
 

                

1. Para o 2º Período 

TERMO ADITIVO AO EDITAL UNIT Nº 7 DE 30 DE JULHO DE 2018  

REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO MEDICINA 2018/2  

A Reitoria do Centro Universitário Tiradentes - Unit, considerando a Legislação em vigor, com base na Lei 9.394/96, de 20/12/1996, 

nas disposições regimentais, vem aditar o EDITAL UNIT Nº 7 DE 30 DE JULHO DE 2018, para atualizar o conteúdo programático, 

conforme abaixo: 

1.1 Introdução ao Estudo da Medicina 
A metodologia da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). A Aprendizagem Baseada em Problemas como ferramenta 
de autoaprendizagem. A interdisciplinaridade como forma de entendimento do homem e suas relações com o meio 
ambiente em que vive. Técnicas de estudo das células, tecidos e órgãos. Os princípios e diretrizes que regem o SUS. A 
necessidade de políticas sociais como mecanismo necessário para melhoria dos indicadores de saúde e estabelecimento de 
políticas de saúde. A epidemiologia e o contexto histórico-econômico, como instrumento de entendimento e 
estabelecimento de projetos de saúde comunitária. A importância da ética e bioética nas relações médico-paciente, médico 
sociedade, cidadania, religião e saúde. Os aspectos emocionais envolvidos na prática médica e a importância do 
autoconhecimento e a busca constante da motivação para o exercício profissional com qualidade. As influências das 
relações sociais e da estratificação da sociedade na promoção e manutenção da saúde. Introdução ao estudo da morfologia 
macro e microscópicas, imagenologia e processos patológicos. 
1.2 Abrangência das Ações de Saúde 
O sistema de saúde do Brasil – SUS: suas origens, princípios e implantação. Os níveis de atenção à saúde primária, 
secundária e terciária. Sistema de regulação médica, destacando os mecanismos de referência e contra- referência de 
rotina e em caso de urgência e emergência. O atendimento prestado pelo SAMU e Resgate. O funcionamento do Programa 
de Agentes Comunitários em Saúde e o Programa de Saúde da Família. Sistema suplementar de Saúde do Brasil. Princípios 
de cidadania e seus aspectos sociais e legais, com ênfase na relação médico- paciente e nos princípios da ética médica. Os 
indicadores de saúde e como são obtidos. Interpretar os principais índices epidemiológicos utilizados na prevenção e 
promoção da saúde. A atuação da vigilância epidemiológica e da vigilância sanitária. Importância da notificação 
compulsória de doenças nos estudos epidemiológicos. Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos 
aplicados à temática do módulo. Conhecimento das funções de uma Unidade Básica de Saúde, Hospital Secundário e 
Secretaria Municipal de Saúde. 
1.3 Concepção e Formação do Ser Humano 

Estrutura anatômica do aparelho reprodutor masculino e feminino; sua funcionalidade. Ciclo menstrual, gametogênese, 
fertilização e fecundação. Desenvolvimento do ser humano e suas etapas. O parto, aborto e planejamento familiar, 
Reprodução, fertilidade, hereditariedade e suas características Transformação pelo qual passa a mulher durante a gestação 
e pelo qual passam o embrião e o feto até o momento do nascimento Fenômenos teratogênicos e as malformações 
congênitas. Dinâmica psicossocial da gravidez. Métodos anticoncepcionais. Políticas públicas relacionadas ao planejamento 
familiar e ao pré-natal. Aspectos bioéticos da anticoncepção e do aborto. O sistema de saúde do Brasil – SUS: suas 
origens, princípios e implantação. 
1.4 Habilidades Profissionais I 
Apresentação do curso. Empatia e relação médico-paciente. Anamnese da queixa principal aos hábitos de vida. Introdução 
ao exame físico: ectoscopia e exame segmentar. Pulso e frequência cardíaca. Aferição da pressão arterial. 
1.5 IESC I 
Princípios, as propostas e as diretrizes da Gestão Estadual do Sistema Único de Saúde (SUS). Implantação de um 
Programa de Saúde da Família (PSF). Família como estratégia de mudança e promoção à saúde. Programa de Saúde da 
Família como estratégia de mudança e promoção à saúde. Visitas domiciliárias como estratégia de aproximação práticas, 
valores e conhecimentos de todas as pessoas envolvidas no processo de produção social da saúde. Sistema de referência e 
contra referência. Programas governamentais voltadas para hipertensão arterial e sua eficiência no controle das 
patologias. 
 

