio 

equivale a 30h. 
60h 

Declaração certificando a 

realização do estágio. 

Participação em cursos 

em áreas afins 

Cada curso 

equivale à carga 

horária do 

certificado. 

30h 
Certificado de 

participação. 

Organizar e conferenciar 

cursos em áreas afins 

Cada curso 

equivale à carga 

horária do 

certificado. 

45h 
Certificado de 

participação. 

Intercâmbio universitário 

Cada intercâmbio 

equivale à carga 

horária constante 

na declaração. 

60h 

Certificado de 

participação da instituição 

e histórico. 

Participação em Curso 

de Idiomas e de 

Informática 

Cada curso 

equivale à carga 

horária do 

certificado. 

30h 
Certificado de 

participação. 
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Participação em oficinas. 

Cada oficina 

equivale à carga 

horária constante 

no certificado. 

45h 
Documento que 

comprove participação. 

Visitas técnicas. 

Cada visita técnica 

equivale à carga 

horária constante 

no certificado. 

45h 
Documento que 

comprove participação. 

Atividades de 

pesquisa 
Pontuação 

Carga 

horária 

máxima 

a 

pontuar 

Comprovação 

Participação em grupos 

de pesquisa ou em 

projetos de iniciação 

científica. 

Cada semestre de 

participação 

equivale a 30h. 

60h 
Certificado emitido pela 

Coppex. 

Artigo publicado em 

periódico indexado. 

Cada artigo 

publicado equivale 

a 20h. 

60h 
Carta de aceite e o artigo 

publicado. 

Outras formas de 

publicação científica 

(livro, capítulo de livro e 

similares). 

Cada trabalho 

publicado equivale 

a 15h. 

45h 
Documento que 

comprove a publicação. 

Participação na 

comissão organizadora 

de eventos científicos e 

culturais. 

Cada participação 

equivale a 15h. 
45h 

Certificado de 

participação na comissão 

organizadora do evento. 
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Participação em eventos 

internos como ouvinte 

(semanas acadêmicas, 

simpósios, congressos, 

conferências, entre 

outros) na área da 

saúde. 

Cada evento 

equivale à carga 

horária constante 

no certificado. 

 

60h 
Documento que 

comprove participação. 

Participação em eventos 

externos como ouvinte 

(debates, exposições, 

simpósios, congressos, 

mesas-redonda, entre 

outros), na área da 

saúde. 

Cada evento 

equivale à carga 

horária constante 

no certificado. 

 

60h 
Documento que 

comprove participação. 

Participação como 

conferencista em 

eventos científicos. 

Cada evento 

equivale a 20h. 

 

60h 
Documento que 

comprove participação. 

Apresentação oral de 

trabalhos em 

congressos, semanas 

acadêmicos, simpósios, 

etc. 

Cada 

apresentação 

equivale a 15h. 

45h 
Documento que 

comprove participação. 

Apresentação de 

trabalhos em eventos 

científicos (painéis e 

congêneres). 

Cada trabalho 

apresentado 

equivale a 10h. 

30h 

Comprovante de 

apresentação e anais do 

evento. 
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Participação como 

ouvinte em bancas de 

defesa de monografias 

de graduação e pós-

graduação, dissertações 

de mestrado e teses de 

doutorado na área da 

saúde. 

Cada participação 

equivale a 1h. 
4h 

Documento que 

comprove a participação 

como ouvinte. 

    

    

    

Atividades de extensão Pontuação 

Carga 

horária 

máxima 

a 

pontuar 

Comprovação 

Participação em projetos 

de extensão 

institucionais. 

Cada semestre de 

participação 

equivale a 30h. 

60h 
Certificado emitido pela 

Coppex. 

Participação em 

campanhas públicas de 

vacinação e outras da 

área da saúde. 

Cada campanha 

equivale a 10h. 

 

30h 
Documento que 

comprove participação. 

Participação em projetos 

sociais de voluntariado 

na comunidade na área 

da saúde. 

Cada participação 

equivale a 10h. 
30h 

Documento que 

comprove participação. 

    

Representação 

estudantil nos 

colegiados institucionais, 

diretórios acadêmicos, 

Cada semestre de 

representação 

equivale a 15h. 

30h 

Documento que 

comprove a 

representação estudantil. 
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centros acadêmicos e 

outras entidades   

    

Quadro 39: Atividades Complementares do Curso de Medicina da FAPAC. 

 

No início do 12º período, o aluno recebe um e-mail da coordenação com 

orientações sobre o prazo e as condições de envio dos certificados das atividades. A 

secretaria da coordenação tem a função de receber, conferir todos os certificados e de 

recolher a assinatura do acadêmico. Também é função da mesma confeccionar a ata das 

atividades complementares que, juntamente com toda a documentação recolhida, é enviada 

à secretaria. 

 

São consideradas atividades de ensino a serem validadas como atividades 

complementares: 

I. Monitoria em disciplinas dos cursos ofertados pela instituição. 

II. Estágio Supervisionado Não Obrigatório desenvolvido com base nos 

convênios firmados com a instituição; 

III. Disciplinas pertencentes a outros cursos superiores da instituição ou de outras 

instituições de ensino superior, devidamente comprovadas quanto à frequência 

e aprovação, desde que não tenham sido objeto de aproveitamento de estudos. 

IV. Cursos livres de idiomas, comunicação e expressão e de informática, com 

frequência e aprovação, cujas cargas horárias não tenham sido objeto de 

aproveitamento de estudos. 

V. Visitas técnicas monitoradas por docentes da instituição. 

VI. Programas de intercâmbios nacional ou internacional, realizados em outras 

instituições de ensino superior. 

VII. Outras atividades a serem definidas pelos Cursos da instituição. 

 
 

São consideradas atividades de pesquisa a serem validadas como atividades 

complementares: 

I. Trabalhos de iniciação científica. 

II. Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados na instituição 

e em eventos científicos. 
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III. Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados em eventos 

científicos específicos ou seminários e publicados em anais, mencionando o 

nome da instituição. 

IV. Trabalhos científicos publicados em revista de circulação nacional, registrando 

o nome da instituição. 

V. Trabalhos científicos publicados em periódicos científicos, registrando o nome 

da instituição. 

VI. Livros ou capítulos de livros publicados, registrando o nome da instituição, 

quando for o caso. 

VII. Eventos científicos, internos e externos (semana acadêmica, jornada, 

congresso, simpósio, fórum, entre outros) nos quais o estudante participa como 

apresentador ou ouvinte. 

VIII. Eventos científicos ou culturais promovidos pela instituição, nos quais o 

estudante participa de sua organização. 

IX. Atividades de iniciação científica (estudante bolsista ou voluntário). 

X. Outras atividades a serem definidas pelos Cursos da instituição. 

 

São consideradas atividades de extensão a serem validadas como atividades 

complementares: 

I. Eventos de extensão promovidos pela instituição e por outras instituições de 

ensino superior. 

II. Cursos e/ou eventos internos ou externos à instituição, de interesse da 

comunidade, nos quais o estudante participa como coordenador ou como 

componente da comissão organizadora. 

III. Ligas acadêmicas, atlética, jornal do curso e/ou da instituição, diretório 

acadêmico, entre outros, em que o estudante participa de sua organização. 

IV. Programas sociais, voluntários, tais como: Comunidade Solidária, Escola 

Solidária, Projeto Amigos da Escola, Projeto Rondon, ou afins, em que o 

estudante participa, em suas diversas ações.  

V. Eventos culturais promovidos pela instituição ou organizações afins. 

VI. Outras atividades a serem definidas pelos Cursos da instituição. 

 



 
 

 

 
 

174 

8 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 
 

   O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é entendido como uma produção intelectual 

dos alunos e caracteriza-se como uma fase de consolidação dos fundamentos científicos, 

técnicos e culturais do profissional em formação e deve ser considerado como um exercício 

de formulação e sistematização de ideias e de aplicação dos métodos de investigação 

científica, sendo obrigatório para conclusão da graduação. 

   Tendo em vista o amplo universo de ação do acadêmico em Medicina, é importante 

que esse seja capacitado para a realização de um trabalho científico integrando a prática 

investigativa às descobertas da ciência. 

  Neste contexto, o TCC se destaca como um importante instrumento pedagógico de 

apoio metodológico à realização de um projeto que contribua na formação científica e 

profissional do aluno. No âmbito acadêmico, as atividades do TCC como mediadoras das 

relações teórico práticas possibilitam que no próprio cotidiano dos alunos-professores se 

construa um novo saber. Os procedimentos e as técnicas que dão suporte ao 

desenvolvimento do processo de pesquisar constituem-se meios por meio dos quais pode-

se programar o projeto de desenvolvimento de uma formação intelectual rigorosa, crítica e 

sintonizada com o tempo, além de estimular a busca ativa do conhecimento. 

  Quanto ao projeto, este deve ter relevância científica, tecnológica ou educacional, e 

também deve proporcionar ao estudante de medicina a capacidade de ler e interpretar 

artigos, comparar métodos, testar hipóteses, trabalhar em equipe, estimulando o 

desenvolvimento do pensamento científico e da criatividade. 

  Os projetos de TCC envolvendo seres humanos direta ou indiretamente deverão ser 

submetidos à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa, credenciado pela Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) em consonância com a resolução CNS Nº 466/12. 

A execução do projeto somente terá início após a respectiva aprovação. 

  Há o estímulo acadêmico para que os projetos, após sua conclusão, sejam divulgados 

por meio da produção e publicação de artigos e/ou apresentação de trabalhos em 

congressos científicos. 

  O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no curso de Medicina constitui atividade 

acadêmica de sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo pertinente às 

temáticas afins do curso, próprias à formação nesse nível de ensino, desenvolvido mediante 

acompanhamento e avaliação docente. Está dividido em dois momentos distintos: um projeto 
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de pesquisa a ser elaborado na disciplina de TCC I (6º período) e execução do projeto e 

apresentação do trabalho na disciplina de TCC II (8º período). O trabalho final somente 

poderá ser defendido após o aluno ter sido aprovado na disciplina de Trabalho de Conclusão 

de Curso I. 

Na disciplina de TCC I, o acadêmico individualmente ou em dupla desenvolverá 

seu projeto de pesquisa sob a orientação de um professor do curso de medicina da IES. O 

projeto de pesquisa escrito e sua apresentação na forma oral serão submetidos à avaliação 

de uma banca examinadora composta de três membros sendo estes: presidente da banca (o 

professor orientador), um examinador escolhido pelo coordenadordo TCC e um examinador 

convidado pelo acadêmico e/ou orientador. A avaliação da banca examinadora é requisito 

parcial para aprovação do acadêmico nesta disciplina.  

A banca de avaliação tem tempo total de quarenta minutos, assim dividido: 20 

minutos de apresentação, 10 minutos de arguições e 10 minutos para fechamento de notas. 

Na avaliação oral, cada aluno deve ser avaliado individualmente. 

Ao final da defesa o aluno pode receber os conceitos: 

 PROJETO APTO: não necessita de correções; 

 PROJETO APTO COM PENDÊNCIAS: correções devem ser acatadas pelos 

acadêmicos e orientador. Neste caso, os acadêmicos devem entregar o Termo de 

Compromisso de Correção e Pendências assinado; 

 PROJETO NÃO APTO, PASSÍVEL DE CORREÇÃO: as correções devem ser 

acatadas pelos acadêmicos e orientador que assinarão o Termo de Compromisso de 

Correção e Pendências, juntamente com os membros da banca. O trabalho deverá 

ser revisto por pelo menos um dos membros da banca examinadora que assinará o 

Termo de Correção do Projeto, autorizando ou não, a aprovação do projeto. Caso as 

correções não sejam realizadas, ao projeto e sua apresentação será atribuída nota 

zero. 

 PROJETO NÃO APTO: os acadêmicos não terão direito de realizar correções, 

estando automaticamente reprovados. 

O aluno que, ao apresentar o projeto de pesquisa e/ou artigo, for detectado 

PLÁGIO PARCIAL OU TOTAL pela banca avaliadora estará automaticamente 

REPROVADO na disciplina. O plágio é cópia não autorizada de várias informações e é 

considerado crime previsto no Código Penal Brasileiro e na Lei de Direitos Autorais 9610/98, 
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além de prejudicar a capacidade intelectual crítica do aluno, requisito fundamental e 

necessário para a conclusão do curso de Medicina. 

O professor orientador deve participar com o aluno de todo o processo de 

correções, independente do conceito final. 

O acadêmico terá sete (7) dias para entregar a versão final do projeto em um CD 

na versão .DOC e PDF juntamente com toda documentação pertinente no formato impresso 

e devidamente assinada (TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE PROJETOS; 

TERMO DE CORREÇÃO DO PROJETO, se necessário). O não cumprimento do prazo 

estabelecido implicará em reprovação. 

O Trabalho de Conclusão de Curso II caracteriza-se por ser um trabalho de 

iniciação à pesquisa em que o acadêmico executa seu projeto de pesquisa defendido no 6º 

período. O trabalho deve ser escrito, sistemático e completo, elaborado e apresentado 

dentro de normas técnico-científicas, que aborde um tema específico ou particular da Ciência 

Médica. Deve constituir-se em um trabalho com profundidade compatível com o nível de 

graduação e seu resultado deve ser uma contribuição à Ciência e à Sociedade.  

O Trabalho de Conclusão de Curso II deve ser apresentado na forma de artigo 

conforme o manual de TCC da própria IES e sendo obrigatória a defesa pública diante de 

banca examinadora. A composição da banca, a duração da apresentação, a forma de 

avaliação e os conceitos frutos dessa serão os mesmos daqueles utilizados para a disciplina 

de TCC I. 

A avaliação da banca examinadora é requisito total para aprovação do acadêmico 

nesta disciplina. A nota mínima 60 é exigida para a aprovação do TCC. Caso o acadêmico 

seja reprovado passível de reformulações, com nota que varie entre 40 e 59 pontos, ele terá 

prazo de 15 dias para corrigir as pendências e ser reavaliado. Neste caso, as correções 

realizadas pela banca devem ser acatadas pelos acadêmicos e orientador, que assinarão o 

Termo de Compromisso de Correção e Pendências. O trabalho refeito deverá ser revisto por 

pelo menos um dos membros da banca examinadora que assinará o Termo de Correção do 

Artigo, autorizando ou não a aprovação do trabalho. Caso as correções não sejam realizadas, 

ao trabalho e à sua apresentação será atribuída a nota anterior, ficando o aluno 

automaticamente reprovado, uma vez que não há exame final para a disciplina de TCC II. 

Caso o acadêmico tenha sua nota abaixo de 40 pontos, ele terá o trabalho 

considerado não apto e será automaticamente reprovado da disciplina. 
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 O acadêmico terá sete (7) dias para entregar a versão final do artigo em forma 

impressa e um CD na versão .DOC e PDF juntamente com toda documentação pertinente 

em forma impressa e devidamente assinada (TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE 

O TRABALHO; TERMO DE CORREÇÃO DO TRABALHO, se necessário).O não 

cumprimento do prazo estabelecido implicará em reprovação. 

A orientação do projeto de pesquisa e do TCC deve ser exercida obrigatoriamente 

pelos professores do curso de medicina da IES, sendo estes preferencialmente com regime 

de trabalho parcial ou 40 horas. O orientador deverá assinar uma Carta de Aceite que o 

oficializa como orientador daquele trabalho. Em cada mês de orientação, deverá entregar 

uma Ficha de Acompanhamento onde deverão estar descritas as atividades desenvolvidas 

no período com as assinaturas do orientador e dos orientandos. Cada professor pode 

orientar no máximo cinco trabalhos (5) semestralmente. 

Durante o período de orientação do projeto de pesquisa, o orientador e a dupla de 

alunos deverão se encontrar pelo menos uma vez por semana durante uma hora. Para 

resguardar os alunos e os professores, sugere-se que o contato por e-mail seja feito por meio 

do e-mail institucional. 

Caso o professor convidado pelo acadêmico e/ou orientador para compor a banca 

examinadora seja externo, a IES se isenta de arcar com possíveis custos.  

O Manual de Normatização para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos encontra-

se disponibilizado no endereço: www.itpacporto.com.br e deverá ser utilizado como suporte 

técnico. 

Compete ao Colegiado de Curso e Núcleo Docentes Estruturante do Curso de 

Medicina tomar, em primeira instância, todas as decisões e medidas necessárias para fazer 

cumprir as normas específicas que regem o TCC. A emissão de parecer em situações 

especiais deverá ser feita somente em grau de recurso da Diretoria Acadêmica e da 

Coordenação de Pesquisa, Pós Graduação e Extensão (Coppex). 

 

 



 
 

 

 
 

178 

9 INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

9.1 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIC) 

9.2 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

(ProBIC) 

 

CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES E OBJETIVOS 

 

Art. 1º - A participação de acadêmicos e professores no Programa de Iniciação 

Científica da FAPAC poderá se desenvolver em duas modalidades, ambas regidas por este 

Regulamento Geral: 

I – Participação com Bolsas para docentes e discentes; 

II – Participação como pesquisador voluntário. 

Art. 2º - As normas e políticas que seguem visam a esclarecer docentes/orientadores, 

pesquisadores e discentes quanto aos procedimentos para elaboração, encaminhamento de 

projeto e fomento de pesquisa de Iniciação Científica à Coordenação de Pós-graduação, 

Pesquisa e Extensão - CoPPEx- da FAPAC. 

Art. 3º - O Programa Institucional de Iniciação Científica (PIC) tem como objetivos: 

§ 1º.  Estimular professores pesquisadores produtivos a engajarem alunos de 

graduação no processo acadêmico, otimizando a capacidade de orientação da pesquisa na 

Instituição; 

§ 2º. Despertar a vocação científica e incentivar os talentos potenciais entre os alunos 

de graduação, mediante suas participações em projetos de pesquisa, introduzindo o 

acadêmico no domínio do método científico; 

§ 3º.  Proporcionar ao aluno, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem 

de técnicas e métodos científicos, bem como estimular o desenvolvimento do pensar e da 

criatividade decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com  os  problemas  de 

pesquisa; 

§ 4º. Disseminar a ideia de continuidade e aprofundamento de estudos através da 

reflexão intensa e criatividade inerentes à pesquisa, qualificando quadros para os programas 

de pós-graduação; 
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§ 5º.  Contribuir de forma decisiva para a consolidação e incremento de produtividade 

dos grupos e linhas de Pesquisa Institucional. 

Art. 4º - O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (ProBIC) tem como 

objetivos: 

§ 1º.  Apoiar financeiramente os acadêmicos envolvidos na Pesquisa Científica; 

§ 2º. Auxiliar financeiramente docentes pesquisadores e orientadores envolvidos em 

pesquisas. 

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

Art. 5º - O PIC e o ProBIC serão geridos pela FAPAC, mediados pela CoPPEx da 

FAPAC. 

§ 1º. A FAPAC demandará recursos e esforços para a gestão dos Programas, sob 

seus aspectos administrativos e financeiros, em concordância com as normas e 

procedimentos estabelecidos para seu bom andamento. 

§ 2º. No que diz respeito aos aspectos normativos de formalização dos cadastros, a 

CoPPEx se utilizará do próprio sistema gestor que fará a verificação automaticamente. 

§ 3º. O PIC será de caráter permanente e terá abrangência Institucional, ou seja, 

todas as pesquisas realizadas no âmbito da FAPAC deverão ser registradas na CoPPEx; 

§ 4º. O ProBIC será de caráter anual, ou seja, quando finalizar o prazo proposto neste 

regulamento, entrará em vigor novo edital para seleção de projetos de pesquisas a fim de 

serem fomentados pelo ProBIC. 

 

CAPÍTULO III 

DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Art. 6° - O Projeto de pesquisa: 

§ 1º. é o meio formal, sistemático e intensivo, dirigido ao desenvolvimento de um corpo 

organizado de conhecimentos, já produzido, ou em processo de construção; 

§ 2º. implica níveis diversos da investigação (compreensão ou extensão), com início 

e final definidos, fundamentado em objetivos específicos, visando à produção de 
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conhecimentos e/ou construção de teorias; 

§ 3º. se propõe a produzir informações que complementam ou superam o 

conhecimento já produzido e que buscam a solução de um problema considerado de 

relevância social; 

§ 4º. constitui-se de reflexão minuciosa sobre um determinado assunto, que exige a 

explicitação do referencial teórico, a partir do qual o pesquisador vai abordar o problema, 

assim como a definição conceitual ou operacional dos termos básicos, com os quais será 

organizada   a   investigação   científica, ou   a   tecnológica,   ou   a econômica, ou a 

sociocultural; 

§ 5º.  é um processo estreitamente vinculado à teoria ou ao desenvolvimento de uma 

teoria, independentemente de ser caracterizada como básica ou aplicada e que implica 

propor hipóteses acerca de relações presumíveis entre fenômenos que circundam o 

problema identificado como objeto da investigação. 

Art. 7º - São requisitos essenciais ao projeto de pesquisa: 

§ 1º.  Apresentar proposta formal compatível com os objetivos do PIC e os propósitos 

de Iniciação Científica, contendo as especificações necessárias e suficientes para sua 

avaliação e desenvolvimento sistemático; 

§ 2º.  Ser encaminhado em formulário próprio, através de meio digital e, também, sob 

a forma impressa, sendo esta última entregue pessoalmente pelo professor orientador, em 

1(uma) via; 

§ 3º.  Estar acompanhado de documentação completa, destinada ao processo de 

apresentação, inscrição e seleção de projetos. 

§ 4º.   Apresentar mérito técnico-científico e viabilidade técnica e econômica, 

reconhecidos através de pareceres específicos, emitidos pela consultoria "Ad hoc" da 

CoPPEx e registrados em formulário padrão anexados ao processo; 

§ 5º. O projeto de pesquisa do ProBIC terá duração de 12 (doze) meses no período 

homologado pela CoPPEx para sua vigência. 