 
2.1 Introdução ao Estudo da Medicina 
A metodologia da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). A Aprendizagem Baseada em Problemas como ferramenta 
de autoaprendizagem. A interdisciplinaridade como forma de entendimento do homem e suas relações com o meio 
ambiente em que vive. Técnicas de estudo das células, tecidos e órgãos. Os princípios e diretrizes que regem o SUS. A 
necessidade de políticas sociais como mecanismo necessário para melhoria dos indicadores de saúde e estabelecimento de 
políticas de saúde. A epidemiologia e o contexto histórico-econômico, como instrumento de entendimento e 
estabelecimento de projetos de saúde comunitária. A importância da ética e bioética nas relações médico-paciente, médico 
sociedade, cidadania, religião e saúde. Os aspectos emocionais envolvidos na prática médica e a importância do 
autoconhecimento e a busca constante da motivação para o exercício profissional com qualidade. As influências das 
relações sociais e da estratificação da sociedade na promoção e manutenção da saúde. Introdução ao estudo da morfologia 
macro e microscópicas, imagenologia e processos patológicos. 
2.2 Abrangência das Ações de Saúde 
O sistema de saúde do Brasil – SUS: suas origens, princípios e implantação. Os níveis de atenção à saúde primária, 
secundária e terciária. Sistema de regulação médica, destacando os mecanismos de referência e contra- referência de 
rotina e em caso de urgência e emergência. O atendimento prestado pelo SAMU e Resgate. O funcionamento do Programa 
de Agentes Comunitários em Saúde e o Programa de Saúde da Família. Sistema suplementar de Saúde do Brasil. Princípios 

de cidadania e seus aspectos sociais e legais, com ênfase na relação médico- paciente e nos princípios da ética médica. Os 
indicadores de saúde e como são obtidos. Interpretar os principais índices epidemiológicos utilizados na prevenção e 
promoção da saúde. A atuação da vigilância epidemiológica e da vigilância sanitária. Importância da notificação 
compulsória de doenças nos estudos epidemiológicos. Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos 
aplicados à temática do módulo. Conhecimento das funções de uma Unidade Básica de Saúde, Hospital Secundário e 
Secretaria Municipal de Saúde. 
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3. Para o 4º Período 