§ 6º. O projeto de pesquisa não fomentado terá duração determinada pelo 

cronograma de seu projeto, sendo as datas de início e final de vigência indicadas em reunião 

de homologação pela CoPPEx. 

 

CAPÍTULO IV 
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DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

Art. 8º - Cada projeto de pesquisa terá um único professor orientador, responsável 

pelo mesmo perante a CoPPEx. 

Art. 9º - São requisitos essenciais para o professor orientador: 

§ 1º.   Possuir contrato com a FAPAC em regime de trabalho não inferior a 10 (dez) 

horas semanais; 

§ 2º.  Ter no mínimo titulação de Mestre; 

§ 3º.   Não estar inadimplente com qualquer Programa Institucional, seja ele de ensino, 

pesquisa ou extensão; 

§ 4º.  Apresentar Curriculum Vitae, modelo Lattes/CNPq atualizado. 

Art. 10 - O projeto de pesquisa poderá contar com um professor co-orientador, que 

auxiliará o professor orientador na consecução das atividades associadas aos processos e 

métodos gerais e específicos da investigação. 

Parágrafo único: O professor co-orientador deve apresentar titulação mínima de 

Especialista e documentação análoga à do professor orientador. 

Art. 11 - Os compromissos do professor orientador são os seguintes: 

§ 1º.   Orientar os alunos nas distintas fases do trabalho científico, incluindo a 

elaboração de relatórios e material para apresentação dos resultados em eventos científicos; 

§ 2º.  Zelar pela qualidade dos conteúdos e cumprimento dos prazos para 

encaminhamento dos Relatórios Técnicos Parcial e Final do Projeto para a CoPPEx; 

§ 3º.   Acompanhar as exposições técnicas feitas pelos orientandos, em especial, por 

ocasião da Jornada Científica da FAPAC; 

§ 4º.  Incluir o nome de seus orientandos, dos Programas da FAPAC nos trabalhos 

publicados ou divulgados em eventos científicos; 

§ 5º.  Estimular a produção científica, tecnológica ou artístico-cultural divulgada 

através de suas diferentes formas; 

§ 6º.  Disseminar a ideia de continuidade de estudos em programas de pós-graduação 

e de aprimoramento profissional; 

§ 7º.   Firmar Termo de Compromisso de que não irá se afastar da FAPAC e das 

obrigações assumidas com os Programas, por qualquer motivo que não seja de força maior, 

durante o período de vigência do projeto. 
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§ 8º.  Comunicar imediatamente à CoPPEx os casos de abandono do projeto de 

pesquisa do ProBIC, ou cancelamento de matrícula de bolsistas sob pena de ter que 

devolver o montante da bolsa recebida por parte do orientando. 

 

CAPÍTULO V 

DAS BOLSAS E RECURSOS FINANCEIROS – PROBIC 

 

Art. 12 - As bolsas de Iniciação Científica serão destinadas, exclusivamente, ao 

ProBIC. 

§ 1º. As bolsas de iniciação científica do ProBIC serão implementadas sob a forma de 

desconto no valor das mensalidades dos alunos participantes. 

§ 2º. Reserva-se ao ProBIC uma verba de custeio para a execução dos projetos 

aprovados. 

§ 3º. Valor da hora-dedicação destinada ao orientador/professor pesquisador é de 

acordo com a categoria docente, sendo, uma hora de dedicação semanal; 

§ 4º. R$300,00 (trezentos reais) destinados a desconto na mensalidade do aluno 

pesquisador; 

§ 5º.  R$300,00 (trezentos reais) destinados a auxílio anual do projeto. 

 

Art. 13 - A quota de bolsas de Iniciação Científica do ProBIC, fixada pela CoPPEx, 

será distribuída da seguinte forma: 

§ 1º.  10 (dez) projetos de pesquisa contemplados ou no mínimo 2 (dois) projetos 

contemplados por curso de graduação; 

§ 2º. 1 (um) orientador/professor pesquisador por projeto de pesquisa; 

§ 3º. 1 (um) acadêmico bolsista por projeto de pesquisa. 

Art. 14 -  Os resultados da seleção de projetos de pesquisa do ProBIC deverão ser 

homologados em reunião da Comissão de Avaliação e Seleção de Projetos da CoPPEx para 

admissão ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e implementação das 

correspondentes bolsas de fomento. 

 

CAPÍTULO VI 

DO ALUNO PARTICIPANTE 
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Art. 15 - Para participar do Programa Institucional de Iniciação Científica, o aluno 

deverá atender aos seguintes requisitos: 

§ 1º.   Estar frequentando regularmente curso de graduação e apresentar 

desempenho acadêmico compatível. 

§ 2º.   Não estar inadimplente com qualquer Programa Institucional, seja ele de ensino, 

pesquisa ou extensão; 

§ 3º.  Firmar Termo de Compromisso em que se obriga a dedicar, no mínimo, 10 (dez) 

horas semanais ao desenvolvimento do projeto de pesquisa em ritmo compatível com as 

atividades exigidas por seu curso de graduação e, para projeto de pesquisa do ProBIC, que 

não usufruirá de qualquer outra modalidade de bolsa de outras agências ou da própria 

Instituição e nem manterá vínculo empregatício durante sua vigência; 

§ 4º. Firmar declaração de ciência prévia das normas deste Regulamento. 

§ 5º. Não poderão participar do ProBIC os alunos matriculados no primeiro, no 

penúltimo e   último período do respectivo curso de graduação. 

§ 6º. Devolver à FAPAC, em valores atualizados, a(s) bolsas(s) recebida(s) 

indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos neste Regulamento não 

sejam cumpridos. 

Art. 16 - Os compromissos do aluno para com o projeto de pesquisa são os seguintes: 

§ 1º.  Executar, sob a orientação de seu professor orientador, o plano de trabalho 

especificado no projeto, com dedicação de, no mínimo, 10 (dez) horas semanais; 

§ 2º.  Atender ao controle e acompanhamento do projeto através dos instrumentos 

indicados pela CoPPEx; 

§ 3º.   Elaborar, sob a orientação e anuência de seu professor orientador, e protocolar 

em tempo hábil na CoPPEx, os Relatórios Técnicos Parcial e Final do projeto, através de 

formulários próprios; 

§ 4º.   Apresentar, sob a forma de comunicação visual (pôster), os resultados da 

pesquisa na Jornada Científica da FAPAC; 

§ 5º.   Incluir o nome dos participantes do projeto nas publicações e nos trabalhos 

apresentados em eventos científicos; 

§ 6º.    Manter-se regularmente matriculado e frequentando o correspondente curso 

de graduação, durante a vigência do projeto e apresentar desempenho acadêmico 
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compatível, comprovado através de histórico escolar. 

 

CAPÍTULO VII 

DA APRESENTAÇÃO, INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 

 

Art. 17 - O projeto de pesquisa deverá ser apresentado juntamente com a 

documentação do professor orientador e dos alunos participantes, constituindo, portanto, um 

processo para protocolo na CoPPEx. 

§ 1º. O prazo para apresentação de projeto de pesquisa do ProBIC será fixado através 

de Edital de Seleção, divulgado anualmente e homologado pela CoPPEx. 

§ 2º. O projeto de pesquisa poderá ser encaminhado em qualquer época, desde que 

se observe antecedência mínima de 60 (sessenta) dias úteis da data prevista para o início 

da sua execução para projetos que independem de parecer do Comitê de Ética. Para os 

projetos que devem ser submetidos ao CEP, o prazo mínimo de antecedência é de 90 dias. 

§ 3º. Cada um dos projetos de pesquisa deverá ser apresentado em formulário próprio 

e atualizado do Programa, através de meio digital e também sob a forma impressa, seguindo 

rigorosamente as especificações nele contidas. 

§ 4º. Quando da apresentação do projeto de pesquisa para compor o processo ao 

qual se refere o caput deste artigo, deverá também ser apresentada a documentação do 

professor orientador e de cada um dos alunos, conforme consta no formulário próprio. 

Art. 18 - Os projetos de pesquisa, com inscrição aceita, serão submetidos à análise 

de mérito técnico-científico e análise de viabilidade técnica e econômica, para que possam 

ser admitidos no Programa Institucional de Iniciação Científica. 

§ 1º. As análises de mérito técnico-científico e de viabilidade técnica e econômica 

serão registradas através de pareceres específicos emitidos por consultores "Ad hoc" 

cadastrados pela CoPPEx e devidamente registrados em formulários próprios anexados ao 

processo. 

§2º.  Os projetos de pesquisa serão encaminhados para parecer técnico de consultor 

“Ad hoc”, que terá o prazo de 15 dias para emissão de pareceres conclusivos, com indicação 

clara dentre as opções: "Desfavorável", "Condicionado a adequações" ou "Favorável", 

contados da data em que forem admitidos. 

§3º. Para a modalidade ProBIC, os pareceres mencionados no parágrafo anterior 
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terão prazo determinado, para emissão, divulgado no Edital de Seleção. 

§ 4º. Será considerado desqualificado todo projeto com parecer desfavorável, seja ele 

quanto ao mérito técnico-científico, ou quanto à viabilidade técnica e econômica, ou quanto 

ao parecer do Comitê de Ética. 

§ 5º. Um projeto que tenha obtido parecer condicionado a sugestões/adequações 

deve atender ao seguinte: 

a) se houver tempo hábil para inscrição na seleção do ProBIC, o professor orientador 

terá que complementar o processo protocolado na CoPPEx, atendendo às 

solicitações; 

b) para projeto de pesquisa sem fomento, o professor orientador terá um prazo de 4 

(quatro) semanas para reformulá-lo, a partir da data do recebimento do referido 

parecer; 

c) Caso as reformulações não sejam encaminhadas no prazo estipulado, para ambas 

as modalidades, o projeto será automaticamente cancelado. 

§ 6º. Incumbe a CoPPEx, através de representantes de área de conhecimento 

selecionado, rever e julgar, no prazo de 7 (sete) dias, os pareceres que sejam objeto de 

pedido de revisão pelo autor do projeto. 

§ 7º. Os pareceres e eventuais documentações complementares passarão a integrar 

o processo protocolado. 

§ 8º.  Somente serão qualificados para a seleção do ProBIC, os projetos cujos 

pareceres favoráveis sobre mérito técnico-científico, viabilidade técnica e econômica  

tenham  sido  homologados  pela CoPPEx e, se for o caso, aceito pelo Comitê de Ética. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 19 - A CoPPEx fará o acompanhamento dos projetos de pesquisa através dos 

seguintes procedimentos: 

§ 1º.  Após cada mês de vigência do projeto, haverá uma avaliação a partir de um 

Relatório Técnico Parcial, no qual os alunos participantes do ProBIC deverão apresentar um 

detalhamento das atividades até então desenvolvidas; 

§ 2º.   Após 12 (doze) meses de vigência do projeto do ProBIC, os alunos bolsistas 
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deverão apresentar o Relatório Técnico Final, contendo discussão detalhada sobre os 

principais resultados obtidos e texto com características de artigo científico, juntamente com 

comprovantes de encaminhamento para publicação, cópia de publicações em anais, 

periódicos entre outros (se for o caso). 

§ 3º.  Após 12 (doze) meses de vigência do projeto sem fomento, os alunos 

participantes deverão apresentar um dos seguintes relatórios: 

a) Relatório Técnico Final, contendo discussão detalhada sobre os principais 

resultados obtidos e texto com características de artigo científico, juntamente com 

indicações de encaminhamento para publicação; 

b) Relatório Técnico Parcial, no qual os alunos participantes do ProBIC deverão 

apresentar um detalhamento das atividades até então desenvolvidas; 

§ 4º.  As inadimplências serão registradas nos respectivos processos e, no caso da 

falta do Relatório Técnico Parcial, proceder-se-á ao cancelamento das correspondentes 

bolsas de Iniciação Científica. 

§ 5º.   Os Relatórios Técnicos deverão ser elaborados através de modelo próprio 

definido pela CoPPEx e deverão conter a devida anuência do professor orientador e deverão 

ser protocolados, com tolerância máxima de 2 (duas) semanas do término do prazo, após o 

que, serão submetidos à apreciação de parecerista da área de conhecimento, 

preferencialmente o relator do projeto, ficando o acompanhamento da qualidade dos 

resultados obtidos sob a responsabilidade única do orientador. 

§ 6º.  Os Relatórios Técnicos Parciais deverão ser entregues até o 20º dia de cada 

mês. 

 

CAPÍTULO IX 

DA SUBSTITUIÇÃO E CANCELAMENTO 

 

Art. 20 - A substituição de aluno somente poderá ocorrer dentro do período inicial de 

6 (seis) meses de vigência do Projeto, nos casos de:  

I. Solicitação à CoPPEx   de desligamento por  parte  do  aluno, mediante comprovado 

motivo de força maior, que o impossibilite de desenvolver o seu trabalho; 

II. Solicitação à CoPPEx   do orientador, mediante justificativa fundamentada. 

Parágrafo Único: A nova indicação será feita pelo orientador, devendo recair sobre 
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aluno que cumpra os requisitos especificados no Artigo 15º e cujo desempenho acadêmico 

não seja inferior ao do aluno substituído. 

Art. 21 - A substituição de orientador somente poderá ocorrer dentro do prazo inicial 

de 6 (seis) meses de vigência do projeto, requerida através de formulário próprio, e será 

permitida somente em circunstâncias que, comprovadamente, não poderiam ser previstas 

por ocasião da inscrição no Projeto. 

§ 1º. O professor orientador substituto não poderá ter titulação inferior à titulação do 

professor substituído e deverá preencher os mesmos requisitos especificados no Artigo 9º; 

§ 2º. O professor substituído deverá concordar com a continuidade do Projeto, sob as 

novas condições. 

Art. 22 - A substituição de aluno ou de orientador será analisada pela CoPPEx, 

mediante processo instruído através dos seguintes documentos encaminhados: 

§ 1º.  Relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período em 

que participou do projeto de pesquisa; 

§ 2º.   Solicitação formal de substituição com as anuências do participante substituído 

e de seu substituto; 

§ 3º. A substituição somente poderá ser implementada mediante parecer favorável da 

CoPPEx. 

§  4º.  Configurando-se o afastamento sem o parecer favorável da CoPPEx, o projeto 

em questão será imediatamente cancelado. 

Art. 23 - O cancelamento do projeto de pesquisa será analisado e implementado pela 

CoPPEx, constituindo-se motivos para o mesmo: 

§ 1º. Afastamento do professor orientador ou aluno participante sem o parecer 

favorável da CoPPEx; 

§ 2º.Negligência do aluno executor ou do professor orientador que comprometa o 

desenvolvimento do projeto; 

§  3º.  Atraso na entrega ou não aprovação do Relatório Técnico Parcial; 

§ 4º. Não apresentação, por parte do aluno executor, dos resultados de seu trabalho 

na Jornada Científica da FAPAC; 

§ 5º.  Não apresentação, por parte do coordenador, de reformulações no projeto em 

atenção ao parecer técnico-científico. 

§ 6º.  Caberá à CoPPEx analisar os motivos do cancelamento do Projeto, podendo 
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indicar, quando for o caso, a condição de inadimplência ao aluno executor ou orientador 

causador desta interrupção. 

§ 7º. Uma vez consolidado o cancelamento do projeto de pesquisa do ProBIC, os 

recursos remanescentes da bolsa de Iniciação Científica serão destinados a outro projeto 

ProBIC da correspondente área de conhecimento, respeitando-se o que estabelece o 

Capítulo V deste Regulamento. 

 

CAPÍTULO X 

DA INADIMPLÊNCIA 

 

Art. 24 - Além dos motivos que conduzem ao cancelamento do Projeto, relacionados 

nos parágrafos I a V, do Artigo 23, caberá a CoPPEx analisar e indicar a condição de 

inadimplência ao aluno executor ou orientador que deixar de atender às normas previstas 

neste Regulamento. 

§ 1º. O orientador que for considerado inadimplente terá sua condição analisada 

criteriosamente e, em função da gravidade de sua falta, estará sujeito a uma das seguintes 

penalidades: 

a) suspensão nos Programas de Pesquisa Institucional (PIC e ProBIC) até a 

regularização de sua pendência; 

b) impedimento de participação no Programa Institucional de Pesquisa por um período 

de 12 meses, após a regularização de sua pendência; 

c) exclusão nos Programas de Pesquisa Institucional, sem direito a novas 

participações. 

§ 2º. O aluno que for considerado inadimplente será excluído sem direito a novas 

participações no Programa Institucional de Pesquisa e deverá devolver os valores recebidos 

a título de bolsa (ProBIC), salvo exceções de natureza inevitável. 

 

 

10 INCENTIVO À PESQUISA E À EXTENSÃO 
 

 
A FAPAC/ITPAC PORTO através da COPPEX – Coordenação de Pós-

graduação, Pesquisa e Extensão, tem como propósito promover e incentivar a participação 
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dos discentes em Ciclos de Debates, Conferências, Eventos, Jornadas, Mesas Redondas, 

Oficinas de Trabalho, Produção e Incorporação de Tecnologias Apropriadas, Seminários e 

outros eventos.  

Faz parte das ações educacionais, o incentivo à participação discente em grupos 

de pesquisa e estudos, programas de Iniciação Científica e monitoria, e Programa de 

Extensão. Para isso implantou um plano de Iniciação Científica que tem como objetivos: 

 iniciar o aluno dos cursos de graduação na prática da pesquisa científica; 

 desenvolver a mentalidade científica, crítica e investigativa dos alunos; 

 estimular o professor orientador a formar equipes de pesquisa; 

 identificar e estimular os alunos para a investigação científica. 

A FAPAC apresenta duas modalidades de iniciação científica, o PIC – Programa 

Institucional de Iniciação Científica e o ProBIC – Programa de Bolsas de Iniciação Científica, 

onde são destinadas bolsas fomentadas pela própria instituição com o intuito de auxiliar o 

desenvolvimento de pesquisa e incentivar os alunos a iniciar na vida acadêmica. 

O Curso de Medicina possui sete grupos de pesquisas cadastrados na COPPEX 

– Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão da FAPAC/ITPAC PORTO 

NACIONAL, intitulados: 

 

1. BIOLOGIA - ONCOGÊNESE E MUTAGÊNESE    

2. INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA -DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA    

3. CIÊNCIAS DA SAÚDE - MEDICINA ESPECIALIZADA    

4. CIÊNCIAS DA SAÚDE – DOR E ANSIEDADE EM CIRURGIA    

5. ESTUDOS EPIDEMILÓGICOS E SAÚDE PÚBLICA    

6. CIÊNCIAS DA SAÚDE - MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA    

7. MEDICINA - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

8.  EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE 

9. CIÊNCIA DA SAÚDE – GASTROENTEROLOGIA 

10. EPIDEMIOLOGIA, ETNICIDADE E SAÚDE DA FAMÍLIA    

 

Além destes grupos de pesquisas, os professores do curso de Medicina 

participam de outros grupos de pesquisa multidisciplinares na instituição, sendo eles: 
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GRUPOS DE PESQUISA ÁREA DE ATUAÇÃO 

ENGENHARIA SANITÁRIA   
ENFERMAGEM, ENGENHARIA 

CIVIL, MEDICINA, ODONTOLOGIA 

  ENFERMAGEM – EPIDEMIOLOGIA 
ENFERMAGEM, MEDICINA, 

ODONTOLOGIA 

 

Ademais, a FAPAC/ITPAC PORTO NACIONAL incentiva a participação de seus 

alunos em eventos de pesquisa de outras instituições de ensino superior, mediante ações 

como: auxílio financeiro e menção honrosa aos aprovados em congressos de grande 

relevância técnica, oferta de oficinas e palestras para elaboração de resumos e artigos 

científicos, auxílio financeiro para custeio de passagens, inscrição em eventos e impressão 

de painéis científicos e entrega de camisetas institucionais. Esses incentivos são concedidos 

a todos os alunos pesquisadores que têm trabalhos aprovados pelas instituições 

organizadoras e que pleiteiam algum tipo de auxílio perante a Instituição. 

Programa de Extensão: conjunto articulado de projetos e/ou outras ações de extensão, 

preferencialmente de caráter multidisciplinar e integrado a atividades de ensino e pesquisa. 

Tem caráter orgânico-institucional, integração no território e/ou grupos populacionais, 

clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum. É executado em médio ou longo 

prazo. O principal programa de extensão da IEs chama-se Probex – Programa Institucional 

de Bolsa de Extensão, cujo objetivo é viabilizar a participação de discentes regularmente 

matriculados nos cursos de graduação da FAPAC, em Programas de Extensão desta IES, 

contribuindo para a sua formação acadêmico-profissional, num processo de interação entre 

a faculdade e a sociedade. Há um programa intitulado “Implantação de prontuário eletrônico 

no ambulatório escola - FAPAC – ITPAC PORTO NACIONAL e Curso de Medicina”, que 

envolve diretamente o curso de Medicina. 