2.3 Concepção e Formação do Ser Humano 
Estrutura anatômica do aparelho reprodutor masculino e feminino; sua funcionalidade. Ciclo menstrual, gametogênese, 
fertilização e fecundação. Desenvolvimento do ser humano e suas etapas. O parto, aborto e planejamento familiar, 
Reprodução, fertilidade, hereditariedade e suas características Transformação pelo qual passa a mulher durante a gestação 
e pelo qual passam o embrião e o feto até o momento do nascimento Fenômenos teratogênicos e as malformações 
congênitas. Dinâmica psicossocial da gravidez. Métodos anticoncepcionais. Políticas públicas relacionadas ao planejamento 
familiar e ao pré-natal. Aspectos bioéticos da anticoncepção e do aborto. 
2.4 Habilidades Profissionais I 
Apresentação do curso. Empatia e relação médico-paciente. Anamnese da queixa principal aos hábitos de vida. Introdução 
ao exame físico: ectoscopia e exame segmentar. Pulso e frequência cardíaca. Aferição da pressão arterial. 
2.5 IESC I 
Princípios, as propostas e as diretrizes da Gestão Estadual do Sistema Único de Saúde (SUS). Implantação de um 
Programa de Saúde da Família (PSF). Família como estratégia de mudança e promoção à saúde. Programa de Saúde da 
Família como estratégia de mudança e promoção à saúde. Visitas domiciliárias como estratégia de aproximação práticas, 
valores e conhecimentos de todas as pessoas envolvidas no processo de produção social da saúde. Sistema de referência e 
contra referência. Programas governamentais voltadas para hipertensão arterial e sua eficiência no controle das 
patologias. 
2.6 Metabolismo 
Fenômenos envolvidos na ingestão, digestão, absorção e transporte dos nutrientes, bem como sua metabolização e 
excreção. Aspectos morfofuncionais do aparelho digestório. Transformações por que passam os alimentos ao longo do tubo 
digestivo; as vias de excreção metabólica. Funcionamento do sistema porta-hepático e nervoso- visceral. Processos de 
respiração celular e sua influência no metabolismo. Os programas governamentais de alimentação; Desnutrição e a 
Obesidade. Principais fontes de nutrientes. 
2.7 Funções Biológicas 
Mecanismos de controle neuro-endócrino das funções orgânicas envolvidas na manutenção do meio interno. Papel do 
sistema neuro-endócrino no controle das funções: respiratória, cardiovascular, urinária, digestória, ritmo circadiano e 
termorregulação. A influência ambiental (altitude, temperatura, umidade relativa do ar e outros) no equilíbrio do meio 
interno. Mecanismos de comunicação intra e intercelular para integração das funções orgânicas. Mecanismos pelos quais o 
ciclo circadiano e suas alterações influenciam o meio interno. A influência do estresse na homeostase. Mecanismos de 
automatismo, ciclo cardíaco e controle da PA, assim como o controle da hemostasia na manutenção da homeostase. O 
papel dos rins na manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico. Função do sistema renina, angiotensina, aldosterona no 