Além dos projetos e programas de iniciação Científica e de Extensão, destacam-se os 

seguintes projetos de apoiados pela COPPEX para o curso de Medicina: 
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PROJETOS DE EXTENSÃO CURSO 

II JORNADA DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DE 
PORTO NACIONAL 

Medicina 

III JORNADA DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DE 
PORTO NACIONAL 

Medicina 

I MINI CURSO DE SUTURA – ITPAC Medicina 

IV JORNADA DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS Medicina 

XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA 
MEDICINA 

Medicina 

SAMED - Semana Acadêmica de Medicina Medicina 

SAS – Semana Acadêmica da Saúde 
Medicina/ 

Odontologia/ 
Enfermagem 

 

 

 

S
E

M
M

E
S

T
R

E
 

PROJETOS DE EXTENSÃO APOIO 

12-01 
I JORNADA DA LIGA 
ACADÊMICA DE SEMIOLOGIA 
MÉDICA DO TOCANTINS 

LIGA ACADÊMICA DE 
SEMIOLOGIA MÉDICA DO 
TOCANTINS 
 

14-01 I MINICURSO DA LASM-TO- 
MENSURAÇÃO DOS SINAIS 
VITAIS 

LIGA ACADÊMICA DE 
SEMIOLOGIA MÉDICA DO 
TOCANTINS - LASM-TO 

14-01 DSTS NAS ESCOLAS - 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO – 
LADIP 

LIGA ACADÊMICA DE DOENÇAS 
INFECCIOSAS E PARASITARIAS 
DO TOCANTINS - LADIP-TO 

14-01 
AMIGOS DO TRÂNSITO - LATEC 
PORTO 

LIGA ACADÊMICA DO TRAUMA E 
EMERGÊNCIAS CLÍNICAS DE 
PORTO NACIONAL – LATEC 
PORTO 

14-01 I SIMPÓSIO DA LIGA 
ACADÊMICA DE SEMIOLOGIA 
MÉDICA DO TOCANTINS 

LIGA ACADÊMICA DE 
SEMIOLOGIA MÉDICA DO 
TOCANTINS - LASM-TO 
 

14-01 I MINICURSO DE AVALIAÇÃO 
DERMATONEUROLÓGICO NA 
HANSENÍASE 

LIGA ACADÊMICA DE 
DERMATOLOGIA CLÍNICA E 
CIRÚRGICA DA ITPAC-PORTO -  
LADECC - TO 

14-01 I CURSO DE SUTURA 
INTERLIGAS 
 

LIGA DE CIRURGIA DA ITPAC-
PORTO - LAC 
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14-01 MINI CURSO INTUBAÇÃO 
OROTRAQUEAL E 
RESSUSCITAÇÃO 
CARDIOPULMONAR 

LIGA ACADÊMICA DE 
ANESTESIOLOGIA MÉDICA – 
LAAM-TO 

14-01 BEM VIVER PROMOVENDO A 
SAÚDE EM BENEFÍCIO DA 
POPULAÇÃO ACIMA DE 45 
ANOS 

LIGA ACADÊMICA DE CLÍNICA 
MÉDICA DE PORTO NACIONAL – 
LACLIM-PORTO 

14-01 INFORMAÇÕES E CUIDADOS 
SOBRE AS PLANTAS 
MEDICINAIS AOS AGENTES DE 
SAÚDE 

LIGA ACADÊMICA DE DOENÇAS 
INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 
DE TOCANTINS – LADIP-TO 

14-01 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
E NOTIFICAÇÃO 
COMPULSÓRIA DE AGRAVOS 
AOS AGENTES DE SAÚDE 

LIGA ACADÊMICA DE DOENÇAS 
INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 
DE TOCANTINS – LADIP-TO 

14-01 MEDEDUCA ACADÊMICOS DE MEDICINA 

14-02 JORNADA SOBRE 
ATENDIMENTO INICIAL AO 
PACIENTE EM SITUAÇÕES DE 
EMERGÊNCIA COM 
MINICURSO DE SUPORTE 
BÁSICO DE VIDA 

LIGA ACADÊMICA DO TRAUMA E 
EMERGÊNCIAS CLÍNICAS DE 
PORTO NACIONAL – LATEC 
PORTO 

14-02 
CORAÇÃO MAIS FORTE, VIDA 
MAIS SAUDÁVEL 

LIGA ACADÊMICA DE 
CARDIOLOGIA DE PORTO 
NACIONAL – LICAR-PORTO 

14-02 
I SIMPÁTIPO - 1º SIMPÓSIO DE 
PATOLOGIA DO ITPACPORTO 

LIGA ACADÊMICA DE 
PATOLOGIA DE PORTO 
NACIONAL – LAP-PORTO 

14-02 I CURSO DE SUTURA ABERTO 
AOS ACADÊMICOS DE 
MEDICINA 

LIGA DE CIRURGIA DA ITPAC-
PORTO - LAC 

14-02 DOE MEDULA ÓSSEA, DOE 
VIDA 
 

LIGA ACADÊMICA DE 
ONCOLOGIA CLÍNICA E 
CIRÚRGICA - LAONCO - ITPAC 
PORTO 

14-02 MINICURSO DE 
INTERPRETAÇÃO DO 
ELETROCARDIOGRAMA & 
CARDIOLOGIA NA ATENÇÃO 
BÁSICA 
 

LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE DE 
FAMÍLIA E COMUNIDADE DO 
TOCANTINS - LASFACTO – 
ITPAC/ PORTO                      &                                     
LIGA ACADÊMICA DE 
CARDIOLOGIA DE PORTO 
NACIONAL – LICAR-PORTO 

14-02 
JOVEM LIVRE DE DST’S 

LIGA ACADÊMICA DE DOENÇAS 
INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 
DE TOCANTINS – LADIP-TO 

14-02 CURSO BÁSICO DE 
SOCORRISTA L.C.T 

LIGA DE CIRURGIA DO TRAUMA 
- LCT 
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14-02 

SEMANA DO CORAÇÃO: VIDA 
SAÚDAVEL, CORAÇÃO BOM! 

LIGA ACADÊMICA DE CLÍNICA 
MÉDICA DE PORTO NACIONAL – 
LACLIM-PORTO  &                                     
LIGA ACADÊMICA DE 
CARDIOLOGIA DE PORTO 
NACIONAL – LICAR-PORTO    

14-02 AULA INAUGURAL: 
FUNDAMENTOS DE 
NEUROCIÊNCIAS 

LIGA ACADÊMICA DE 
NEUROCIÊNCIAS DO ITPAC - 
PORTO - LANEC 

15-01 VIVA COM SAÚDE 
 

LIGA ACADÊMICA DE MEDICINA 
DO ESPORTE E EXERCÍCIO - 
LAMEEX 
 

15-01 OFICINA PREPARATÓRIA PARA 
ELABORAÇÃO DE ARTIGO 
CIENTIFICO  

LIGA ACADÊMICA DE CLÍNICA 
MÉDICA DE PORTO NACIONAL - 
LACLIM-PORTO 

15-01 
INTERPORTO F.C. 

LIGA ACADÊMICA DE MEDICINA 
DO ESPORTE E EXERCÍCIO - 
LAMEEX 

15-01 
AMAMENTA PORTO 

LIGA ACADÊMICA DE 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 
– PORTO NACIONAL - LAGOP 

15-01 LADIP-TO CONTRA A DENGUE - 
CONSCIENTIZAÇÃO E 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA 
DENGUE 

LIGA ACADÊMICA DE DOENÇAS 
INFECCIOSAS E PARASITARIAS 
DO TOCANTINS - LADIP-TO 

15-01 
CURSO SOBRE CALAZAR  

LIGA ACADÊMICA DE DOENÇAS 
INFECCIOSAS E PARASITARIAS 
DO TOCANTINS - LADIP-TO 

15-01 
PALESTRA INTRODUTÓRIO DA 
LIGA ACADÊMICA DE 
CARDIOLOGIA 

LIGA ACADÊMICA DE 
CARDIOLOGIA DE PORTO 
NACIONAL - LICAR- PORTO 
NACIONAL 

15-01 VACINAÇÃO NA 
ADOLESCÊNCIA – CONTINUE 
CUIDANDO 

LIGA ACADÊMICA DE DOENÇAS 
INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 
DO TOCANTINS - LADIP-TO 

15-01 
HIPERTENSÃO ARTERIAL 
SISTÊMICA 

LIGA ACADÊMICA DE 
CARDIOLOGIA DE PORTO 
NACIONAL - LICAR- PORTO 
NACIONAL 

15-01 PROJETO DE EXTENSÃO NO 
ABRIGO TIA ANGELINA 

LIGA ACADÊMICA DE 
NEUROCIÊNCIAS – LANEC 

15-01 
I CURSO DE RESSUSCITAÇÃO 
CARDIOPULMONAR DA LICAR - 
RCPORTO 

LIGA ACADÊMICA DE 
CARDIOLOGIA DE PORTO 
NACIONAL - LICAR- PORTO 
NACIONAL 
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15-01 
CURSO PRÁTICO DE ECG  

LIGA DE SAÚDE DE FAMÍLIA E 
COMUNIDADE DO TOCANTINS - 
LASFACTO 

15-01 PALESTRA SOBRE 
HIPERTENSÃO ARTERIAL 
SISTÊMICA E DIABETES - UBS 
NOVA CAPITAL 
 

INTERNOS DE MEDICINA 
 

15-01 A IMPORTÂNCIA DA 
AMAMENTAÇÃO NO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
E ORIENTAÇÕES 
NUTRICIONAIS PARA 
GESTANTES                                                                                      
UBS NOVA CAPITAL 

INTERNOS DE MEDICINA 

15-01 
CURSO DE METODOLOGIA E 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

LIGA ACADÊMICA DO TRAUMA E 
EMERGÊNCIAS CLÍNICAS DE 
PORTO NACIONAL – LATEC-
PORTO 

15-01 PROJETO MAIO AMARELO – 
LIGA DE CIRURGIA DO 
TRAUMA 

LIGA DE CIRURGIA DO TRAUMA 
- LCT 

15-01 
SEMANA DO MOVIMENTO 
 

LIGA ACADÊMICA DE MEDICINA 
DO ESPORTE E EXERCÍCIO - 
LAMEEX 
 

15-01 
MULHER: O PODER DO SALTO 
ALTO 
 

LIGA ACADÊMICA DE 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 
DE PORTO NACIONAL – LAGOP 
& ITPACPORTO           

15-02 
JORNADA PORTUENSE DE] 
CARDIOLOGIA CARDIOPORTO 

LIGA ACADÊMICA DE 
CARDIOLOGIA DE PORTO 
NACIONAL - LICAR- PORTO 
NACIONAL 

16-01 ATIVIDADES DE EXTENSÃO EM 
SAÚDE INDÍGENA DA TRIBO 
XERENTE DO ESTADO DO 
TOCANTINS 

COPPEX – PESQUISA PARA 
IMPLANTAÇÃO DA PÓS 
GRADUAÇÃO 

16-02 PREVENÇÃO NO CARNAVAL CIPA 

16- (04-
11) 

PLANEJAMENTO FAMILIAR VAI 
ÀS ESCOLAS 

LIGA ACADÊMICA DE 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 
DE PORTO NACIONAL- LAGOP 

16-03 CURSO DE SUPORTE BÁSICO 
DE VIDA (BLS) ABERTO AOS 
ACADÊMICOS DE MEDICINA 

LIGA ACADÊMICA DE CIRURGIA 
DO TRAUMA - LCT 

16-03 AEDES AEGYPTI PREVENÇÃO 
DE DOENÇAS ITPAC PORTO - COPPEX - CIPA 
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16-03 OFICINA DE PEER 
INSTRUCTION MEDICINA 

16-04 

TROTE SOLIDÁRIO 2016/1 

 XXII TURMA DE 
MEDICINA DO ITPAC 
PORTO 

 MAGOBÁ 

16-04 URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 
NA CLÍNICA MÉDICA 

LIGA ACADÊMICA DE CLÍNICA 
MÉDICA (LACLIM) 

16-04 II CURSO DE SUTURA ABERTO 
AOS ACADÊMICOS DE 
MEDICINA 

LIGA ACADÊMICA DE CIRURGIA 
DO TRAUMA  - LCT 

16-04 
PORTO CONTRA SÍFILIS: UM 
MAL SILENCIOSO 

LIGA ACADÊMICA DE 
MICROBIOLOGIA MÉDICA - 
LAMME 

16-04 ZIKAZERO NAS ESCOLAS ENFERMAGEM E MEDICINA 

16-05 
MAIO AMARELO 

LCT - L DE CIRURGIA DO 
TRAUMA 

16-05 I SIMPÓSIO DE ATUALIZAÇÃO 
MÉDICO - SOCIAL PARA 
AGENTES DE SAÚDE DE 
PORTO NACIONAL. MEDICINA 

16-05 I CONFERÊNCIA LOCAL PROUNI ITPAC PORTO - CPA 

16-06 

SOMOS INSTANTES 

COMISSÃO DE FORMATUA DA 
XIII TURMA DE MEDICINA, EM 
PARCERIA COM A LIGA 
ACADÊMICA DE ARQUITERURA 
E DESIGN 

16-08 JORNADA PORTUENSE DE 
CARDIOLOGIA 

LICAR – LIGA ACADÊMICA DE 
CARDIOLOGIA 

16-06 INTERAÇÃO EM LIBRAS MEDICINA 

16-06 SEMANA DE PLANEJAMENTO E 
FORMAÇÃO CONTINUADA 
2016-02 DIREÇÃO ACADÊMICA 

16-11 
CONGRESSO PORTUENSE DE 
SEMIOLOGIA MÉDICA 

LASM - TO – LIGA ACADÊMICA 
DE SEMIOLOGIA MÉDICA DO 
TOCANTINS 

 

10.1. EXTENSÃO 

 

O fato de o conhecimento ter se tornado o principal recurso da sociedade 

moderna, acrescenta às funções de ensino e pesquisa e, em especial à extensão, a tarefa 

do serviço comunitário, ou seja, o resultado da conversão do conhecimento em ação e 

resultados para a comunidade. 

A função da extensão é a de fazer com que a faculdade cumpra o seu papel 



 
 

 

 
 

196 

social, que consiste em tornar o conhecimento acessível ao maior número de pessoas. A 

extensão é o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de 

forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre conhecimento e sociedade. 

Os objetivos das ações extensionistas estão em consonância com as políticas 

institucionais. São eles: 

 Promover a integração do ensino e a pesquisa com as demandas institucionais e 

sociais; 

 Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da 

consciência social e política; 

 Democratizar o conhecimento acadêmico por meio da articulação e integração com 

a sociedade; 

 Reconhecer as ações extensionistas como atividades complementares nos 

projetos pedagógicos dos cursos de ensino superior; 

 Divulgar e apoiar a produção acadêmica; 

 Promover a melhoria da qualidade de vida da comunidade; 

 Manter programas de apoio à comunidade, para elevar a autoestima, promover a 

integração, o bem-estar social e o desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

Para implementar a política e alcançar seus objetivos, as ações de extensão da 

FAPAC se realizam por meio de programas, projetos, eventos, e do apoio à comunidade 

universitária.  

Compreender a extensão como um fenômeno de atendimento às demandas da 

sociedade, local e regional, vem ao encontro da missão proposta pela instituição. Dessa 

forma, o complexo desafio de atuação da extensão, resulta em um exercício prático e social 

de qualificação, da aliança entre a instituição e os setores envolvidos nas dinâmicas de 

humanização, aperfeiçoamento e sustentabilidade da sociedade. 

 

11 MONITORIA 
 

A FAPAC/ITPAC Porto Nacional, tem como interesse primordial gerar recursos 

humanos de qualidade intelectual e tecnológica para atuarem nas funções inerentes às suas 

formações profissionais. Para tanto, além da busca da excelência em suas atividades 
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didáticas e laboratoriais, mantém junto à comunidade acadêmica o Programa Institucional 

de Monitoria (PIM). 

Esse programa de Monitoria tem como objetivo oportunizar ao monitor experiência da 

vida acadêmica, promover a integração de alunos de séries ou períodos mais avançados 

com os demais, a participação em diversas funções da organização e desenvolvimento das 

disciplinas do curso, além de treinamento em atividades didáticas. 

Levando-se em conta a melhoria da qualidade do ensino e a quantidade de atividades 

que o aluno deve realizar em que é natural o surgimento de dúvidas, A FAPAC mantém o 

sistema de plantões de monitoria, em que o monitor de uma determinada disciplina, está 

disponível, semanalmente, para orientar os colegas na execução de trabalhos e auxiliá-los 

nas dúvidas. 

O curso de Medicina conta com as seguintes disciplinas ofertadas com monitoria para 

os alunos, em duas modalidades: bolsista e voluntário. A instituição fomenta a modalidade 

bolsista com desconto na mensalidade do curso, chegando ao valor máximo de R$ 300,00 

(trezentos reais). Seguem abaixo as disciplinas, a modalidade de bolsa e o nomes dos atuais 

monitores do curso de Medicina. 

 

DISCIPLINA PROFESSOR 
MODA-
LIDADE 

Neuroanatomia Carllini Vicentini 
V

o
lu

n
tá

ri
o

s
 

Prática Hospitalar Talita Rocha Cardoso 

Técnica Cirúrgica Obede Rodrigues Ferreira 

Parasitologia Médica Ozenilde Alves Rocha Martins 

Histologia Médica 
Josefa Moreira Do Nascimento 
Rocha 
Andre Moreira Rocha 

Metodologia Científica Josefa Moreira do Nascimento Rocha 

Anatomia Humana I Felipe Camargo Munhoz 

Biologia Celular e Molecular José Lopes Soares Neto 

Metodologia Científica 
Josefa Moreira Do Nascimento 
Rocha 

Imagenologia I Willian Barros Fraga 

Semiologia Médica 
Prof. Danilo Garcia Ruiz 
Asterio Magalhães Filho 
Renato Rezende 

Técnica Cirúrgica Obede Rodrigues Ferreira 
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Anatomia I e Anatomia II 
Carllini Barroso Vicentini               
Joelcy Pereira Tavares                Helio 
Rovilson Soares 

Genética Médica João Paulo Martins Do Carmo 

B
o

ls
is

ta
s
 

Anatomia Humana I e II Carllini Vicentini 

Biologia Celular e Molecular José Lopes Soares Neto 

Biologia Celular/Histologia 
Básica 

Josefa Moreira do Nascimento Rocha 
André Moreira Rocha 

Gastroenterologia Raimundo Célio Pedreira 

Geriatria Cristiano Granadier 

Histologia Humana 
Josefa Moreira Do Nascimento 
Rocha 
André Moreira Rocha 

Histologia Médica 
Josefa Moreira do Nascimento Rocha 
André Moreira Rocha 

Microbiologia I Carina Scolari Gosch 

Microbiologia II Carina Scolari Gosch 

Morfologia Médica 
I/Histologia Humana 

José Lopes Soares Neto 

Neuroanatomia Carllini Vicentini 

Parasitologia Médica Ozenilde Alves Rocha Martins 

Prática Hospitalar Talita Rocha Cardoso 

Semiologia Médica 
Asterio Magalhães Filho 
Cristiano Da Silva Granadier 
Raimundo Célio Pedreira 

Técnica Cirúrgica Obede Rodrigues Ferreira 

Fisiologia I Anne Caroline Dias 

Anatomia I e Anatomia II 
Carllini Barroso Vicentini               
Joelcy Pereira Tavares                Helio 
Rovilson Soares 

 

Imunologia 
Ronyere Olegário de Araujo 
Carina Scolari Gosch 

 

 
 
12 APOIO AO DISCENTE 
 

 Um dos princípios pelo qual a Instituição pauta suas ações refere-se ao 

acompanhamento sistemático do desempenho dos alunos de forma a maximizar o seu 

rendimento e diminuir os índices de retenção e de evasão.  
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 Acredita-se que um adequado acompanhamento pedagógico, atividade 

importante de auxílio à Coordenação de Curso, pode aumentar as chances de sucesso no 

processo ensino-aprendizagem. 

A Coordenação de Curso organiza o horário de permanência dos docentes com 

a finalidade de realizar a orientação acadêmica e a iniciação científica, no sentido de apoiar 

o aluno em sua trajetória acadêmica. Aos docentes cabe, ainda, acompanhar o desempenho 

de seus alunos, promovendo assim as condições para a interação do aluno com a instituição 

e com a comunidade acadêmica, estimulando o acesso permanente ao conhecimento e à 

apropriação de competências necessárias para o seu desempenho profissional. 

Considerando, ainda, o Regimento da Instituição, o corpo discente tem como 

órgão de representação o Centro Acadêmico, com regimento próprio por ele mesmo 

elaborado de acordo com a legislação pertinente, que tem participação com direito a voz e 

voto nos órgãos onde se fizer representado e funciona regularmente com amplo apoio 

institucional. A Diretoria Acadêmica estimula e busca desenvolver, em conjunto com o 

Centro Acadêmico, atividades culturais e profissionais que estimulem as capacidades 

humanísticas, sociais e de educação permanente de seus educandos. 

Em relação aos programas de apoio financeiro, a FAPAC, conforme objetivos e 

metas institucionais definidas em seu Plano de Desenvolvimento Institucional, destina 

parcela de seus recursos orçamentários para programas de bolsas e apoio financeiro a 

alunos, além de aderir e proporcionar a estrutura adequada de incentivo e apoio à 

participação dos alunos em programas oficiais de financiamento estudantil, tais como: 

 Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) – que concede 

empréstimo para o Ensino superior junto à Caixa Econômica Federal/MEC, no qual 

o Governo Federal oferece, aos alunos matriculados em cursos de graduação, 

financiamento de 30% a 70% das parcelas de semestralidade;  

 Programa Universidade para Todos (PROUNI) que beneficia estudantes de baixa 

renda com a concessão de bolsas integrais ou parciais para ingresso em cursos de 

graduação, a partir da adesão da instituição ao Programa, podendo participar da 

seleção candidatos que tenham cursado o Ensino Médio completo em escola pública 

ou em particular na condição de bolsista integral, ou que apresentem aproveitamento 

no Exame Nacional do Ensino Médio referente ao ano de inscrição no PROUNI e 



 
 

 

 
 

200 

comprovem carência socioeconômica, conforme critérios estabelecidos pelo 

Programa do Governo Federal. 

 

12.1 PROGRAMA DE NIVELAMENTO ACADÊMICO - PNA 

 

O PNA visa ofertar vagas que atendam a minorias e garantam a permanência do 

educando na educação superior por meio de programas de compensação de deficiências de 

sua formação escolar anterior, permitindo-lhes competir em igualdade de condições nos 

processos de ensino-aprendizado dos cursos de graduação. 

É acompanhado sistematicamente por uma Coordenação nomeada pela Direção 

Acadêmica especificamente para esse fim. Com a supervisão da Coordenação de cada 

Curso de Graduação, o PNA destina-se prioritariamente aos alunos ingressantes 

matriculados no 1º período de cada Curso de Graduação e objetiva, dentre vários fins:  

 Possibilitar ao aluno a revisão dos conteúdos básicos das disciplinas de Biologia, 

Física, Matemática, Língua Portuguesa/Redação, Química e Informática; 

 Reduzir problemas como a evasão ou reprovação do aluno já nas primeiras séries 

do curso; 

 Possibilitar aos acadêmicos o aprimoramento e a ampliação de conhecimentos e/ou 

habilidades. 

12.2 NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO – NAP 

 

 O Núcleo de Apoio Psicopedagógico é um serviço de apoio aos estudantes 

coordenado por um profissional da área de psicologia. O Apoio Psicopedagógico é 

desenvolvido a partir da implantação de duas ações básicas: (1) orientação educacional e 

(2) atenção ao aluno pelo professor com orientação de atividades em horário extraclasse, a 

partir de implantação de carga horária para este fim. 

 Com o objetivo de promover melhoria das relações sócio afetivas como apoio ao 

processo de aprendizagem, a FAPAC instituiu o Programa de Apoio Psicopedagógico aos 

seusestudante. A principal função deste programa é de disponibilizar profissional 

especializado aos alunos, oferecendo apoio pedagógico e psicológico para grupos, visando 

à adaptação do estudante ao curso em cada uma de suas etapas de inserção na vida 

acadêmica; apoio psicológico ou psiquiátrico, por encaminhamento, se necessário; e 
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sessões de orientação e acompanhamento nos estudos, individual e coletivo para favorecer 

a melhoria das capacidades, relações e condições sócio-afetivasque constituem um 

elemento crucial para o êxito no processo de aprendizagem.  

 Esse setor, além de prestar apoio ao corpo discente, também tem a função de, 

em parceria com o coordenador do curso, promover sugestões para melhorar/orientar as 

atividades pedagógicas do curso e o desempenho didático da equipe de professores quanto 

à metodologia de ensino adotada, sugerindo o uso de diferentes técnicas didáticas e 

recursos pedagógicos disponíveis.  

 O serviço do NAP é um espaço em que a comunidade da FAPAC pode refletir 

sobre as situações vivenciadas, seja na vida afetiva, no trabalho, na faculdade, nas relações 

sociais.  

 Objetiva promover a melhoria das relações sócio afetivas como apoio ao processo 

de aprendizagem e, para tanto, conta com uma equipe composta por Médica Psiquiatra, 

Mestranda em Ciências no IPEN-USP; Psicóloga, Terapeuta Cognitivo-Comportamental e 

Psicóloga da Saúde e uma Psicóloga, Especialista em Educação, Mestre em Psicologia pela 

PUC-Goiás. 

PROFISSIONAIS DO NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO (NAP) 

Profissionais Formação 

Drª Ana Carolina N. de Andrade Psicóloga e Terapeuta Cognitivo-

Comportamental e Psicóloga da Saúde. 

Drª Ana Paula Faria Moraes Médica Psiquiatra (Faculdade de Medicina 

da USP e ABP), Mestranda em Ciências no 

IPEN-USP, Professora na FAPAC/ITPAC 

PORTO. 

Drª Cristianne Beda de Q. Mendes Psicóloga, Esp. em Educação, Mestre em 

Psicologia pela PUC-Goiás. 

Quadro 40: Profissionais do Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP). 
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12.3 ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

 

 A palavra egresso significa sair, se afastar, se retirar. Em termos acadêmicos a 

palavra egresso é usada para designar que um estudante de graduação ou pós-graduação 

concluiu ou terminou seu ciclo de estudo. Isto, porém, não significa que seu vínculo com a 

Instituição de ensino terminou. 

 Pensando nisso a FAPAC propõe em seu site um link para o Portal do Egresso 

para monitorar e auxiliar os primeiros passos de seus egressos, estabelecendo com isso um 

ambiente em que o formando possa manter o contato com a área de ensino, pesquisa e 

extensão. Este canal poderá diagnosticar o que os formandos fazem como profissionais e 

cidadãos e suas adequações aos setores em que atuam, criando uma reflexão crítica sobre 

a formação e sua relação com as necessidades do mercado de trabalho. 

 Durante a Semana Acadêmica de Medicina (SAMED) é realizado o encontro de 

egressos, momento onde os mesmos, além da oportunidade de aperfeiçoamento e 

atualização profissional, encontram-se para um momento de confraternização.  

 Esta integração FAPAC – mercado de trabalho é fundamental para a IES, pois 

com as informações depositadas no Portal do Egresso, há possibilidade de reflexão sobre 

os pilares pedagógicos do curso com a finalidade de melhorar a prestação do serviço 

educacional, proposto em seus ementários. 

12.4 OUVIDORIA 

 

 A Ouvidoria é uma ferramenta utilizada exclusivamente para registrar, processar 

e agilizar as reclamações, sugestões, críticas ou elogios da comunidade acadêmica. É 

voltada para ser um interlocutor entre acadêmicos, fornecedores, funcionários e instituição, 

além de redirecionar o rumo das decisões, acompanhadas das necessidades, dos valores, 

da imparcialidade, da legalidade e da ética profissional. 

 O objetivo da Ouvidoria é promover a melhoria contínua dos processos de 

trabalho a fim de beneficiar toda comunidade acadêmica e administrativa. 

12.5 LIGAS ACADÊMICAS 

 
 As Ligas Acadêmicas são entidades sem fins lucrativos, criadas e organizadas 

por acadêmicos e professores que apresentam interesses em comum, sendo sustentada 
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pelas ações de ensino, pesquisa e extensão. Constituem-se por atividades extraclasse e 

costumam ter ações voltadas para a promoção à saúde, educação, tecnologia e pesquisas, 

contribuindo para o desenvolvimento científico e acadêmico. 

 As Ligas Acadêmicas são organizadas de forma estrutural, constituídas de uma 

diretoria administrativa e por membros efetivos. A diretoria normalmente é composta por 

professor orientador, presidente, vice-presidente e eventuais diretores que se fazem 

necessários para o correto e bom funcionamento do grupo. Todos os integrantes das Ligas 

são submetidos a normas ditadas pelo Regulamento Geral das Ligas Acadêmicas do ITPAC 

PORTO.  

 O curso de MEDICINA do FAPAC possui as seguintes ligas: 

 LIGA ACADÊMICA DE CARDIOLOGIA DE PORTO NACIONAL – LICAR-

PORTO – Elyanne dos Santos Gomes - Orientadora 

 LIGA ACADÊMICA DE CLÍNICA MÉDICA DE PORTO NACIONAL – LACLIM-

PORTO- Astério Souza Magalhães Filho - Orientador 

 LIGA ACADÊMICA DE DERMATOLOGIA CLÍNICA E CIRÚRGICA DA ITPAC-

PORTO -  LADECC – TO - Drº. Erasmo Antonelli - Orientador 

 LIGA ACADÊMICA DE DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS DE 

TOCANTINS – LADIP-TO - Jandrei Rogério Markus - Orientador 

 LIGA ACADÊMICA DE GASTROENTEROLOGIA - LIGASTRO-PORTO - 

Raimundo Celio Pedreira - Orientador 

 LIGA ACADÊMICA DE GERIATRIA DE PORTO NACIONAL – LAG-PORTO - 

Cristiano Granadier - Orientador 

 LIGA ACADÊMICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DE PORTO 

NACIONAL – LAGOP -  Lorenna Thessa Vieira de Resende - Orientadora 

 LIGA ACADÊMICA DE IMAGENOLOGIA MÉDICA -  LAIM-PORTO - Ana 

Carolina Camargo Rocha - Orientadora 

 LIGA ACADÊMICA DE MEDICINA DO ESPORTE E EXERCÍCIO DE PORTO 

NACIONAL – LAMEEX - PORTO - Juliano Campioni - Orientador 

 LIGA ACADÊMICA DE MEDICINA LEGAL DA ITPAC-PORTO – LAMEL – 

PORTO - Múcio José Breckenfeld Lopes Fernandes - Orientador 
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 LIGA ACADÊMICA DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS – ITPAC/ 

PORTO - LAMTT – ITPAC/PORTO - Maribel Fernández Fernández -

Orientadora 

 LIGA ACADÊMICA DE NEUROCIÊNCIAS DO ITPAC - PORTO – LANEC - 

Willian Barros Fraga - Orientador 

 LIGA ACADÊMICA DE OFTALMOLOGIA - LAO-ITPAC PORTO - Tulio Cesar 

de Oliveira - Orientado 

 LIGA ACADÊMICA DE ONCOLOGIA CLÍNICA E CIRÚRGICA - LAONCO - 

ITPAC PORTO - Pedro Florindo Ribeiro Coelho - Orientador 

 LIGA ACADÊMICA DE PATOLOGIA DE PORTO NACIONAL – LAP-PORTO 

- Arthur Alves Borges de Carvalho - Orientador 

 LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE DE FAMÍLIA E COMUNIDADE DO 

TOCANTINS - LASFACTO – ITPAC/ PORTO - Seyna Ueno Rabelo Mendes - 

Orientadora 

 LIGA ACADÊMICA TOCANTINENSE DE ESTUDO DA DOR – LATED - Lilian 

Tavares Esteves de Carvalho - orientadora 

 LIGA DE CIRURGIA DO TRAUMA – LCT - André de Souza Bezerra - 

Orientador 

 

13 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- TICs 
 

O Curso de Medicina da FAPAC, em atendimento às suas exigências e com o 

objetivo de formar um profissional de qualidade, investe periodicamente em Tecnologias de 

Informação e Comunicação – TICs. Tais investimentos são devido à necessidade de veicular 

conhecimentos em que as tecnologias e mídias se apresentam como meios para a 

contribuição de uma aprendizagem sólida, no que tange aos processos pedagógicos e aos 

insumos e métodos incorporados ao projeto do curso. 

O Sistema de Informações Acadêmicas e Gerenciais - SIAG da Faculdade 

Presidente Antônio Carlos foi implantado pela TOTVS, através do projeto CorporeRM e é 

gerenciado pelo Setor de Tecnologia da Informação. O SIAG tem a tecnologia (ERP – 

Enterprise Resource Planning), sendo composto por vários sistemas que integram em tempo 

real todos os departamentos da IES por meio de um banco de dados com ferramentas 
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Windows App e WebApp. Contém os seguintes módulos gerenciais: Pessoal, Recursos 

Humanos, Contabilidade, Financeiro, Acadêmico/Financeiro, Patrimônio e Compras/ 

Almoxarifado e Biblioteca. Tem-se a facilidade das ferramentas WebApplication que 

integram também o sistema ERP. E os seguintes módulos: Vestibular, Biblioteca e 

Gerenciador online, Diário Online, Portal do Aluno, Gerador de Provas e Comunicação 

Interna Online. 

Módulo Gerenciador online: cadastro de comunicados, habilitação de alunos e 

professores, cadastro de horários, matrícula online, gerenciamento e acompanhamento dos 

diários dos professores, assiduidade dos alunos, relatórios diversos, acompanhamento do 

egresso, dentre outros. 

Módulo Portal do Professor: o professor tem acesso aos comunicados internos da 

instituição, lança as frequências e conteúdos programáticos, publica material didático, 

controla assiduidade, lançamento de notas e protocolos, tem acesso aos questionários 

aplicados na avaliação institucional conduzida pela CPA, gerenciam suas credenciais de 

acesso à rede wi-fi de professores, dentre outros. 

Módulo Portal do Aluno: tem acesso aos comunicados, acompanha notas e faltas 

em tempo real, pesquisa acervo na biblioteca, imprime boletos, acessa material didático 

publicado pelo professor, portal do Egresso, tem acesso aos questionários aplicados na 

avaliação institucional conduzida pela CPA, gerencia suas credenciais de acesso à rede wi-

fi de professores, dentre outros. 

Todo o campus da IES possui cobertura de sinal de WI-FI para os alunos e 

professores, os quais são controlados por usuário e senha para pesquisas e fins didáticos. 

E também todos, alunos e professores, possuem acesso ao e-mail Institucional com 

tecnologia da Microsoft @LiveEdu com vários recursos para facilitar a comunicação e os 

estudos. 

Módulo de Evasão: sistema de acompanhamento de frequência e indicadores de 

evasão, além do histórico de contatos aos alunos. 

Módulo da CPA: o coordenador da CPA desenvolve instrumentos avaliativos, tem 

acesso aos relatórios de coeficientes quantitativos e qualitativos respondidos pela 

comunidade acadêmica, os quais servem de base para tomada de decisão na IES, bem 

como para alimentação dos dados do INEP/SINAES. 
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Módulo Intranet: todos os funcionários têm acesso aos comunicados internos da 

IES, ambiente de impressão de holerite mensal, holerite de férias e holerite de décimo 

terceiro, lista de aniversariantes, acesso aos documentos, portarias e formulários, galeria de 

fotos de eventos administrativos, dentre outros.       

Módulo Secretaria Digital: software de digitalização, gerenciamento de arquivo 

digital, disponibilização para acesso simultâneo de vários setores e funcionários do mesmo 

arquivo, backup dos arquivos em nuvem. 

Módulo de Gerador de Prova: permite aos professores cadastrar questões 

objetivas, que ao final permite gerar provas diferentes, conforme a vontade do professor. 

A IES conta com sete laboratórios de informática, os quais possuem, 

respectivamente:  

· Laboratório 1 – Pesquisa/Biblioteca, 32 máquinas;  

· Laboratório 2 – Informática, 42 máquinas; 

· Laboratórios 3– Informática, 42 máquinas; 

· Laboratórios 4– Informática, 42 máquinas; 

· Laboratórios 5– Informática, 42 máquinas; 

· Laboratório 6– Informática/Engenharia, 30 máquinas; 

· Videoteca, 16 máquinas.  

·  

Estão instalados nos laboratórios os softwares educacionais:AutoCad, Revit 

Architecture; Spring; Ftool; LibreOffice; ArchiCad; Google Earth; Dosvox; Matlab; Octave; 

Adobe Reader; Visual G; Geogebra; Navegadores; Corel Draw; Eberick v9. 

O ITPAC Porto Nacional conta com 146 computadores para atender todos os 

departamentos administrativos, distribuídos por todo o campus. Esses computadores são 

equipados com: RM TOTVS, Microsoft Office, Adobe Reader, Kaspersaky, Kofax, Stoque, 

Ponto Secullum, Syslife, Lifesize e Corel DRAW.  

Os professores também têm total acesso a diversas tecnologias; as TICs 

utilizadas para auxílio ao professor em sala de aula: Data Show, Televisão, Projetor para 

Telão, Notebooks, Sala de Metodologia-Ativa (Sala Invertida), Laboratório de Informática, 

Mesa de Som, Microfones e Caixas de Som, Software de Simulação e Softwares 

Educacionais. 



 
 

 

 
 

207 

Softwares Educacionais gratuitos: disponibilização de licenças educacionais 

gratuitas aos alunos e professores de softwares disponibilizados nos laboratórios, tais como: 

Pacote Autodesk (vasta gama com mais de vinte softwares com funcionalidade variadas, 

dentre elas: renderização, desenvolvimento tridimensional, geoprocessamento, criação de 

todos os tipos de projetos utilizados no âmbito da engenharia e arquitetura, dentre outros); 

sistema operacional Microsoft Windows, pacote Office 365 educacional. 

Sintetizando, podemos registrar que são as seguintes TICs: 

• Sistema de Informações Acadêmicas e Gerenciais – SIAG (Módulos 

Vestibular, Biblioteca e Gerenciador online, Diário Online, Portal do Aluno e 

Comunicação Interna Online); 

• Módulo de Evasão; 

• Módulo Intranet; 

• Módulo de Eventos; 

• Módulo Secretaria Digital; 

• Site da FAPAC; 

• Redes Sociais; 

• 7 Laboratórios de Informática (246 máquinas). 

 

A IES conta com o sistema Sim Essential, com três simuladores realísticos sendo 

um adulto, uma criança e um bebê. Todos de corpo inteiro e totalmente sem fios (wireless). 

Osistema oferece funcionalidade clínica abrangente para ensinar as habilidades centrais de 

supervisão de vias aéreas, respiratória, cardíaca e circulatória, e estão instalados no 

laboratório de habilidades. 

 
14 AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

 O Projeto de Avaliação Institucional surge como resposta: (1) à necessidade da 

sistematização de um mecanismo institucional de avaliação do próprio Projeto Pedagógico; 

(2) à existência de incentivo por parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES; e, (3) à própria conscientização dos gestores educacionais quanto à sua 

necessidade, importância e benefícios.   
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 A FAPAC entende que a autoavaliação concorre para o processo emanado dessa 

legislação e organizará seus trabalhos de avaliação visando o melhor desempenho previsto 

nos indicadores externos de qualidade.  

 A avaliação institucional pode estimular a revitalização do exercício da 

responsabilidade participativa, pois seus agentes têm a oportunidade de participar de 

movimentos de atualização das prioridades sociais e acadêmicas da Faculdade.  

 O Plano de Desenvolvimento Institucional, como instrumento de gestão 

estratégica, deve ser orientado no sentido da definição, promoção e implementação de uma 

cultura de inovação permanente, de transformação autorregulada, e dotada da capacidade 

de atuação proativa às demandas mutáveis dele provenientes. Enfim, diante do panorama 

atual de transformações, o ambiente institucional brasileiro está aberto e propício à criação 

de novos e bons projetos educacionais e propostas que evidenciem qualidade e 

preocupação com o produto educacional.  

 A avaliação institucional da FAPAC, desde sua criação, está fortalecida com a 

decisão política de que é prioridade para a IES como forma de diagnóstico e garantia da 

qualidade em educação.  

 A IES busca o pleno envolvimento de toda a equipe da Faculdade Presidente 

Antônio Carlos, acreditando ser este o princípio fundamental para todo o trabalho de 

avaliação. A fundamentação teórico-conceitual obtida através de pesquisas e de estudos 

com vários profissionais será elemento norteador deste programa.  

 A FAPAC assume o ritmo da transformação contínua, na qual a preparação 

técnica e científica caminha junto com a reflexão cultural de forma criativa e profunda. Isso 

passa pela contínua reflexão, pela participação dos alunos no processo de melhoria da 

Faculdade, pela formação continuada dos docentes, pela cooperação e diálogo com as 

instituições e pelo contexto social no qual se vincula.  

 Em resumo, a sistemática da avaliação institucional, com vistas à melhoria da 

qualidade, é desenvolvida firmada nos seguintes princípios básicos:  

 conscientização da necessidade de avaliação por todos os segmentos envolvidos;  

 reconhecimento da legitimidade e pertinência dos princípios norteadores e dos 

critérios a serem adotados;  

 envolvimento direto de todos os segmentos da comunidade acadêmica na sua 

exceção e na implementação de medidas para melhoria do desempenho institucional.  
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 O Programa de Avaliação Institucional objetiva manter os diferentes setores de 

trabalho informados sobre seus aspectos de excelência, deficiência e carência, de tal forma 

que sejam tomadas decisões administrativas que gerem ações necessárias para promover 

correções dos desvios e carências e/ou manter e animar o que se mostrou como de 

excelência, com vistas a rever e aperfeiçoar o seu Projeto Institucional.  

 De acordo com a “Proposta Nacional de Avaliação das Universidades Brasileiras 

- Comissão Nacional de Avaliação”, o objetivo geral para o Programa de Avaliação 

Institucional é “contribuir para revisão e aperfeiçoamento do projeto acadêmico e 

sociopolítico da instituição, promovendo a permanente melhoria da qualidade e pertinência 

das atividades desenvolvidas. A utilização eficiente, ética e relevante dos recursos humanos 

e materiais da Universidade, traduzida em compromissos científicos e sociais, asseguram a 

qualidade e importância de seus produtos e a sua legitimação junto à sociedade”. 

 

 

14.1 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

 A Comissão Própria de Avaliação – CPA é o órgão responsável pela implantação e 

consolidação da avaliação institucional da FAPAC.  

São atribuições da CPA: 

I. realizar seminários, reuniões, painéis, e outros para sensibilizar os membros dos 

diversos segmentos sobre a importância da avaliação, e a participação de cada um 

deles nesse processo; 

II. criar, desenvolver e manter uma cultura de avaliação no meio acadêmico; 

III. elaborar o projeto de avaliação institucional; 

IV. criar subgrupos de apoio em cada segmento; 

V. coordenar a implementação do projeto de avaliação; 

VI. efetuar o levantamento de dados e informações pertinente ao processo de avaliação; 

VII. construir relatórios parciais e finais para análise dos resultados; 

VIII. prover o INEP de todas as informações sobre o projeto, sua implementação e 

resultados; 

IX. divulgar os resultados da avaliação para todos os segmentos representativos da CPA; 

X. realizar o balanço crítico ao final de cada avaliação, propondo melhorias para os pontos 

deficientes encontrados; 
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XI. atualizar o projeto de avaliação sempre que se fizer necessário; 

XII. manter o regimento atualizado de acordo com as novas legislações. 

Na ausência do coordenador da comissão, o órgão será presidido pelo membro com 

maior tempo na instituição. 