controle da PA. Mecanismo de controle do ciclo respiratório, mecânica respiratória, ventilação, perfusão, difusão e sistema 
tampão na homeostase. Mecanismos de funcionamento dos tampões biológicos na manutenção do equilíbrio ácido-básico. 
A função renal na manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico. Controles central e periférico da temperatura. Mecanismos de 
digestão, absorção, excreção. Mecanismo de controle dos movimentos peristálticos. Abordagem do indivíduo em sua 
integralidade (social, biológico e psicológico). Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados 
à temática do módulo. 
2.8 Mecanismo de Agressão e Defesa 
Os diversos tipos de agentes agressores (físicos, químicos, biológicos e psicossociais). Mecanismos de agressão pelos 
agentes biológicos: fungos, vírus, bactérias, protozoárias e helmintos. Mecanismos de agressão pelos agentes químicos. 
Mecanismos de agressão pelos agentes físicos: temperatura, radiações e trauma mecânico. Mecanismos de agressão 
psicossociais com ênfase em estresse, doenças ocupacionais e psicossomáticas. A influência dos aspectos genéticos, 
nutricionais e psicológicos nos sistemas de defesa do organismo. O papel da imunidade inata e adquirida no mecanismo de 
defesa. Mecanismos de defesa específicos e inespecíficos. Mecanismos da inflamação aguda e crônica. Mecanismo da 
resposta imune celular, humoral e o desenvolvimento da memória imunológica. Mecanismos envolvidos na imunização 
ativa e passiva. As imunodeficiências congênitas e adquiridas. Os tipos de resposta de hipersensibilidade (Tipo I, II, III, IV) 
e suas principais diferenças. Mecanismos de lesão celular reversível e irreversível e descrever os mecanismos de reparação 
tecidual. A lesão celular e os processos de adaptação e/ou morte celular. Imunologia e Histologia dos órgãos linfóides, 
histopatologia da cicatrização. Fagocitose alterações do leucograma, testes bacteriológicos, virologia, imunologia da 
dengue, leishmaniose, malária, farmacologia da histamina e antihistamínias, histologia e parasitologia e patologia a 
schistosomose. Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do módulo. 
2.9 Habilidades Profissionais II 
Exame físico segmentar do adulto e suas etapas (inspeção estática e dinâmica, percussão, palpação e ausculta); introdução 
ao exame físico; exame da cabeça e pescoço; exame do tórax; exame do abdome; exame dos linfonodos. 
2.10 IESC II 
Acolhimento na UBS - papel de cada profissional no acolhimento dos usuários na UBS. Sistema de referência e contra 
referência de hipertensos e diabéticos com complicações crônicas ou agudas. Programas governamentais voltadas para 
hipertensão arterial e sua eficiência no controle das patologias. 
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A metodologia da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). A Aprendizagem Baseada em Problemas como ferramenta 
de autoaprendizagem. A interdisciplinaridade como forma de entendimento do homem e suas relações com o meio 
ambiente em que vive. Técnicas de estudo das células, tecidos e órgãos. Os princípios e diretrizes que regem o SUS. A 
necessidade de políticas sociais como mecanismo necessário para melhoria dos indicadores de saúde e estabelecimento de 
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sociedade, cidadania, religião e saúde. Os aspectos emocionais envolvidos na prática médica e a importância do 
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relações sociais e da estratificação da sociedade na promoção e manutenção da saúde. Introdução ao estudo da morfologia 
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3.2 Abrangência das Ações de Saúde. 
O sistema de saúde do Brasil – SUS: suas origens, princípios e implantação. Os níveis de atenção à saúde primária, 
secundária e terciária. Sistema de regulação médica, destacando os mecanismos de referência e contra referência de 
rotina e em caso de urgência e emergência. O atendimento prestado pelo SAMU e Resgate. O funcionamento do Programa 
de Agentes Comunitários em Saúde e o Programa de Saúde da Família. Sistema suplementar de Saúde do Brasil. Princípios 
de cidadania e seus aspectos sociais e legais, com ênfase na relação médico- paciente e nos princípios da ética médica. Os 
indicadores de saúde e como são obtidos. Interpretar os principais índices epidemiológicos utilizados na prevenção e 
promoção da saúde. A atuação da vigilância epidemiológica e da vigilância sanitária. Importância da notificação 
compulsória de doenças nos estudos epidemiológicos. Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos 
aplicados à temática do módulo. Conhecimento das funções de uma Unidade Básica de Saúde, Hospital Secundário e 
Secretaria Municipal de Saúde. 
3.3 Concepção e Formação do Ser Humano 
Estrutura anatômica do aparelho reprodutor masculino e feminino; sua funcionalidade. Ciclo menstrual, gametogênese, 
fertilização e fecundação. Desenvolvimento do ser humano e suas etapas. O parto, aborto e planejamento familiar, 
Reprodução, fertilidade, hereditariedade e suas características Transformação pelo qual passa a mulher durante a gestação 
e pelo qual passam o embrião e o feto até o momento do nascimento Fenômenos teratogênicos e as malformações 
congênitas. Dinâmica psicossocial da gravidez. Métodos anticoncepcionais. Políticas públicas relacionadas ao planejamento 
familiar e ao pré-natal. Aspectos bioéticos da anticoncepção e do aborto. 
3.4 Metabolismo 
Fenômenos envolvidos na ingestão, digestão, absorção e transporte dos nutrientes, bem como sua metabolização e 
excreção. Aspectos morfofuncionais do aparelho digestório. Transformações por que passam os alimentos ao longo do tubo 
digestivo; as vias de excreção metabólica. Funcionamento do sistema porta-hepático e nervoso- visceral. Processos de 
respiração celular e sua influência no metabolismo. Os programas governamentais de alimentação; Desnutrição e a 
Obesidade. Principais fontes de nutrientes. 
3.5 Funções Biológicas 
Mecanismos de controle neuro-endócrino das funções orgânicas envolvidas na manutenção do meio interno. Papel do 
sistema neuro-endócrino no controle das funções: respiratória, cardiovascular, urinária, digestória, ritmo circadiano e 
termorregulação. A influência ambiental (altitude, temperatura, umidade relativa do ar e outros) no equilíbrio do meio 
interno. Mecanismos de comunicação intra e intercelular para integração das funções orgânicas. Mecanismos pelos quais o 
ciclo circadiano e suas alterações influenciam o meio interno. A influência do estresse na homeostase. Mecanismos de 
automatismo, ciclo cardíaco e controle da PA, assim como o controle da hemostasia na manutenção da homeostase. O 