A comissão terá reuniões ordinárias periódicas ou extraordinárias por convocação 

do coordenador ou solicitação expressa de pelo menos dois terços de seus membros. 

As pautas das reuniões ordinárias serão adiantadas ao final de cada encontro, no 

caso de outros assuntos, serão encaminhadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e 

oito horas), dispensado o prazo no caso de justificada urgência do assunto e no caso de 

reuniões extraordinárias. Nesses casos a pauta poderá ser comunicada verbalmente. 

Receptiva ao SINAES,  a FAPAC, o percebe como um sistema que surgiu para 

orientar as ações avaliativas da instituição. 

O SINAES integra três modalidades de instrumentos de avaliação aplicados em 

diferentes momentos: 

I. Avaliação das Instituições de Educação Superior – AVALIES, que constitui o centro de 

referência e articulação do sistema de avaliação. Se desenvolve em 2 etapas principais: 

a) Auto-avaliação – coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

de cada instituição. 

b) Avaliação externa – realizada por comissões designadas pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP. 

II. Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) – avalia os cursos de graduação por meio 

de instrumentos e procedimentos que incluem visitas in loco de comissões externas. 

III. Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE – Exame Nacional de Avaliação 

de Desempenho dos Estudantes) – é realizada por meio de avaliação escrita aplicada 

aos estudantes do primeiro e do último ano do curso, com procedimentos amostrais. O 

Ministério da Educação define anualmente as áreas que participarão do “Exame”. 

O órgão responsável pela coordenação e supervisão da implementação e 

acompanhamento do SINAES é a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

– CONAES. 

14.2 AUTOAVALIAÇÃO 
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 A Autoavaliação é constituída por dois momentos distintos: elaboração de 

relatórios analíticos sobre cada uma das dimensões e discussão com toda a comunidade 

institucional, por meio de seminários de avaliação e de grupos de discussão.  

 A IES Utiliza como métodos para divulgação dos resultados os mesmos aplicados 

durante o processo de sensibilização, ou seja, informativo, página na internet, seminários e 

grupos de discussão.  

 

 Planejamento e Implementação de Ações a Partir dos Resultados do Processo de 

Avaliação  

Os resultados do processo de avaliação são os elementos que alavancam as 

mudanças necessárias para o desenvolvimento da instituição. Nesta etapa, o processo 

avaliativo também é analisado para corrigir os possíveis desvios e erros.  

 

O processo de autoavaliação desenvolve-se de acordo com as seguintes etapas:  

 Divulgação do programa e envolvimento de todos os segmentos da instituição  

 Diagnóstico construído a partir de relatórios institucionais e questionários diversos  

 

 O processo de autoavaliação é realizado por meio da aplicação de questionários 

distintos para cada segmento, observando as diretrizes definidas pelo SINAES. Durante o 

período, vários brindes serão distribuídos para estimular a participação de todos no 

processo. A meta é ouvir, no mínimo, 75% de cada segmento (docentes, discentes e 

técnicos). Para os egressos, a IES opta pela entrevista padronizada via telefônica, por ser 

de fácil acesso. O questionário é disponibilizado por meio da internet e de postos de 

distribuição espalhados pelo campus. Antes de serem distribuídos, os questionários são 

submetidos a um pré-teste para correção de possíveis falhas.  

 Transformação dos dados obtidos no diagnóstico em informação  

 Após coletados, os dados são tabulados e analisados para construção de 

relatórios diversos. As informações coletadas na pesquisa e também nos documentos 

formais da instituição dão suporte a encaminhamentos e estudos ulteriores. 
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15 NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO E EXPERIÊNCIA DOCENTE - NAPED 
 

NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO E EXPERIÊNCIA DOCENTE (NAPED) 

Representante Docente Áreas Temáticas Formação Titularidade 

Cristiano da Silva Granadier Coordenador do Curso Médico Especialista 

André Moreira Rocha Celular e Molecular Farmacêutico Mestre 

Astério Souza Magalhães Filho Clínica Médica Médico Mestre 

Paulo Roberto Gonçalves Lima Pediatria Médico Especialista 

Helio Rovilson Soares Gineco-Obstetrícia Médico Especialista 

Danilo Félix Daud Clínica Cirúrgica Médico Mestre 

Raimundo Célio Pedreira Saúde da Família Médico Especialista 

Tiago Farret Gemeli Medicina Social Médico Especialista 

Erasmo Antoneli Dotor Saúde Coletiva Médico Mestre 

Tânia Maria Aires Gomes Rocha Saúde Mental Psicóloga Mestre 

Edwardes Barbosa da Silva Pedagogia Pedagogo Especialista 

Quadro 41: Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED). 

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO, FINALIDADES E OBJETIVOS 

 

Art. 1º - O Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED), no 

âmbito da estrutura organizacional da Faculdade Presidente Antônio Carlos – FAPAC, 

mantida pelo Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos - ITPAC PORTO NACIONAL, 

caracteriza-se como um órgão de apoio didático pedagógico, subordinado à Diretoria 

Acadêmica, responsável pelo acompanhamento, orientação, supervisão e avaliação das 

práticas pedagógicas do curso de Medicina da Instituição. 

 

 

Art. 2º - São objetivos do NAPED: 

 

I - Qualificar, sistematicamente, os processos educativos do sistema de ensino do 

curso de Medicina, em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso. 
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II - Orientar e acompanhar, os professores do Curso de Medicina sobre questões 

de caráter didático pedagógico. 

IV - Contribuir com a Comissão Própria de Avaliação (CPA) nos processos 

avaliativos institucionais. 

V - Contribuir com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) no processo de 

elaboração, desenvolvimento e reestruturação do Projeto Pedagógico de Curso, visando a 

sua permanente melhoria, objetivando a efetivação da missão institucional. 

VI - Auxiliar as atividades funcionais dos órgãos de apoio e prestação de serviços 

para o corpo discente da Medicina. 

VII - Desempenhar as demais atividades que recaiam no âmbito de suas 

competências e aquelas delegadas ou definidas pela Diretoria Acadêmica. 

 

Art. 3º - O NAPED visa desenvolver as seguintes ações: 

 

I - Auxiliar o colegiado do curso no planejamento e execução das ações que 

favoreçam o cumprimento da missão institucional, em conformidade com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

II - Desenvolver atividades voltadas para a ética profissional e pedagógica. 

III - Fomentar discussões e práticas focadas nos fundamentos pedagógicos da 

docência universitária. 

IV - Promover o debate e a implementação de atividades focadas nas tendências 

pedagógicas contemporâneas, enfatizando as temáticas do planejamento, do processo 

ensino-aprendizagem, das técnicas de ensino e da avaliação da aprendizagem. 

V - Auxiliar o NDE no desenvolvimento das reflexões inerentes à implantação, 

desenvolvimento e avaliação do Projeto Pedagógico. 

VI - Analisar semestralmente os resultados da autoavaliação institucional, no 

âmbito das reflexões didático-pedagógicas do curso de Medicina, junto às coordenações de 

ensino, pesquisa e extensão. 

VII - Apoiar os professores, de forma coletiva ou individualizada, nos processos 

de planejamento, desenvolvimento e avaliação das atividades docentes do curso de 

Medicina. 
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VIII – Promover, oficinas pedagógicas e/ou cursos, de acordo com as demandas 

apresentadas pelos docentes. 

IX – Propor a direção acadêmica, espaços coletivos de reflexão sobre a docência 

universitária, realizados periodicamente. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 4º - O NAPED é constituído: 

 

I - Pelo Coordenador, que por sua vez será eleito entre os membros. 

II - Por um docente representante de cada área temática do curso de Medicina da 

FAPAC, relacionadas abaixo, com, no mínimo, cinco anos de experiência docente: 

a. Celular e Molecular 

b. Clínica Médica 

c. Pediatria 

d. Gineco-Obstetrícia 

e. Clínica Cirúrgica 

f. Saúde da Família 

g. Medicina Social 

h. Saúde Coletiva 

III - Pelo coordenador do curso de Medicina. 

Parágrafo único: 

Na inobservância do disposto no artigo 4º inciso II, os representantes serão 

indicados pela Coordenação do Curso de Medicina com anuência da Direção Acadêmica. 

 

Art. 5º - Os componentes do NAPED, bem como seu coordenador, têm mandato 

de 2 (dois) anos, admitidas duas reconduções. 

 

CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES 
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Art. 6º - São atribuições dos membros do NAPED: 

 

I - Participar das ações do núcleo que visem orientar e acompanhar os 

professores do curso de Medicina sobre questões de caráter didático-pedagógico. 

II – Promover, a permanente qualificação do corpo docente do Curso de Medicina 

a partir de projetos específicos. 

III - Contribuir com a CPA nos processos avaliativos institucionais referentes às 

funções didático-pedagógicas. 

IV - Participar das ações do núcleo que visem orientar e acompanhar o NDE do 

curso de Medicina no processo de elaboração, complementação e alteração do Projeto 

Pedagógico do curso de Medicina. 

V - Desempenhar as demais atividades que recaiam no âmbito de suas 

competências e aquelas delegadas ou definidas pela Coordenação do núcleo e/ou Diretoria 

Acadêmica. 

 

Art. 7º - São atribuições do Coordenador do NAPED: 

 

I - Representar o núcleo junto às outras instâncias ou atividades sempre que 

designado pela Diretoria Acadêmica da FAPAC. 

II - Propor e receber propostas de atividades inerentes ao NAPED, bem como 

designar aos demais membros sua participação e responsabilidade sobre elas. 

III - Convocar as reuniões ordinárias e/ou extraordinárias em conformidade com 

este regulamento. 

IV - Conduzir as reuniões e garantir a elaboração das Atas.  

V - Emitir e assinar documentos de competência do NAPED. 

 

CAPÍTULO IV 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 8º - O NAPED se reunirá ordinariamente duas vezes em cada semestre, e 

extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação da coordenação do 

núcleo ou da Diretoria Acadêmica. 
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Art. 9º - Os representantes do NAPED que não comparecerem às reuniões sem 

prévia justificativa por três vezes consecutivas ou cinco alternadas serão substituídos por 

outro docente eleito pelos demais componentes do respectivo núcleo. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 10º - Os casos omissos que eventualmente surgirem no desenvolvimento do 

presente Regulamento serão analisados e resolvidos pela Diretoria Acadêmica e, em última 

instância, pelo Conselho Superior da Instituição. 

 

Art. 11º - O presente Regulamento entra em vigor na data de sua publicação, 

revogada as disposições em contrário.  

 
 

16 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 
 

Conforme a Resolução CONAES nº 1, de 17 de junho de 2010 e respectivo 

Parecer nº 4 de 17 de junho de 2010, o Núcleo Docente Estruturante – NDE de um curso de 

graduação constitui-se de um grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de 

acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização 

do projeto pedagógico do curso. 

O NDE deve ser constituído por membros do corpo docente do curso, que 

exerçam liderança acadêmica no âmbito do mesmo, percebida na produção de 

conhecimento na área, no desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões entendidas 

como importantes pela instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso. 

A FAPAC em 18/10/2010 instituiu o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso 

de Medicina de acordo com a resolução nº 01 de 17 de Junho de 2010. O NDE passou a se 

reunir com o propósito de debater a criação de inovações no currículo do curso, com um 

duplo objetivo: produzir melhoria no desempenho acadêmico dos estudantes da IES e criar 

melhores condições de entrada dos estudantes no mercado de trabalho.  
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O Núcleo Docente Estruturante do curso de Medicina iniciou suas atividades em 

outubro de 2010 e, desde então, contribuiu efetivamente para o desenvolvimento do curso. 

Atualmente o NDE é composto pelos seguintes membros: 

 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 

Representante 
Docente 

Formação Titulação 
Experiência 

Docente 

Cristiano da Silva 
Granadier 

Médico Especialista 8 anos 

Danilo Garcia Ruiz Médico Mestre 4 anos 

Fábio Roberto Ruiz 
de Moraes 

Médico Mestre 8 anos 

José Lopes Soares 
Neto 

Biólogo Doutor 8 anos 

Maribel Fernández 
Fernández 

Médico Doutor 7 anos 

Raquel da Silva Aires Biomédica Mestre 8 anos 

Valdir Francisco 
Odorizzi 

Médico Doutor 12 anos 

Quadro 42: Núcleo Docente Estruturante (NDE). 

 

16.1 ATRIBUIÇÕES DO NDE 

 

I. contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

II. zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino 

constante no currículo; 

III. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 

oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e 

afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

IV. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Medicina. 

 As instituições de Educação Superior, por meio dos seus colegiados superiores, 

devem normatizar o funcionamento do NDE definindo suas atribuições e os critérios de 

constituição, atendidos, no mínimo, os seguintes: 

I. Ser constituído por no mínimo 5 (cinco) professores pertencentes ao corpo docente do 

curso; 
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II. Ter, pelo menos, 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em programas 

de pós-graduação stricto sensu; 

III. Ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo pelo 

menos 20% em tempo integral; 

IV. Assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso: teorias e práticas 

nas integração entre a área básica e a área profissional;  

V. Aprovar, no início de cada semestre letivo, os programas das disciplinas do curso; 

Vi. Organizar e manter atualizado banco de dados com os programas das disciplinas do 

curso, incluindo semestre/ano de oferta, carga horária teórica, carga horária prática, 

ementa, programa, referências bibliográficas atualizadas, metodologia de ensino, 

critérios de avaliação e docente(s) responsável(eis). 

 

17TITULAÇÃO, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, EXPERIÊNCIA DE 

MAGISTÉRIO SUPERIOR E REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

O corpo docente possui formação adequada às disciplinas que ministram e 

demonstra experiência compatível com a natureza das atividades acadêmicas. Além disso, 

esses professores estão em constante processo de reciclagem, nas suas áreas de atuação 

profissional e docência, por meio de congressos, simpósios, palestras e pesquisas 

científicas.  

É composto de profissionais formados em outras regiões do país, que migraram 

para o Tocantins em busca de oportunidade de emprego. A IES tem procurado contratar 

profissionais com maior tempo possível para atividades acadêmicas, como também dar 

oportunidade aos professores para buscarem a qualificação, estabelecendo um vínculo 

entre o fazer pedagógico e o exercício profissional, oferecendo, deste modo, um profissional 

cada vez mais comprometido com a construção do conhecimento e com o compromisso 

social.  

 
18 ORGÃOS COLEGIADOS 

18.1 COLEGIADO DE CURSO 

 O Colegiado de Curso é um órgão permanente, de caráter deliberativo, 

responsável pela execução didático-pedagógica e atua no planejamento, acompanhamento 
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e avaliação das atividades de ensino, pesquisa e extensão dos Cursos Superiores da 

FAPAC, em conformidade com as diretrizes da instituição. 

São atribuições do Colegiado de Curso: 

1) deliberar sobre todos os assuntos de natureza acadêmica na sua área de 

atuação; 

2) aprovar   planos   e   programas   de   estágios, curriculares   ou 

extracurriculares, do respectivo curso, respeitando as Legislações vigentes; 

3) julgar em grau de recurso, processos acadêmicos no âmbito de sua 

competência. 

 

O Colegiado tem a seguinte composição: 

 O Coordenador do Curso, como presidente; 

 O Coordenador responsável pelos Laboratórios,  

 O Coordenador(a) do NAPED; 

 O Professor responsável pelo Trabalho de Conclusão de Curso – TCC; 

 O Professor responsável pelo Estágio Curricular; 

  1(um) docente de cada área/eixo de formação do curso,  

 2(dois) estudantes do curso como membro e (1) um suplente. 

a) O Colegiado de Curso será instituído a cada 2 (dois) anos, permanecendo 

sempre um terço dos seus representantes; 

b) na ausência do representante titular docente e/ou discente o suplente será 

convocado. 

c) o Colegiado de Curso se reunirá ordinariamente duas vezes em cada semestre, por 

convocação do Coordenador do Curso, para deliberar sobre os assuntos em pauta, e 

extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor Acadêmico. 

 

 

COLEGIADO DO CURSO 

 

Membros Formação Titulação Representação 

1 Cristiano da Silva Granadier Medicina Especialista Coordenador 

2 Carina Scolari Gosch Biomédica Mestre 
Coordenadora de 

Laboratório 

3 Tiago Farret Gemelli Medicina Especialista Coordenador do NAPED e 
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Medicina Social 

4 
Vanessa Regina Maciel 

Uzan 
Farmácia Mestre Coordenador do TCC 

5 Renato Resende Medicina Especialista Coordenador do Internato 

6 André Moreira Rocha Farmácia Mestre Celular e Molecular 

7 Elyanne dos Santos Gomes Medicina Especialista Clínica Médica 

8 Jandrei Rogério Markus Medicina Doutor Pediatria 

9 Valcirlei de Araujo Medicina Especialista Gineco-obstetrícia 

10 Danilo Felix Daud Medicina Mestre Clínica Cirúrgica 

11 Denise Ramos Costa Medicina Especialista Saúde da Família 

12 Andriele Gasparetto Fisioterapia Mestre Saúde Coletiva 

13 
Tania Maria Aires Gomes 

Rocha 
Psicologia Mestre Saúde Mental 

Quadro 43:  Colegiado do Curso de Medicina. 

 

19 PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA DO 

CORPO DOCENTE 

A produção científica compõe os “pilares das atividades universitárias” com 

propositivas internas e externas, devendo buscar a construção e consolidação do 

conhecimento e serem capazes de determinar necessidades emergentes no âmbito da IES 

e da comunidade, além de propor soluções e fomentar ações direcionadas para a realização 

destas.  

 

 

20SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA 

 
O perfil deste novo profissional a ser formado para o adequado exercício de sua 

atuação médica, com competências e habilidades específicas, que deverão ser adquiridas 

na graduação, conforme previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Medicina, para 

que seja capaz de realizar sua prática integral em saúde:  

1. Em nível individual: a) reconhecer e proporcionar os primeiros cuidados às 

afecções graves e urgentes; b) examinar e constatar anormalidades em exames 

complementares e de apoio ao diagnóstico relacionado com a complexidade de sua 

atividade clínica; c) diagnosticar patologia cirúrgica frequente e encaminhar para sua 

resolução; d) encaminhar, para serviços adequados, pacientes que necessitarem de 

procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos especializados; e) diagnosticar e tratar os 

problemas mais frequentes de saúde do trabalhador, encaminhando para a assistência 

especializada sempre que se fizer necessário.  
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2. Em nível familiar e coletivo: a) identificar os problemas e necessidades de 

saúde da comunidade, particularizando grupos mais vulneráveis, e implementar ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde de caráter coletivo e no âmbito da atenção 

primária; b) desenvolver ações de caráter multiprofissional e interdisciplinar;  

3. Atividades de administração e planejamento: a) orientação da organização e 

funcionamento de um arquivo médico da unidade; b) montagem, orientação e avaliação do 

sistema de referência e contrarreferência dentro e fora da unidade, visando promover a 

complementaridade da atenção médico sanitária; c) atuação intersetorial, acionando 

secretarias municipais, entidades, instituições e outras organizações sempre que se fizer 

necessário; d) promover estudos de incidência e prevalência de morbi-mortalidade e de 

indicadores de saúde na população sob sua responsabilidade; e) participar da realização de 

investigações operacionais como estudos de demanda e estudos de setores específicos da 

unidade, visando à melhoria no funcionamento da mesma e sua adequação às necessidades 

de saúde da população a que serve; O médico de família/generalista deve desempenhar um 

papel central na obtenção de qualidade, equidade e custo-efetividade nos sistemas de 

saúde. Para cumprir esta responsabilidade, o médico tem que ser altamente competente na 

prestação de cuidados aos doentes e deve integrar os cuidados de saúde individuais com 

os comunitários. Médicos generalistas bem treinados podem diagnosticar e tratar 

adequadamente cerca de 85% dos problemas de saúde encontrados na população. 

Funciona tanto no ambiente Hospitalar como também nos Laboratórios de Ensino 

(Ambulatório Escola e Clínica Odontológica). 

 

 

21 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
 

 O Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, da FAPAC - ITPAC PORTO é um órgão 

colegiado de natureza técnica-científica, interdisciplinar e independente, com “múnus 

público” e caráter consultivo, deliberativo e educativo, vinculado à Coordenação de Pós-

graduação, Pesquisa e Extensão – CoPPEX e constituído nos termos da Resolução nº 466, 

do Conselho Nacional de Saúde, expedida em 12/12/2012, e de acordo com a Resolução 

CNS 370, de 08 de março de 2007, que dispõe sobre registro,   credenciamento  ou  

renovação de registro e credenciamento do CEP. 

 A solicitação de registro do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – 

CEP/ FAPAC - ITPAC PORTO foi atendida pelo Plenário do Conselho Nacional de Saúde, 
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através da Carta Circular 076/2016 referente à deliberação da CONEP – COMISSÃO 

NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA. A avaliação ética dos projetos de pesquisa deste 

CEP/ FAPAC - ITPAC PORTO é pautado nos termos da Resolução nº 466/12 e nas 

orientações da Norma Operacional 001/13. Além do próprio CEP, contamos com o apoio de 

convênio com dois CEPs de outras instituições: Universidade Federal de Tocantins e 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, em Araguaína.  

 O CEP/FAPAC - ITPAC PORTO conta com instalações e equipamentos próprios 

e exclusivos para o desenvolvimento de suas atividades. Apresenta secretária executiva 

exclusiva e Regimento Interno para Normatização de suas atividades.  

 O Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP/ FAPAC - ITPAC 

PORTO foi criado para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade 

e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos, 

estabelecidos nas Normas e Diretrizes Regulamentadoras. Além disso, contribui para a 

valorização do pesquisador que recebe o reconhecimento de que sua proposta é eticamente 

adequada. 

 Há uma Sala destinada ao Comitê de Ética e Pesquisa equipada e de 

responsabilidade da CoPPex. 

 

22COMITÊ DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS - CEUA 

 

A Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da FAPAC/ INSTITUTO 

TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS PORTO LTDA tem por finalidade 

avaliar, sob o ponto de vista ético e legal, as atividades de ensino e pesquisa a serem 

desenvolvidas com animais no âmbito do ITPAC Porto Nacional. Este Comitê foi criado em 

2013 e integra seis membros constituídos por médicos veterinários, biólogos, docentes da 

área saúde com atuação preferencial na área de Ciências Biológicas e Bioestatística, e um 

representante da Sociedade Protetora de Animais legalmente estabelecida no país. 

A missão do CEUA é aplicar os pressupostos indicados pela Diretriz Brasileira Para 

o Cuidado e a Utilização de Animais Para Fins Científicos e Didáticos (DBCA) do Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), sob coordenação do Conselho Nacional de 

Controle de Experimentação Animal (Concea). 
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A CEUA tem por finalidade analisar, emitir parecer e expedir certificados à luz dos 

princípios éticos na experimentação animal elaborado pela Sociedade Brasileira de Ciência 

em Animais de Laboratório, sobre os protocolos de experimentação que envolva o uso de 

animais das espécies do filo Chordata, subfilo Vertebrata. 

As disciplinas do curso de Medicina que utilizam animais para pesquisa e ensino, e 

que contemplam essas atividades em seus planos de ensino, deverão sempre submeter 

seus projetos para aprovação do CEUA.   

CEUA  Identificação 

CNPJ:10261569000164 

Nome:FAPAC/ITPAC PORTO NACIONAL 

Nome da Comissão: Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA/ITPAC Porto 

Data da Criação: 04/10/2013 

Endereço de e-mail CEUA: ceua@itpacporto.com.br 

Telefone: (63)3363-9645 

Endereço eletrônico do CEUA: http://www.itpacporto.com.br/Ceua.aspx 

 

CEUA 

Nome Função na CEUA 
Nível de 

Formação 

Formação 

Profissional 
Endereço Eletrônico 

Anne Caroline Dias 

Neves 

Membro Suplente 

Representante de 

Sociedade Protetora de 

Animais 

Doutorado Biomedicina annecarold@gmail.com 

Bethoven Marinho da 

Silva 
Membro Titular Especialização Enfermeiro 

bethoven_marinho@hotmail.

com 

Fabrício Pereira Frota Membro Suplente Graduação 
Médico 

Veterinário 
bioterio@itpacporto.com.br 

Josefa Moreira do 

Nascimento Rocha 
Coordenador Doutorado 

Médico 

Veterinário 
posgrad@itpacporto.com.br 

José Lopes Soares Neto Membro Titular Mestrado Biólogo 0525@prof.itpacporto.com.br 

Raquel da Silva Aires Membro Suplente Mestrado Biomedicina 
raquelaires@itpacporto.com.

br 

Thompson de Oliveira 

Turíbio 
Vice Coordenador Mestrado Biólogo turibioto@gmail.com 

Valdir Francisco Odorizzi 

Membro Titular 

Representante de 

Sociedade Protetora de 

Animais 

Doutorado Médico vfo@mail.uft.edu.br 

Quadro 44:Informações dos Membros do CEUA. 
 
 
 

 

http://ciuca.mct.gov.br/fontes/php/index.php/PesquisadorCeua.listarRegistros
http://ciuca.mct.gov.br/fontes/php/index.php/PesquisadorCeua.listarRegistros
http://ciuca.mct.gov.br/fontes/php/index.php/PesquisadorCeua.listarRegistros
http://ciuca.mct.gov.br/fontes/php/index.php/PesquisadorCeua.listarRegistros
http://ciuca.mct.gov.br/fontes/php/index.php/PesquisadorCeua.listarRegistros
http://ciuca.mct.gov.br/fontes/php/index.php/PesquisadorCeua.listarRegistros
http://ciuca.mct.gov.br/fontes/php/index.php/PesquisadorCeua.listarRegistros
http://ciuca.mct.gov.br/fontes/php/index.php/PesquisadorCeua.listarRegistros
http://ciuca.mct.gov.br/fontes/php/index.php/PesquisadorCeua.listarRegistros
http://ciuca.mct.gov.br/fontes/php/index.php/PesquisadorCeua.listarRegistros
http://ciuca.mct.gov.br/fontes/php/index.php/PesquisadorCeua.listarRegistros
http://ciuca.mct.gov.br/fontes/php/index.php/PesquisadorCeua.listarRegistros
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Título do Trabalho Início Término Parecer 

AVALIAÇÃO DE RISCO E SUSCEPTIBILIDADE PARA A FEBRE 

MACULOSA NA POPULAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 30/08/2016 30/08/2018 Aprovado 

AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE ACADÊMICOS DO 

INTERNATO DE CIRURGIA GERAL DO CURSO DE MEDICINA 

DA FAPAC/ITPAC PORTO. 01/07/2015 01/07/2016 Aprovado 

PERFIL DAS ESPÉCIES DE LEISHMANIA ISOLADAS DE CÃES 

NO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL 24/07/2015 24/07/2017 Aprovado 

TÉCNICA CIRÚRGICA 01/08/2015 31/12/2016 Aprovado 

TÉCNICA CIRÚRGICA 30/01/2015 01/07/2016 Aprovado 

INVENTÁRIO E ANÁLISE DA VARIABILIDADE GENÉTICA DE 

PEQUENOS MAMÍFEROS DA ÁREA DO COMPLEXO DE 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UNITINS. 20/02/2015 20/02/2016 Aprovado 

TÉCNICA CIRÚRGICA 01/08/2014 31/12/2014 Aprovado 

TÉCNICA CIRÚRGICA 30/01/2014 01/07/2014 Aprovado 

Quadro 45:Titulos dos projetos apreciados pelo CEUA com seu respectivo parecer. 

 

 

23INFRAESTRUTURA 

 

23.1 INFRAESTRUTURA FÍSICA GERAL 

 

A FAPAC – FACULDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - Porto Nacional é 

uma instituição com sede própria, localizada na Rua 02, Quadra 07, s/nº, Setor Jardim dos 

Ypês em Porto Nacional – TO. Possui uma área abrangente de 79.905,80 m², sendo 

9.025,46 m² de área construída, dividida em Blocos: Gama, Beta, Delta, Phi, Kapa, Sigma, 

Tau, Epsilon, Ômega e Bloco Biblioteca Nossa Senhora das Mercês, com estacionamento 

amplo de 18.495,65m², com pavimentação asfáltica. 

 A FAPAC conta com uma estrutura física que atende perfeitamente a 

comunidade interna e externa da IES, assim distribuída: Laboratórios de Ensino, 

Laboratórios Didáticos Especializados, Ambulatório Escola, Clínica Odontológica, 

Departamentos Administrativos e Acadêmicos, Biblioteca e Salas de Aulas, todos 

climatizados e dispondo dos móveis e equipamentos inerentes a cada um. Todas as salas 

de aulas e laboratórios são equipadas com aparelho de Multimídia (data-show) fixo. 
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 Ressalta-se ainda, que a Instituição possui infraestrutura adaptada para o 

atendimento aos alunos e demais usuários Portadores de Necessidades Especiais- PNE. O 

seu espaço físico conta com banheiros adaptados, rampas de acesso, piso tátil e 

identificação em braile em todas as portas das principais entradas. Conta ainda com vagas 

prioritárias no estacionamento. 

 A estrutura física da FAPAC cumpre o disposto no Decreto nº 5.296, de 2 de 

dezembro de 2004, que dispõe sobre a promoção de acessibilidade às pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

23.1.1 Espaço Acadêmico e Administrativo 

 

 Este espaço é destinado à estrutura do corpo técnico administrativo da 

Instituição. As funções desempenhadas por cada departamento deste Bloco atendem a parte 

Acadêmica/Pedagógica e Administrativa desta IES. A estrutura física possui salas 

climatizadas e informatizadas com computadores modernos, os quais são interligados por 

meio de rede lógica, bem como a utilização de sistema em ERP (Enterprise Resource 

Planning) ou SIGE (Sistema Integrados de Gestão Empresarial) e sistema operacional 

Windows. 

Seguem abaixo os dados referentes ao bloco: 

 
TIPO DE ÁREA 

 

 
ATUAL 

Discriminação Área (m²) Quantidade 

Bloco Admnistrativo 
-Recepção 
-Protocolo geral 
- Coordenção de cursos; 
- Sala de reunião; 
-Secretaria Acadêmica; 
-CPA; 
- Diretoria Geral; 
- Diretoria Administrativa e Financeira; 
- Diretoria Acadêmica; 
- Departamento Opercaional; 
- Departamento Financeiro; 
- Departamento Juridico; 
- Departamento Pessoal; 
- Departamento Contabilidade; 
- Departamento de Compras; 
- Tecnologia da Informação; 
- Almoxarifado; 
- Gerencia de Estagios; 
- Sanitarios Masculino; 
- Sanitários Feminino; 

1303,92 01 
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Estacionamento 18.495,65 01 

Lanchonete 278,42 02 

Guarita 12,40 01 

Area de Convivência 10.676,35 01 

Espaço Palco Multicultural 160 01 

Espaço de Convivência 160 01 

Quadro 46: Discriminação dos espaçosAcadêmico/Pedagógico e Administrativo. 

 

23.1.2 Salas de Aula 
 

 Estes blocos possuem capacidade de acomodação de 48 a 80 alunos por 

sala de aula, conforme metragem abaixo relacionada. Possui salas climatizadas, com 

aparelho de multimídia (data show) fixo e sistema de som. O banheiro feminino acomoda 06 

sanitários e toaletes completos, sendo 01 específico para atendimento de portadores de 

necessidades especiais. Enquanto que o Banheiro Masculino possui 03 (três) sanitários, 

sendo 01 específico para atendimento de portadores de necessidades especiais e 04 

(quatro) mictórios. O referido bloco também possui 01 sala de DML - Depósitos de Material 

de Limpeza (serviços para o suporte da manutenção e limpeza do prédio). 

 

Seguem abaixo dados referentes aos blocos. 

 

 
TIPO DE ÁREA 

 

 
ATUAL 

Discriminação Área(m²) Quantidade 

Bloco Gama 

Sala 1 a 8 81,00 08 

Banheiro Feminino 21,14 01 

Banheiro Masculino 21,14 01 

Banheiro Independente PNE 
(unissex) 

5,12 01 

Atendimento ao Discente 60,74 08 

Auditório 158,74 01 

Apoio Audiovisual 12,60 01 

Bloco Beta 

Sala 1 e 2 94,80 02 

Sala 3 62,49 01 

Sala 4 62,65 01 

Sala 5 62,54 01 

Sala 6 78,08 01 

Sala 7 78,35 01 

Sala 8 77,17 01 

Sala 9 77,60 01 

Sala 10 78,94 01 

Sala 12 e 13 78,46 02 

Sala 14 60,77 01 



 
 

 

 
 

227 

Sala 15 52,22 01 

Sala 16 52,14 01 

Sala 17 105,65 01 

Sala1 8 52,10 01 

Sanitários Feminino 25,00 02 

Sanitários Masculino 24,78 02 

Hall de Entrada 104,95 01 

DML 1,41 01 

Reprografia Acadêmica 25,73 01 

 Quadro 47: Discriminação dos Blocos Alfa e Gama. 

 

23.1.3 Laboratórios de Ensino 

 

Bloco Delta - (2.149,89m²) 

 

O referido bloco conta com Sala de Pranchetas, Escritório Modelo Arquitetura, 

Laboratório Conforto Ambiental, Sala Tecnologia da Informação, Telefonia,Sala de 

Professores Tempo Integral (TI), Reprografia,Maquetaria,DML, sanitários masculinos, 

sanitários femininos, Coordenação de Laboratórios da Saúde, CEUA, Laboratório de Ensino 

Multidisciplinar   I – Agressão e Defesa, Laboratório de Ensino Multidisciplinar  II -  Morfologia 

Microscópica, Laboratorio de Ensino Multidisciplinar  III – Morfologia Macroscópica/peças 

Sintéticas, Laboratório de Ensino Multidisciplinar  IV – Morfologia Macroscópica/Peças  

Orgânicas com tanques, Laboratório de Ensino Multidisciplinar  VI – Técnicas Cirúrgica e 

Cirurgia  Experimental, Laboratório de Habilidades Médicas Básicas e Avançadas, 

Laboratorio de Habilidades II – Habilidades Clínicas e Cirúrgicas. 

 

Seguem abaixo dados referentes ao bloco. 

 
TIPO DE ÁREA 

 

 
ATUAL 

Discriminação Área (m²) Quantidades 

Sala de Pranchetas 103,54 01 

Reprografia 19,20  

Escritório Modelo Arquitetura 43,70 01 

Laboratório de Conforto Ambiental 93,03 01 

Tecnologia da Informação 54,41 01 

Maquetaria 91,65  

DML 1,47 01 

Sanitários masculinos 29,44 01 



 
 

 

 
 

228 

Sanitários femininos 29,44 01 

Salas Professores de TI 3,41 10 

Salas Professores de TI 3,92 02 

Salas Professores de TI 3,23 02 

Salas Professores de TI 7,28 01 

Salas Professores de TI 3,30 03 

Sala dos Professores 108,18 01 

Salas Professores de TI 3,41 10 

Copa 25,12 01 

Telefonia /Tecnologia da Informação 51,42 01 

Laboratório de Habilidades I –  
Habilidades Médicas Básicas e Avançadas 

- Atitudes e  Habilidades Médicas 
- Semiologia e Semiótecnica 
- Anatomia do Exame Físico 

- Calculo de Medicamentos e Terapeutica 
- Triagem e Enfermaria 

- UTI Adulta, Pedriatrica e neonatal 
- Simulação em Emergência Traumaticas 

- Simulação de Urgência/Emergência 
- Simulação de Clínica Médica 

130,31 01 

Laboratório de Habilidades II – Habilidades Clínicas e 
Cirúrgicas 

- Atitude e Habilidades Médicas 
- Semiologia 

- Propedêutica da Imagem 
- Simulação em Emergências Traumáticas 

- Simulação em Urgência e Emergência 
- Simulação em Clínica Médica 

- Simulação em Clinica Cirurgica 

52,20 01 

Laboratório de Ensino Multidisciplinar IV – Morfologia 
Macroscópica/Peças orgânicas com tanques 

- Anatomia Humana I e II 
- Anatomia de cabeça e pescoço 

- Neuroanatomia 
- Desenvolvimento Humano e Embriologia 

- Patologia 

133,70 01 

Laboratório de Ensino Multidisciplinar III – Morfologia 
Macroscópica/Peças Sintéticas 

- Anatomia Humana I e II 
- Anatomia de cabeça e pescoço 

- Neuroanatomia 
- Desenvolvimento Humano e Embriologia 

80 01 

Central de Lavagem e Esterilização 
- Expurgo e Lavagem de materiais 

Sala de Preparo de reagentes e Meio de Cltura 
41,60 01 

Laboratório de Ensino Multidisciplinar II – 
Morfologia Microscópica 

- Desenvolvimento Humano e Embriologia 
- Biologia Humana 

-Biologia Bucal 
- Histologia 
- Genética 
- Patologia 

52,20 01 

Laboratório de Ensino Multidisciplinar I – Agressão e Defesa 
- Microbiologia 
- Parasitologia 

82,03 01 
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- Imunologia 

Laboratorio de Ensino Multidisciplinar VI – Técnicas 
Cirúrgicas e Cirurgia Experimental 

- Técnicas Operatórias 
- Técnica Anestésica 

- Clínica Cirúrgica 

420,26 01 

Coor. Laboratorio de Saude 25,83 01 

CEUA 25,83 01 

DML 1,32 01 

Sanitários masculinos 24,82 01 

Sanitários femininos 24,52 01 

Quadro 48: Discriminação do Bloco Delta. 

 

 

Bloco Kappa – (925,32 m²)  

 

O referido bloco conta com Laboratório de Informática VI, LABORATÓRIO DE 

ENSINO IV – Multidisciplinar, LABORATÓRIO DIDÁTICO ESPECIALIZADO II – 

Multidisciplinar, DIDÁTICO ESPECIALIZADO III - Desenho Técnico, Almoxarifado de 

Produtos Químicos, e Vestiários. 

 

Seguem abaixo dados referentes ao bloco. 

 

 

TIPO DE ÁREA 

 

 

ATUAL 

Discriminação Área (m²) Quantidade 

Laboratório de Ensino IV – Multidisciplinar 

- Química e Saneamento 

- Bioquímica 

- Biofísica 

- Farmacologia 

- Imunologia 

73,94 01 

Laboratórios Didáticos Especializados II – Multidisciplinar 

- Construção Civil 

- Física e Elétrica 

- Recursos Hídricos 

- Solos 

521,79 01 

Didático Especializado III - Desenho Técnico 129,41 01 

Almoxarifado Produtos Químicos 23,52 01 

Vestiário Masculino 9,98 01 

Vestiário Feminino 10,10 01 

Recuros Humanos 11,78 01 

CEP 33,81 01 
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Ouvidoria 11,41 01 

NAP 12,76 01 

Quadro 49: Discriminação do BlocoKappa. 

 

Bloco Epsilon (619,50 m²) 

 

O referido bloco conta com Laboratórios de Informática, II, III, IV, V e Laboratório 

Didático Especializado IV – Laboratório de Práticas Construtivas. 

 

Seguem abaixo dados referentes ao bloco. 

 
TIPO DE ÁREA ATUAL 

Discriminação Área (m²) Quantidade 

Lab. De Informática II 77,49 01 

Lab. De Informática III 77,49 01 

Lab. De Informática IV 77,49 01 

Lab. De Informática V 77,49 01 

Laboratório Didático Especializado IV – 
Laboratório de Práticas Construtivas 

252,07 01 

 Quadro 50: Discriminação do Bloco Epsilon. 
  

23.1.4. Clínica Escola Dr. Valter Evaristo Amorim 

           (Ambulatório Médico e Odontológico) 
 

Bloco Sigma (925,32 m²)  

O referido bloco conta com Laboratórios de Didáticos Especializados e de Ensino 

I, Pré-Clínica, Imagenologia, Ambulatório Odontológico, Laboratório de Pesquisa Científica, 

NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico, D.C.E. Sala de Lavagem dos Instrumentos, 

Banheiro Masculino, Banheiro Feminino, DML, Sala de Esterilização, Ambulatório 

Odontológica (paciente especial), Ambulatório Odontológico 1 e 2, Pré-Clínica, Lab. 

Radiologia Odontológica, Almoxarifado, Sala de Raio X (1), Sala de Raio X (2), Sala de 

Revelação e Escovódromo. 

Seguem abaixo dados referente ao bloco. 

 

TIPO DE ÁREA 

 

ATUAL 

Discriminação Área (m²) Quantidade 

Pré-Clínica 61,62 01 

Clínica Odontológica 383,08 01 

Sala de Revelação 20,28 01 
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Almoxarifado 7,93 01 

Sala de Lavagem de Instrumental / Envelopamento 29,63 01 

Sala de Esterilização 29,63 01 

Laboratório De Pesquisa Científica 61,62 01 

Laboratório de Anatomia e Imaginologia e Radiologia 44,94 01 

Ambulatório para Atendimento Especial 61,62 01 

Escovódromo 7,72 01 

Revelação 9,31 01 

Raio X 1 9,38 01 

Raio X 2 9,21 01 

Raio X 12,62 02 

Sala Câmara Escura 6,27 01 

Assistente Social 9,22 01 

DCE 30,25 01 

 Quadro 51: Discriminação do Bloco Sigma. 
 

 

RECEPÇÃO CLÍNICA ESCOLA DR. VALTER EVARISTO AMORIM 

Bloco Tau – (180,98m²) 

 

TIPO DE ÁREA ATUAL 

Discriminação Área(m²) Quantidade 

Recepção 75,46 01 

Atendimento / Arquivo 49,56 01 

Banheiro Masculino 26,53 01 

Banheiro Feminino 27,08 01 

DML 1,46 01 

  Quadro 52: Discriminação do Bloco Tau. 

 

AMBULATÓRIO MÉDICO  

Bloco Ômega – (538,76 m²)  

 

 O referido bloco conta com: Sala de Curativos, Sala de Material Estéril, 

Consultórios 1 a 12, Consultório Ginecologia/obstetrícia 1 e 2, Sala de Oftalmologia/Urologia, 

Pequenas Cirurgias, Triagem, Sala Coordenação de Professores,Almoxarifado e Sala de 

Estudo de Casos. 

 

 

TIPO DE ÁREA ATUAL 

Discriminação Área(m²) Quantidade 

Sala Coordenação 13,75 01 

Triagem e Espera 9,82 01 

Sala de Enfermagem 9,82 01 

Sala de Pequenas Cirurgias 15,41 01 
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Almoxarifado 15,41 01 

Sala de Ginecologia e Obstetrícia 26,56 02 

Consultório Oftalmologia/Urologia 24,43 01 

Consultórios:  

- Pediatria 

- Reumatologia 

- Neurologia 

- Cardiologia 

- Medicina do Trabalho 

- Pediatria 

- Clínica Médica 

88,91 12 

Quadro 53: Discriminação do Bloco Ômega. 

 

 

Bloco Phi – (384,69 m²). 

 

O referido bloco conta com Laboratório Didático Especializado V - Multidisciplinar 

contendo sala de Técnica Operatória, Biotério de Ensino, Patologia Macroscópica, 

Biossegurança, Fisiologia Clínica, Simulação em Clínica Cirúrgica e Simulação em 

Ginecologia e Obstetrícia, padronizado de acordo com as normas do CEUA – Comissão de 

Ética no Uso de Animais. 