papel dos rins na manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico. Função do sistema renina, angiotensina, aldosterona no 
controle da PA. Mecanismo de controle do ciclo respiratório, mecânica respiratória, ventilação, perfusão, difusão e sistema 
tampão na homeostase. Mecanismos de funcionamento dos tampões biológicos na manutenção do equilíbrio ácido-básico. 
A função renal na manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico. Controles central e periférico da temperatura. Mecanismos de 
digestão, absorção, excreção. Mecanismo de controle dos movimentos peristálticos. Abordagem do indivíduo em sua 
integralidade (social, biológico e psicológico). Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados 
à temática do módulo. 
3.6 Mecanismo de Agressão e Defesa 
Os diversos tipos de agentes agressores (físicos, químicos, biológicos e psicossociais). Mecanismos de agressão pelos 
agentes biológicos: fungos, vírus, bactérias, protozoárias e helmintos. Mecanismos de agressão pelos agentes químicos. 
Mecanismos de agressão pelos agentes físicos: temperatura, radiações e trauma mecânico. Mecanismos de agressão 
psicossociais com ênfase em estresse, doenças ocupacionais e psicossomáticas. A influência dos aspectos genéticos, 
nutricionais e psicológicos nos sistemas de defesa do organismo. O papel da imunidade inata e adquirida no mecanismo de 
defesa. Mecanismos de defesa específicos e inespecíficos. Mecanismos da inflamação aguda e crônica. Mecanismo da 
resposta imune celular, humoral e o desenvolvimento da memória imunológica. Mecanismos envolvidos na imunização 
ativa e passiva. As imunodeficiências congênitas  e adquiridas. Os tipos de resposta de hipersensibilidade (Tipo I, II, III, 
IV) e suas principais diferenças. Mecanismos de lesão celular reversível e irreversível e descrever os mecanismos de 
reparação tecidual. A lesão celular e os processos de adaptação e/ou morte celular. Imunologia e Histologia dos órgãos 
linfóides, histopatologia da cicatrização. Fagocitose alterações do leucograma, testes bacteriológicos, virologia, imunologia 
da dengue, leishmaniose, malária, farmacologia da histamina e antihistamínias, histologia e parasitologia e patologia a 
schistosomose. Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do módulo. 
3.7 Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento. 
Padrões de crescimento normal, assim como suas alterações (desnutrição/obesidade) e as principais causas de 
mortalidade infantil em nosso meio. Importância e utilidade da monitorização do crescimento por meio de curvas pôndero-
estaturais. Utilidade da aplicação dos programas de vigilância nutricional do Ministério da Saúde (SISVAN). Importância 
global do aleitamento materno para o crescimento e o desenvolvimento do ser humano, principalmente em relação à 
prevenção de doenças, ou seja, sua contribuição no desenvolvimento da imunidade. Principais carências nutricionais e suas 
manifestações na infância. Importância dos aspectos ambientais e do saneamento básico na gênese das doenças. Aspectos 
Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do módulo. 
3.8 Percepção, Consciência e Emoção 
O processo de desenvolvimento do sistema nervoso e as regiões do encéfalo. Consciente e inconsciente e as áreas 
encefálicas responsáveis por essas propriedades. Vias sensitivas responsáveis pelo tato, olfato, paladar, visão, audição e 
os mecanismos de interpretação destes sentidos. Mecanismo de sono e vigília. Mecanismo de aprendizagem e memória. O 
sistema límbico e suas funções. As fases do desenvolvimento da personalidade relacionando às influências familiares, 
sociais e genéticas. Inteligência emocional. Os receptores e os mecanismos responsáveis pela propriocepção, o equilíbrio e 
a dor. As escalas de avaliação dos níveis de consciência relacionadas ao trauma, à sedação, aos aspectos psicológicos e à 
função cognitiva. Dados epidemiológicos relacionado aos distúrbios sensoriais. O estresse como causa e conseqüência de 
distúrbios sensoriais. Doenças psicossomáticas e relacioná-las aos distúrbios sensoriais. As bases farmacológicas das 
interações medicamentosas, drogas de abuso, anestésicos e psicotrópicos, como agentes que interferem nos níveis de 
consciência e percepção, podendo gerar alterações de ordem emocional. Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, 
e imagenológicos aplicados à temática do módulo. 
 