 

Seguem abaixo dados dos ambientes: 

 

TIPO DE ÁREA ATUAL 

Discriminação ÁREA m² Quantidade 

Recepção 11,36 01 

Banheiro Masculino 4,85 01 

Banheiro Feminino 4,90 01 

Vestiário Masculino 7,57 01 

Vestiário Feminino 7,04 01 

Envelopamento de Instrumentos 16,69 01 

Técnicas Operatórias 78,08 01 

Lavagem de Instrumentos 9,51 01 

Anestesia e Clínica 7,78 01 

Pós-Operatório 
6,10 

 
01 

Depósito de Gaiolas Limpas 11,44 01 

Depósito de Ração 6,51 01 

DML 8,54 01 

Sala de Quarentena 6,96 01 

Biotério 26,61 01 

Sala do R. T. 8,19 01 

Banheiro Social 3,92 01 

Patologia Macroscópica 32,30 01 
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Banheiro Masculino – Feminino 5,54 01 

Simulação em Clínica Cirúrgica 23,35 01 

Simulação em Ginecologia e Obstetrícia 23,35 01 

Quadro 54: Discriminação do Bloco Phi 
 
 
23.1.5 Biblioteca 
 
Bloco Biblioteca Nossa Senhora das Mercês (1617,85 m²) 

 

 A Biblioteca Nossa Senhora das Mercês da FAPAC proporciona suporte 

para o desenvolvimento das funções de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de 

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Medicina, Odontologia, Enfermagem, Engenharia 

Civil. Com a capacidade para mais 230 alunos, seu principal foco é a interação 

aluno/biblioteca, objetivando todas as necessidades procuradas. 

 A biblioteca ocupa uma área de 1.617,85 m² (incluindo o salão de leitura, 

cabines de estudo em grupo e individual, acervo, laboratório de informática, videoteca 

individual) distribuída de forma a disponibilizar o livre acesso ao acervo e propiciando ao 

usuário procurar as obras que deseja retirar diretamente nas estantes. Oferece ao usuário 

um ambiente confortável com condições de estudo e pesquisa. 

 Os usuários da Biblioteca têm disponíveis 88 escaninhos, destinado a 

abrigar todo o material pessoal de quem efetua a consulta, enquanto permanecer nas 

dependências do setor. 

 

23.1.5.1 ESPAÇO FÍSICO 
 

 A Biblioteca Nossa Senhora das Mercês da FAPAC dispõe de um salão de estudo 

em grupo foi criada para o melhor conforto dos discentes e docentes, um espaço confortável 

e climatizado para que possam ter um melhor aproveitamento dos estudos, com 16 cabines 

de estudo individuais e 12 mesas com 06 cadeiras cada, que acomodam 72 alunos. Conta 

com 08 salas de estudo em grupo que acomodam 45 alunos e um  com mesas  de estudo 

em dupla para 24  alunos, climatização e lâmpada de emergência. Dispõem ainda de uma 

sala para estudo individual e mais 22 cabines individuais, além de uma Videoteca com 16 

lugares onde os usuários podem assistir aos vídeos.  
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 Os usuários ainda têm a sua disposição 32 terminais de microcomputadores 

conectados em rede e à internet para a realização de atividades acadêmicas dentro da 

biblioteca. 

TIPO DE ÁREA 

Discriminação ÁREA (m²) 

Biblioteca 

- Atendimento 

- Acervo 

- Sala de estudo 

- Videoteca 

-Sanitário Masculino 

- Sanitário Feminino 

1617,85 

Quadro 55: Discriminação doBloco da Biblioteca Nossa  
Senhora das Mercês. 

 

23.1.5.2 ACERVO POR ÁREA DO CONHECIMENTO 
 

 O acervo bibliográfico se divide em 10 classes do conhecimento humano e 

está distribuído em estantes para livros (dupla face). Os usuários têm à sua disposição 02 

terminais para consulta à base de dados na própria biblioteca, o mecanismo de busca 

pode ser feito pelo autor, título ou assunto. Totalmente informatizado através do software 

para gerenciamento de bibliotecas denominado RM Biblios. Os empréstimos, devolução, 

reservas estão disponíveis em computadores no balcão de atendimento. 

 Amplamente utilizado nas rotinas do sistema, qualquer tipo de documento 

pode ser identificado através da etiqueta de código de barras, que são produzidas pelo 

próprio sistema.  

 O acervo da biblioteca encontra-se em plena expansão, hoje contamos com 

os seguintes números: de 5.858 títulos e 40.725 exemplares, entre livros, periódicos, obras 

de referência, monografias e materiais especiais. Encontra-se totalmente automatizada por 

meio do sistema RM Biblios, dispondo de código de barras que viabiliza de forma ágil e 

eficaz o empréstimo do material bibliográfico. Todo o acervo está registrado, classificado de 

acordo com a CDD (Classificação Decimal de Dewey) e catalogado seguindo as normas 

da AACR2 (Código de Catalogação Anglo-Americano). 

TOTAL DO ACERVO POR ÁREA DO CONHECIMENTO 

ÁREA 

LIVROS PERIÓDICOS 

TÍTULOS 

 
EXEMP. 

NACIONAIS ESTRANG. 

TÍT. EXS. TÍT. EXS. 
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Ciências Exatas e da Terra 276 2785 9 45 4 10 

Ciências Biológicas e da saúde 1645 14783 783 189 30 520 

Engenharia e Tecnologia 500 5567 55 701 27 186 

Ciências Sociais Aplicadas 492 1978 57 168 2 7 

Ciências Humanas e Sociais 819 3068 78 498 3 119 

Linguística, Letras e Artes 426 1473 17 199 1 11 

TOTAL 4158 29654 405 3075 67 853 

 

23.1.5.3 BIBLIOTECA DIGITAL  

 A Biblioteca Nossa Senhora das Mercês da FAPAC oferece também a Biblioteca 

Digital (BD), um sistema informatizado que disponibiliza, em meio digital, títulos 

universitários. O projeto implantado em 2015, em parceria com editoras, tem como intuito 

auxiliar nas pesquisas e suprir as demandas informacionais dos alunos da Instituição. 

 Na plataforma Biblioteca Virtual, disponibilizada pela editora Pearson e seus selos 

editoriais (Prentice Hall, Makron Books, Financial Times e Addson Wesley), o aluno terá 

acesso a cerca de 3.237 títulos das mais variadas editoras como: Ibpex, Manole, Papirus, 

Ática, Contexto, Scipione, Companhia das Letras, Educs, Casa do Psicólogo, Jaypee 

Brothres e Rideel. 

 A plataforma está disponível gratuitamente com acesso ilimitado para todos os 

alunos, professores e funcionários pela página da biblioteca no site da instituição.  

 A Biblioteca Digital tem como missão disponibilizar ao aluno mais uma opção de 

acesso aos conteúdos necessários para uma formação acadêmica de excelência através de 

um meio eficiente, acompanhando as novas tendências tecnológicas. A FAPAC, desta 

forma, está comprometida com a formação e o desenvolvimento de um cidadão mais crítico 

e consciente. 

 

23.1.5.4 CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO ACERVO 

 

 Existe uma política definida de atualização do acervo em nível 

institucional. O docente solicita as suas necessidades à coordenação do curso, esta 

encaminha aos setores responsáveis (biblioteca e setor de compra da FAPAC). A Biblioteca 

da FAPAC, particularmente, desenvolve uma política de atualização e desenvolvimento do 
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acervo, observando: a seleção e aquisição de material bibliográfico. Na seleção, a biblioteca 

recebe e analisa a lista de sugestões dos professores de cada curso, bem como as 

demandas anteriores não atendidas e as estatísticas de uso da biblioteca. No processo de 

aquisição, a biblioteca conta com orçamento anual e realiza 02 (duas) aquisições anuais, 

sendo uma no início do 1º semestre e outra no início do 2º semestre. Nesta rotina, as 

bibliotecárias elaboram a lista conforme a demanda de cada curso e encaminha ao 

Departamento de Compras para que se proceda à aquisição dentro do calendário em 

vigor. 

 A seleção do material bibliográfico é feita com critérios próprios, baseados em 

normas internacionais, observando-se os seguintes parâmetros: 

 Adequação à capacidade, necessidades e interesses dos usuários; 

 Atualização de novas edições, a cada ano, pela aquisição dos melhores textos; 

 Preferência por novos títulos, obras de autores consagrados e data atual de 

publicação; 

 Caracterização do valor histórico das obras sejam eles legais fiscais ou culturais; 

 Número de exemplares existentes de cada obra, com verificação da frequência de 

uso pelos usuários; 

 Prioridade para os conceitos de especificidade, relevância do tema e o princípio 

utilitário. 

 Também no ato da aquisição, quando se consolidam as indicações bibliográficas 

feitas pelo corpo docente e coordenação de curso, as bibliotecárias avaliam se o número de 

exemplares solicitados é viável, fazendo uma comparação no acervo, com apoio de 

relatórios informatizados, do número de exemplares existentes. 

 Caso o acervo já contenha um número razoável de exemplares, adquire-se em 

pouca quantidade somente para renovação daqueles volumes muito procurados que sofrem 

desgaste natural ou que já sofreram restauração e mesmo assim permanecem com utilidade 

para empréstimos e leitura na biblioteca. 

 
23.1.5.5 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 

 O horário de funcionamento da Biblioteca é de Segunda à Sexta, das 

08:00 às 22:00 e no Sábado 08:00 ás 18:00.  
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23.1.5.6 PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA BIBLIOTECA 

 A Biblioteca Nossa Senhora das Mercês da FAPAC possui 02 (duas) 

bibliotecárias com experiência administrativa na área de Biblioteconomia. Estas são 

responsáveis pela direção e organização do setor. Conta ainda com 07 auxiliares de 

biblioteca. Além de pessoal de apoio, vigilância, limpeza e manutenção, que estão 

preparados para manter o ambiente limpo e agradável para os usuários. 

 

 Os serviços prestados aos usuários são: 

 

 Empréstimo domiciliar para alunos de graduação e funcionários, total de 05 obras 

por 07 dias prorrogáveis; para professores por 08 obras por 15dias prorrogáveis; 

 Consulta in-loco para não usuários registrados (público externo) e empréstimo entre 

biblioteca com formulário próprio com assinatura das bibliotecárias responsáveis; 

 Pesquisa bibliográfica on-line pelos micros de consulta, podendo ser impressa uma 

listagem, se necessário; 

 Serviço de referência, atendimento pessoal ou pelo telefone e/ou e-mail, com 

esclarecimento e orientações sobre as fontes de pesquisas existentes; 

 Orientação via elaboração de referências bibliográficas e fichas catalográficas (on-

line), em trabalhos acadêmicos, monografias, em complementação aos dados 

fornecidos pelos professores de Metodologia Científica em sala de aula, em 

consonância com as normas ABNT; 

 Orientação, quanto ao uso da biblioteca, para otimização do uso dos recursos e 

materiais oferecidos, permitindo o livre acesso às estantes e mobiliários de 

armazenamento dos materiais especiais. São distribuídas aos novos alunos, as 

normas de utilização da Biblioteca, bem como outras informações básicas e úteis 

contidas no Guia do Aluno; 

 Disponibilização de jornal diário, mantendo para uso local um título: Jornal do 

Tocantins; 

 CD Room`s que acompanham os livros; 

 Disponibilização de micros para pesquisa na Internet, além de vários terminais de 

acesso existentes nos Laboratórios de Informática; 
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 Empréstimo informatizado: Sistema RM integrado ao Sistema de Controle 

Acadêmico, com cadastro automático do corpo discente; 
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ANEXO 1ESTUDO DA MATRIZ CURRICULAR PARA O CURSO DE MEDICINA 

DA FAPAC PORT NACIONAL PARA IMPLANTAÇÃO NO BIÊNIO 2017-2018. 

Matriz curricular que se encontra em planejamento para implantação no curso de 

Medicina (em horas)  

Per 
Atividades de Ensino - 

Aprendizagem                                           
(Componentes Curriculares) 

CARGA HORÁRIA DO CICLO PRÉ-INTERNATO 

Disciplinas 

Teórica Créditos Prática Créditos Subtotal 

1° 

Sistemas Orgânicos 
Integrados I 

66,7 4 133,3 8 200,0 

Medicina Geral de Família e 
Comunidade I 

16,7 1 33,3 2 50,0 

Habilidades e Atitudes 
Médicas I 

16,7 1 16,7 1 33,3 

Ética e Humanismo I 0,0 0 33,3 2 33,3 

Métodos de Estudo e 
Pesquisa I 

16,7 1 33,3 2 50,0 

Subtotal 116,7  249,9  366,6 

2° 

Sistemas Orgânicos 
Integrados II 

66,7 4 133,3 8 200,0 

Medicina Geral de Família e 
Comunidade II 

16,7 1 33,3 2 50,0 

Habilidades e Atitudes 
Médicas II 

16,7 1 16,7 1 33,3 

Ética e Humanismo II 0,0 0 33,3 2 33,3 

Métodos de Estudo e 
Pesquisa II 

16,7 1 33,3 2 50,0 

Subtotal 116,7  249,9  366,6 

3° 

Sistemas Orgânicos 
Integrados III 

66,7 4 133,3 8 200,0 

Medicina Geral de Família e 
Comunidade III 

16,6 1 33,3 2 50,0 

Habilidades e Atitudes 
Médicas III 

16,7 1 16,7 1 33,3 

Agressão e Defesa I 50,0 3 50,0 3 100,0 

Subtotal 150,0  233,3  383,3 

4° 

Sistemas Orgânicos 
Integrados IV 

66,7 4 133,3 8 200,0 

Medicina Geral de Família e 
Comunidade IV 

16,7 1 33,3 2 50,0 

Habilidades e Atitudes 
Médicas IV 

33,3 2 66,7 4 100,0 

Agressão e Defesa II 50,0 3 50,0 3 100,0 

Subtotal 166,7  283,3  450,0 

5° 
Medicina Geral de Família e 

Comunidade V 
33,3 2 66,6 4 100,0 
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Habilidades e Atitudes 
Médicas V 

66,7 4 133,3 8 200,0 

Técnica Cirúrgica 33,3 2 66,6 4 100,0 

Subtotal 133,3  266,5  400,0 

6° 

Medicina Geral de Família e 
Comunidade VI 

33,3 2 66,6 4 100,0 

Habilidades e Atitudes 
Médicas VI 

16,7 1 33,3 2 50,0 

Cirurgia Ambulatorial 33,3 2 66,7 4 100,0 

Saúde da Criança e do 
Adolescente I 

33,3 2 66,7 4 100,0 

Saúde da Mulher I 33,3 2 66,7 4 100,0 

Saúde do Adulto e do Idoso I 33,3 2 66,7 4 100,0 

Subtotal 183,3  366,6  550,0 

7° 

Medicina de Família e 
Comunidade VII 

33,3 2 66,6 4 100,0 

Habilidades e Atitudes 
Médicas VII 

16,7 1 33,3 2 50,0 

Saúde do Adulto e do Idoso II 33,3 2 66,7 4 100,0 

Saúde da Mulher II 33,3 2 66,7 4 100,0 

Saúde Mental I 33,3 2 66,7 4 100,0 

Saúde da Criança e do 
Adolescente II 

33,3 2 66,7 4 100,0 

Subtotal 183,3  366,6  550,0 

8° 

Habilidades e Atitudes 
Médicas VIII 

16,7 1 33,3 2 50,0 

Clínica Cirúrgica 33,3 2 66,7 4 100,0 

Saúde do Adulto e do Idoso 
III 

33,3 2 66,7 4 100,0 

Saúde da Mulher III 33,3 2 66,7 4 100,0 

Saúde Mental II 33,3 2 66,7 4 100,0 

Saúde da Criança e do 
Adolescente III 

33,3 2 66,7 4 100,0 

Subtotal 183,4  366,6  550,0 

 Total Geral (horas) 1233,3  2382,7  3616,0 

 Percentual (%) 17,12  33,08  50,20 

 

9° 

Estágio em Emergências Médicas: Materno-infantil 263,5 

Estágio em Emergências Médicas: Clínica Médica e Saúde Mental 263,5 

Estágio em Emergências Médicas: Cirurgia 200,0 

Subtotal 727,0 

10° Estágio em Atenção Primária em Saúde 800,0 
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Subtotal 800,0 

11° e 12° 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e 

Obstetrícia 
400,0 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria 400,0 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica, Saúde 

Coletiva e Saúde Mental 
400,0 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Cirurgia 400,0 

Subtotal 1600,0 

 

 
 Teórica Prática Total 

Ciclo Pré-Internato 1233,3 2382,7 3616,0 

Internato 312 2815 3127,0 

Atividades Complementares   210,0 

TCC   50,0 

Disciplinas Eletivas/Optativas   200,0 

Total   7203,0 

 

 

Na matriz curricular em construção, além dos já existentes, outros fundamentos 

educacionais estão sendo considerados pelo NDE visando o aprimoramento do currículo, 

ainda de acordo com as DCN 2014: 

- adoção de módulos integrados no contexto de um ciclo de integração básico-

clínico (nos quatro primeiros períodos); 

- aumento de áreas verdes para que os estudantes tenham mais tempo para se 

dedicarem à reflexão e ao “aprender a aprender”, pressupostos exigidos em um currículo 

com predominância de metodologias ativas e baseado em competências; 

- aumento da carga horária de Internato; 

- aumento da relação aulas práticas/aulas teóricas; 

- aumento da carga horária destinada à flexibilização curricular; 

- adoção dos Eixos Estruturantes de Medicina de Família e Comunidade e 

Habilidades e Atitudes Médicas, visando a aquisição de habilidades e competências em 
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níveis crescentes de complexidade nos serviços de Atenção Básica e de Urgência e 

Emergência do SUS. 

 

A estrutura curricular desta nova matriz curricular, com previsão de implantação para 

os próximos 12 meses, contemplará 2 grandes eixos estruturantes, assim descritos: 

 

Eixo Estruturante de Medicina Geral de Família e Comunidade 

a) Introdução/Justificativa 

O Programa de Saúde da Família (PSF) é entendido como uma estratégia de 

reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes 

multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes são responsáveis pelo 

acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica 

delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, 

reabilitação de doenças e agravos mais frequentes e na manutenção da saúde desta 

comunidade. A estratégia de Saúde da Família é um projeto dinamizador do SUS, 

condicionada pela evolução histórica e organização do sistema de saúde no Brasil. 

Como desafios institucionais para expandir e qualificar a atenção básica no contexto 

brasileiro se destacam várias medidas, entre as quais duas diretamente relacionadas com 

esse eixo curricular, quais sejam: a) revisão dos processos de formação/educação em saúde 

com ênfase na educação permanente das equipes, coordenações e gestores; b) ações 

articuladas com as instituições formadoras para promover mudanças na graduação e pós-

graduação dos profissionais de saúde, de modo a responder aos desafios postos pela 

expansão e qualificação da atenção básica, incluindo a articulação com os demais níveis de 

atenção. É nesse contexto que se insere o curso de Medicina da FAPAC, que incorpora 

estes princípios na formação de seus estudantes. 

O perfil deste novo profissional a ser formado é muito diferente do médico graduado, 

até então, em nosso país. Deste, são agora exigidas, para o adequado exercício de sua 

atuação médica, competências e habilidades específicas, que devem ser adquiridas na 

graduação, conforme previstas nas DCN 2014, para que seja capaz de realizar sua prática 

integral em saúde em nível individual, familiar e coletivo, além de atividades de planejamento 

e administração. 

O médico de família/generalista deve desempenhar um papel central na obtenção de 
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qualidade, equidade e custo-efetividade nos sistemas de saúde. Para cumprir esta 

responsabilidade, o médico deve ser altamente competente na prestação de cuidados aos 

doentes e deve integrar os cuidados de saúde individuais com os comunitários. Médicos 

generalistas bem treinados podem diagnosticar e tratar adequadamente cerca de 85-90% 

dos problemas de saúde encontrados na população.   

De acordo com a FIOCRUZ (2000), em 1999, cerca de 98% dos médicos do PSF 

sentiam necessidade de aprimoramento profissional e 26% queriam fazer outra 

especialização como forma de aprimoramento, o que demonstra que estes profissionais não 

foram adequadamente preparados para exercer as atividades que desenvolvem. Por isso, 

urge ampliar, de forma contínua, novos médicos qualificados para atuar no sistema público 

de saúde com inserção na atenção primária.   

O primeiro contato dos indivíduos da família e da comunidade com o sistema de saúde 

se dá, atualmente, com o médico das equipes de saúde de família, que se constitui na porta 

de entrada do sistema público do SUS - sem restrições, com atuação predominantemente 

ambulatorial/comunitária, num território específico/comunidade adscrita. São características 

deste novo profissional: senso de responsabilidade - paciente, família e comunidade; 

compaixão e empatia - interesse sincero; ser continente; curiosidade; interesse no amplo 

espectro da prática médica; gostar de novos desafios. 

Entre as competências e habilidades requeridas para a prática médica e plenamente 

aceitas pelo curso de Medicina da FAPAC, encontram-se: atuação prioritária em nível de 

cuidados primários de saúde (centros de saúde e ambulatórios); ações de saúde voltadas 

para o indivíduo, a família e a comunidade; capacidade para atender com resolubilidade às 

questões de saúde mais prevalentes em diferentes grupos etários; atendimento a situações 

de emergência; planejar, organizar e conduzir atividades coletivas/familiares/grupos 

(promoção da saúde, temáticos e outros); integrar-se à equipe de saúde para o 

desenvolvimento de ações multi e interdisciplinares.  