 



 

                

3.9 Processo de Envelhecimento 
Processos patológicos múltiplos e concomitantes que afetam o idoso. Causas de adoecimento mais comuns nos idosos. As 
doenças que ocorrem exclusivamente na população idosa. Doenças que acometem outras faixas etárias e que nos idosos 
apresentam manifestações não habituais. Importância da humanização do atendimento à população idosa e suas 
particularidades. Particularidades das necessidades nutricionais na população idosa. Importância da abordagem 
multiprofissional no paciente idoso. Políticas públicas que privilegiam a população idosa, bem como a legislação 
relacionada a esta população. Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicada à temática do 
módulo. 
3.10 Habilidades Profissionais I 

Apresentação do curso. Empatia e relação médico-paciente. Anamnese da queixa principal aos hábitos de vida. Introdução 

ao exame físico: ectoscopia e exame segmentar. Pulso e frequência cardíaca. Aferição da pressão arterial. 

3.11 Habilidades Profissionais II 

Exame físico segmentar do adulto e suas etapas (inspeção estática e dinâmica, percussão, palpação e ausculta); introdução 
ao exame físico; exame da cabeça e pescoço; exame do tórax; exame do abdome; exame dos linfonodos. 
3.12 Habilidades Profissionais III 
Introdução à anamnese pediátrica. Aspectos peculiares da anamnese pediátrica em relação à Identificação do paciente, 
filiação e responsabilidade e características do informante. As medidas antropométricas realizadas na criança, e sua 
utilidade na prática médica. Discutir a importância da utilização dos gráficos de desenvolvimento pôndero–estatural. 
Realizar atividade prática de antropometria infantil. Aspectos peculiares da anamnese do adolescente. Exame neurológico 
da criança em diferentes idades. Introdução à anamnese do idoso. Princípios básicos, barreiras de linguagem, conforto do 
paciente, deficiência auditiva e visual, deficiência cognitiva, falta de conhecimento por parte do médico, apresentação 
atípicas e inespecíficas das doenças, múltiplas comorbidades. 
3.12 IESC I 
Princípios, as propostas e as diretrizes da Gestão Estadual do Sistema Único de Saúde (SUS). Implantação de um 
Programa de Saúde da Família (PSF). Família como estratégia de mudança e promoção à saúde. Programa de Saúde da 
Família como estratégia de mudança e promoção à saúde. Visitas domiciliárias como estratégia de aproximação práticas, 
valores e conhecimentos de todas as pessoas envolvidas no processo de produção social da saúde. Sistema de referência e 
contra referência. Programas governamentais voltadas para hipertensão arterial e sua eficiência no controle das 
patologias. 
3.13 IESC II 
Acolhimento na UBS - papel de cada profissional no acolhimento dos usuários na UBS. Sistema de referência e contra 
referência de hipertensos e diabéticos com complicações crônicas ou agudas. Programas governamentais voltadas para 
hipertensão arterial e sua eficiência no controle das patologias. 
3.14 IESC III 
Monitoramento do crescimento infantil para a promoção e manutenção da saúde, através do uso das tabelas de curva de 
crescimento. Programas do ministério da saúde/SUS relacionados à atenção a saúde da criança e do adolescente, bem 
como de saúde perinatal. Programas de imunização disponíveis para prevenção de doenças infectocontagiosas, e o 
calendário oficial de vacinas. Programas de atenção à saúde do idoso e campanhas de vacinação dos idosos 

 

O estabelecido neste aditivo não altera o Edital original, permanecendo válidas todas as informações que não sejam incompatíveis com 

o presente instrumento. 

 

Maceió, 2 de Agosto de 2018. 
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