Em relação às competências e habilidades necessárias ao gerenciamento de saúde, 

podem ser citadas as seguintes: compreensão e intervenção nos determinantes do processo 

saúde-adoecimento; diagnóstico de saúde individual, familiar e comunitária; planejamento 

de ações de saúde e gerenciamento de serviços em nível local; domínio e utilização de 

conceitos de epidemiologia para o desenvolvimento destas práticas. 

Quando se trata da formação voltada para o ensino e a pesquisa, exigem-se dos 
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alunos as seguintes competências e habilidades: conhecer e dominar a metodologia 

científica para realização de pesquisas na área de Saúde da Família e Comunidade como 

forma de integrar o conhecimento teórico e prático; desenvolver o hábito de estudo 

continuado; e adquirir capacitação para a educação continuada. 

Desta forma, os espaços de aprendizado para a formação em MGFC são 

diversificados e compostos por Unidades de Atenção Primária em Saúde; Ambulatórios de 

Medicina Integral/MFC, Comunidades/Instituições comunitárias (escolas, creches, 

domicílios), Núcleos de vigilância (sanitária e epidemiológica), Centros de Atenção 

Psicossocial, Hospitais e outros pertinentes. 

Em síntese, a carga horária do eixo curricular de MGFC compreenderá módulos 

específicos nos primeiros 7 períodos do curso, que totalizarão aproximadamente 500h da 

carga horária do ciclo pré-internato, sem considerar que várias outras disciplinas também 

contribuirão para a abordagem da lógica da atenção primária, como em Sistemas Orgânicos 

Integrados, Habilidades e Atitudes Médicas, Ética e Humanismo e Saúde Mental. O Estágio 

Curricular Obrigatório na Atenção Básica também sofrerá acréscimo de 150 horas, passando 

a 800 horas-aula, totalizando, no curso, mais de 1300 horas destinadas diretamente à 

formação em MGFC. 

 

b) Desenvolvimento 

Buscando uma maior profundidade no processo ensino-aprendizagem, uma 

coerência com as competências e habilidades que previstas nesse eixo de formação e a 

inserção do aluno com envolvimento e autonomia crescentes nas unidades básicas de 

saúde, o eixo de MGFC será dividido em 3 fases: 

1ª fase (1º ano): O SUS e o território 

Sendo a continuidade/longitudinalidade do cuidado uma das premissas da Estratégia 

Saúde da Família, os alunos serão divididos em pequenos grupos que serão inseridos e 

acompanharão a mesma equipe do primeiro ao sétimo período do curso. 

O primeiro ano do eixo, composto pelos dois primeiros períodos, proporcionará aos 

estudantes, por meio de metodologias ativas (aprendizagem baseada em problemas, 

problematização e aprendizagem baseada em projetos) e trabalho multiprofissional: 

- Compreender a determinação do processo saúde-doença; 

- Entender a concepção de modelos assistenciais; 
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- Analisar criticamente os pressupostos subjacentes aos modelos técnico-

assistenciais; 

- Compreender, discutir e refletir sobre a filosofia, princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS), inclusive seu financiamento; 

- Compreender os princípios que regem a Atenção Primária em Saúde 

(APS)/ESF; 

- Reconhecer as especificidades da Atenção Primária em Saúde (APS) e Atenção 

Básica em Saúde (ABS) no Brasil e em outros países; 

- Reconhecer a Atenção Primária em Saúde (APS)/Atenção Básica em Saúde 

(ABS) em relação aos demais níveis do sistema; 

- Trabalhar com instrumentos/ferramentas da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF): território, área de abrangência e cadastramento; 

- Trabalhar com a concepção de territorialização em uma microrregião; 

- Reconhecer e realizar com maior profundidade o diagnóstico de saúde da 

comunidade, definindo prioridades; 

- Discutir indicadores de saúde e proceder à sua análise. 

Nesta 1ª fase do Eixo Estruturante de MGFC o estudante desenvolverá 

habilidades e competências na área de GESTÃO EM SAÚDE. 

 

2ª fase (2º ano): A prevenção e a promoção da saúde 

A estratégia da Organização Mundial da Saúde sobre “Alimentação saudável, 

atividade física e saúde” tem como objetivo orientar em nível local, nacional e internacional 

o desenvolvimento de atividades que, empreendidas conjuntamente, redundarão em 

melhoras quantificáveis do nível dos fatores de risco e reduzirão as taxas de morbidade e 

mortalidade da população acometida por enfermidades crônicas relacionadas com o regime 

alimentar e a atividade física. Hoje se sabe que o hábito de exercitar-se, bem como um estilo 

de vida ativo, é capaz de diminuir todos os fatores de risco à saúde e é um fato que indivíduos 

que praticam atividades vivem mais e melhor.  

Nesse sentido, a aprovação pelo Ministério da Saúde, da Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNaPS), inicialmente com a publicação da Portaria nº 687 MS/GM, de 

30 de março de 2006, ratificou o compromisso do estado brasileiro com a ampliação e 

qualificação de ações de promoção da saúde nos serviços e na gestão do SUS com a 
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publicação de nova portaria GM Nº 2446, em 2014, trazendo em sua base o conceito 

ampliado de saúde e o referencial teórico da promoção da saúde como um conjunto de 

estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, caracterizando-se 

pela articulação e cooperação intra e intersetorial, pela formação da Rede de Atenção à 

Saúde (RAS), buscando articular suas ações com as demais redes de proteção social, com 

ampla participação e controle social. 

 E é aqui que se insere também o processo de formação de recursos humanos 

em saúde, ainda na graduação médica, razão pela qual o curso de Medicina da FAPAC 

abraça esta ideia e incorpora esta prática de promoção da saúde nas atividades do Eixo de 

Medicina Geral de Família e Comunidade. Tendo em vista que estas ações são práticas 

interdisciplinares, é coerente que a promoção da saúde seja abordada também em outras 

disciplinas do curso e, na mesma disciplina, sob o olhar da interprofissionalidade. 

O objetivo geral da política de promoção da saúde é promover a qualidade de 

vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde, relacionados aos seus determinantes e 

condicionantes - modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, 

lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais.  

Nesse sentido, a 2ª fase do Eixo de MGFC, prevista para o 3º e 4º períodos (2º 

ano), oportunizará, aos acadêmicos, o desenvolvimento de atividades de promoção e 

prevenção à saúde, baseadas na realidade epidemiológica locorregional, por meio de 

intervenções no território (unidades básicas de saúde, escolas/creches, asilos, igrejas, 

domicílios e outros). 

Valendo-se de recursos relacionados à aprendizagem colaborativa e à 

aprendizagem baseada em problemas/projetos os estudantes serão capazes de: 

- Desenvolver atividades de prevenção e promoção da saúde junto à comunidade, 

considerando os agravos mais prevalentes em cada fase da vida: 

Saúde da Criança e do Adolescente 

 alimentação na infância 

 atividade física na infância e adolescência 

 controle de ambiente em pacientes com asma 

hábitos de higiene e saneamento, cuidados com água 

vacinação 

casa segura: prevenção de acidentes domésticos 
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Saúde do Adulto 

atividade física 

alimentação saudável 

vacinas 

tabagismo 

alcoolismo 

controle de doenças como o DM e HAS (avaliar adesão a medicação e estilo de 

vida, verificar controle, consultas, etc.) 

prevenção de DSTs 

 

Saúde do Idoso 

medidas de prevenção de quedas 

alimentação do idoso e em situações especiais 

atividade física 

cuidados com o paciente com demência 

vacinas 

 

Saúde da Mulher 

gravidez na adolescência 

contracepção 

aleitamento materno 

alimentação na gestação 

contracepção pós-gestacional 

 

- Conhecer os principais aspectos teóricos da epidemiologia descritiva; 

- Interpretar os indicadores de saúde e as medidas de frequência de doenças e 

propor ações regionais para melhoria do perfil epidemiológico; 

- Conhecer os conceitos de epidemia e endemia e analisar criticamente os fatores 

locais, individuais e temporais relacionados às doenças; 

- Aplicar os conhecimentos sobre os sistemas de vigilância em saúde para 

avaliação crítica de saúde de uma população;  
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- Conhecer os sistemas de informação em saúde vigentes e sua aplicabilidade no 

uso das informações sobre o perfil das doenças em diferentes localidades para eleição de 

problemas prioritários em saúde e poder pensar em intervenções que necessitem 

planejamento e avaliação do atendimento. 

Nesta 2ª fase do Eixo Estruturante de MGFC, o estudante continuará 

aprofundando conhecimentos na área de GESTÃO EM SAÚDE e passará a desenvolver 

habilidades e competências na área de EDUCAÇÃO EM SAÚDE. 

 

3ª fase (3º e 4º anos): Atenção integral à saúde da criança e do adolescente, 

da mulher, do adulto e do idoso 

A terceira fase do Eixo Estruturante de MGFC permitirá a vivência da plenitude 

da especialidade pelo estudante, propiciando uma vivência de ATENÇÃO INTEGRAL À 

SAÚDE. Sempre sob a preceptoria de um médico de família e comunidade (com residência 

ou titulado) e em grupos de, no máximo, 8 alunos por equipe da ESF, os estudantes terão 

contato com todas as demandas previstas e imprevistas na Atenção Primária em Saúde. 

Sendo assim, atenderão demanda espontânea, participarão do 

acolhimento/classificação de risco, pacientes agendados e pacientes de grupos operativos, 

além de realizarem visitas domiciliares.  

Nessa fase, todos os conhecimentos adquiridos nos ciclos anteriores serão 

relembrados e aplicados em cada situação de atendimento a um indivíduo ou a uma família, 

ratificando a experiência de um currículo espiralar. 

Sempre sob a supervisão de um especialista, os principais problemas médicos 

cuja ocorrência é esperada em cada grupo populacional serão aqui abordados, 

diagnosticados e tratados, observando-se sempre os pilares da atuação do MFC na APS: 

continuidade e longitudinalidade do vínculo com o paciente, integralidade da atenção e 

coordenação do cuidado. 

Aqui o estudantes serão capazes de: 

- Conhecer e elaborar o prontuário de saúde da família. 

- Conhecer as características peculiares da atuação do médico de família. 

- Conhecer as características peculiares da atuação do médico junto aos Núcleos 

de Apoio ao Saúde da Família – NASF. 

- Conhecer os aspectos fundamentais de sociologia da família. 
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- Conhecer e interpretar os pontos fundamentais dos processos psicossociais da 

família. 

- Conhecer e interpretar os ciclos de vida humano e da família. 

- Utilizar as ferramentas de consulta e de registro mais conhecidas na área de 

Medicina de Família e Comunidade. 

- Diagnosticar, conduzir e prevenir as afecções mais frequentes. 

- Abordar racionalmente os problemas mais prevalentes em Atenção Primária em 

Saúde, observando preceitos da prevenção quaternária. 

- Orientar as famílias em relação à prevenção de doenças e promoção da saúde. 

- Compreender e atuar profissionalmente levando em consideração o corpo de 

temas e conteúdos básicos em MFC: (1) Coordenação do Cuidado; (2) Método Clínico 

Centrado na Pessoa; (3) Abordagem sindrômica baseada em problemas mais prevalentes 

na comunidade; (4) Cuidado Longitudinal e Integral; (5) Competência Cultural em MFC; (6) 

Abordagem Familiar Complexa; (7) Habilidades de Comunicação; (8) Abordagem das 

urgências básicas na APS; (9) Prevenção quaternária e segurança do paciente na APS. 

Nesta 3ª fase do Eixo Estruturante de MGFC, o estudante continuará 

aprofundando conhecimentos nas áreas de GESTÃO EM SAÚDE e EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE, e passará a desenvolver habilidades e competências na área de ATENÇÃO À 

SAÚDE. 

 

Eixo Estruturante de Habilidades e Atitudes Médicas 

 

a) Introdução/Justificativa 

Um programa curricular de Habilidades e Atitudes Médicas era disciplina 

raramente incluída nos currículos dos cursos médicos, uma vez que muitos de seus 

conteúdos eram obtidos pelos alunos de forma não sistematizada em estágios 

extracurriculares ou de forma acordada em situações de urgência e sem a devida orientação.  

No entanto, inúmeros fatores, como a evolução da medicina, a mudança do perfil 

populacional e das necessidades da população, o aumento de doenças crônicas e outros, 

levaram ao surgimento de novas áreas de trabalho médico, sobretudo pela criação de vários 

serviços públicos que objetivam qualificar e melhorar o funcionamento do Sistema Único de 

Saúde (SUS).  
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Um dos maiores entraves à efetiva implantação destes serviços é a ausência de 

recursos humanos qualificados e preparados para as novas modalidades de atendimentos 

implantados pelo SUS. Por esta razão o curso de Medicina da FAPACsistematizou esta 

modalidade de ensinamento médico em sua matriz curricular como um de seus diferenciais 

pedagógicos importantes. Em síntese, a origem deste programa pode ser entendida na ótica 

de que nas últimas décadas, tornou-se mais e mais importante cuidar da vida de modo que 

se reduzisse a vulnerabilidade ao adoecer e as chances de que ele seja produtor de 

incapacidade, de sofrimento crônico e de morte prematura de indivíduos e população. 

 

Atendimento Pré-Hospitalar (SAMU)  

Em 2003, o Ministério da Saúde criou o Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU/192), no âmbito do SUS, e que tem uma cobertura que abrange quase 50 

milhões de brasileiros em 18 estados, servindo de porta de entrada no SUS. O SAMU é o 

principal instrumento da Política Nacional de Atenção às Urgências, criada em 2003, que 

tem como finalidade proteger a vida das pessoas e garantir a qualidade no atendimento no 

SUS. O serviço funciona 24 horas por dia com equipes de profissionais de saúde, como 

médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas que atendem às urgências de 

natureza traumática, clínica, pediátrica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental da 

população em qualquer lugar (residências, locais de trabalho e vias públicas).  

A política do SAMU tem como foco cinco grandes ações: a) organizar o 

atendimento de urgência nos pronto atendimentos, unidades básicas de saúde e nas 

equipes do Programa Saúde da Família; b) estruturar o atendimento pré-hospitalar móvel 

(SAMU/192); c) reorganizar as grandes urgências e os prontos-socorros em hospitais; d) 

criar a retaguarda hospitalar para os atendidos nas urgências; e) estruturar o atendimento 

pós-hospitalar.   

 

Atendimento domiciliar 

O serviço de assistência médica domiciliar (home care) ganha espaço crescente 

no Brasil, acompanhando o aumento da expectativa de vida da população e da incidência 

de doenças crônicas. A população do mundo está ficando cada vez mais velha. O Brasil tem 

hoje cerca de 14,8 milhões de idosos e, segundo dados da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), em 20 anos será o sexto país do mundo com maior número de pessoas na chamada 
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“melhor idade”. O avanço da medicina e a melhoria na qualidade de vida são as principais 

razões deste novo cenário. Entretanto, é nesta fase da vida que ocorre a maior incidência 

de doenças. Segundo dados do IBGE, 77,6% da população com 65 anos ou mais é portadora 

de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, câncer, entre outras patologias. Embora 

as experiências privadas tenham pouco mais de uma década, existem hoje no Brasil cerca 

de 250 empresas de home care, com 15 mil profissionais da saúde.  

Há dois tipos de assistência médica domiciliar. A internação, que é o serviço 

prestado ao paciente por equipe de saúde multiprofissional habilitada, em complemento à 

hospitalização, com a instalação de toda estrutura necessária no domicílio (equipamentos, 

materiais e medicamentos), e o atendimento domiciliar, que se caracteriza pela visita ou 

procedimento isolado ou periódico realizado no domicílio do paciente, como alternativa ao 

atendimento ambulatorial.  

Neste sentido, a Lei No 10.424/2002 complementa a Lei Orgânica da Saúde ao 

incluir um novo capítulo na Lei No 8.080/90 criando o Subsistema de Atendimento e 

Internação Domiciliar.  Em decorrência, o Conselho Federal de Medicina fixou normas 

técnicas desta assistência e do papel do médico, por meioda Resolução No 1.668/2002.  

Recentemente, a Portaria 963, de 27/05/2013, redefiniu a Atenção Domiciliar no 

âmbito do SUS, constituindo-a como uma nova modalidade de atenção à saúde, substitutiva 

ou complementar às já existentes, oferecida no domicílio e caracterizada por um conjunto 

de ações de promoção à saúde, prevenção/tratamento de doenças e reabilitação, com 

garantia de continuidade do cuidado e integrada às Redes de Atenção à Saúde (RAS). 

A Atenção Domiciliar se configura como atividade a ser realizada na Atenção 

Básica pelas equipes de atenção básica e pelos Serviços de Atenção Domiciliar (SAD) para 

atender pessoas incapacitadas ou com dificuldades de locomoção. O processo do cuidar em 

Atenção Domiciliar está ligado diretamente aos aspectos referentes à estrutura domiciliar, à 

infraestrutura do domicílio e à estrutura oferecida pelos serviços para este tipo de 

assistência. 

Portanto, como se vê, a grande oferta desta modalidade de atendimento aos 

cidadãos amplia consideravelmente este mercado para os futuros profissionais da saúde, 

especialmente de médicos. Além do que, são inquestionáveis os benefícios aos pacientes, 

advindos desta modalidade de acompanhamento e no qual a relação médico-paciente é 

sobremaneira exercitada, exigindo que o aparelho formador se preocupe com a presença 
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destes conteúdos no currículo de formação médica. Acrescente-se que esta atividade tem o 

caráter da prevenção como um importante elemento em sua existência e aceitação pelo 

Sistema Único de Saúde. A atuação das equipes de Saúde da Família ocorre não só nas 

unidades básicas de saúde, mas também nas residências, onde realizam as visitas 

domiciliares aos pacientes idosos e aos portadores de dificuldades de locomoção e na 

mobilização da comunidade. 

 

Segurança do paciente 

Estima-se que 8 em cada 100.000 mortes anuais sejam por erro médico, sendo 

70% dessas preveníveis e que 13% das consultas médicas em hospitais são motivadas por 

efeitos indesejados do tratamentos. 

O primun non nocere (“primeiro, não prejudicar”), ou princípio da não-

maleficência, será considerado em todas as etapas do curso de Medicina, em referência à 

necessidade de evitar riscos, custos e danos desnecessários aos pacientes relacionados à 

solicitação de exames, à prescrição de medicamentos, à realização de cirurgias, dentre 

outros. 

O eixo de Habilidades e Atitudes Médicas, desde o primeiro período do curso 

enfatizará assuntos fundamentais para a segurança do paciente, a começar pela prática da 

lavagem das mãos, que será contemplada logo no primeiro período do curso. Vários outros 

conteúdos reforçarão, no transcorrer do eixo, habilidades e atitudes que visarão proporcionar 

maior segurança aos pacientes atendidos pelos alunos do curso de Medicina da FAPAC: 

- Higienização das mãos 

- Identificação do paciente 

- Comunicação efetiva 

- Prevenção de queda (inteface com Saúde do Adulto e do Idoso) 

- Prevenção de úlcera por pressão 

- Prescrição e administração segura de medicamentos: Uso Racional de 

Medicamentos 

- Uso judicioso de recursos diagnósticos/exames complementares 

- Uso seguro de dispositivos intravenosos 

- Procedimentos cirúrgicos seguros 

- Administração segura de sangue e hemocomponentes 
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- Utilização segura de equipamentos 

 

Currículo do curso de Medicina da FAPAC 

O curso de Medicina da FAPAC, atento a estes serviços oferecidos pelo SUS e 

às demandas relativas à segurança do paciente, incluiu um eixo estruturante em sua matriz 

curricular que contempla os aspectos técnicos dos cuidados e procedimentos médicos, 

inclusive o estudo da Semiologia, em seus vários níveis de atuação e os cuidados éticos que 

os estudantes devem adotar nas relações com os pacientes nos mais diversificados cenários 

de aprendizado.  

Estas atividades serão iniciadas com os cuidados e procedimentos básicos de 

enfermagem e de atendimento pré-hospitalar, passando por cuidados especiais em 

diferentes níveis e graus de complexidade, culminando com a oferta de disciplinas que 

capacitam o aluno para os cuidados em situações de urgência/emergência em ambiente 

intra-hospitalar. O eixo central deste Programa será contemplado nos módulos de 

Habilidades e Atitudes Médicas I a VIII ofertados em todos os períodos do ciclo pré-internato 

do curso, com diferentes conteúdos, mas centrados nos atendimentos pré-hospitalar básico 

e avançado, nos atendimentos domiciliares, na prática da semiotécnica em ambientes 

simulados e reais (ambulatoriais e hospitalares), culminando com os atendimentos médicos 

de urgências/emergências em serviços de pronto-socorro.  

Para tanto, as referidas disciplinas contemplam conteúdos que abordarão os 

diferentes níveis de atenção, desde os iniciais básicos até os atendimentos hospitalares de 

urgência/emergência, como o ATLS (Advanced Trauma Life Suport) e o ACLS (Advanced 

Cardiac Life Suport) ofertados para estudantes. Portanto, os cenários de treinamento prático 

para os alunos serão constituídos por laboratórios de habilidades e simulação realística, 

unidades ambulatoriais, domicílios, emergências dos hospitais conveniados e unidade do 

SAMU, com a presença dos alunos do Curso de Medicina em escala de plantão, sob 

responsabilidade dos médicos. 

Outras disciplinas interagem horizontal e verticalmente com este Programa, 

especialmente as de Ética e Humanismo, que reforçam os respectivos temas diretamente 

envolvidos no atendimento aos pacientes.  Deve ser enfatizado que esta temática será 

abordada transversalmente no currículo, sobretudo no Estágio em Emergências Médicas e 

nos plantões em unidades hospitalares de pronto-socorro e no SAMU. 
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