
COORDENADORIA DO CURSO DE MEDICINA DO CCO

PLANO DE ENSINO

Unidade Curricular: Prática em atenção secundária I: Cardiologia (PAS I) Período: 7° Currículo: 2015

Docente coordenador: Cristiana Rosa de Lima Machado Unidade Acadêmica: CCO

Pré-requisito: FC II Co-requisito: nenhum

C.H.Total: 36 h C.H. Prática: 30 h C. H. Teórica: 6 h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 1o

EMENTA

A disciplina acontece no Centro de Especialidades Médicas (CEM), onde pacientes são encaminhados da Atenção 
Primária para o ambulatório de cardiologia, sendo realizada a abordagem completa do paciente pelos alunos, visando 
realização do diagnóstico cardiológico correto, exame clínico e conduta. São realizados discussão sobre os principais 
temas na cardiologia nos momentos de encontro no CEM, e também no Campus, sendo consideradas todas as aulas 
teóricas ou práticas de 60 minutos.

OBJETIVOS

-Realizar a abordagem e conduzir a obtenção da anamnese, bem como realizar o exame físico de
pacientes atendidos no ambulatório de Cardiologia.
-Identificar e discutir os principais diagnósticos na área de cardiologia, assim como diagnósticos diferenciais.
-Solicitar e interpretar os principais exames na área de cardiologia.
-Discutir e definir o tratamento dos pacientes assistidos.
-Orientar o paciente a respeito de sua doença, do seu seguimento e de seu tratamento.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Eletrocardiografia, Semiologia do aparelho cardiovascular, Dor torácica, Angina estável, Hipertensão arterial sistêmica, 
Valvopatias, Insuficiência Cardíaca, Miocardiopatias, Arritmias.

METODOLOGIA DE ENSINO

A unidade curricular será ministrada com atividades presenciais. Algumas atividades presenciais ocorrerão no 
Campus Dona Lindu, e outras ocorrerão no Centro de Especialidade Médicas, conforme discriminado na Planilha. 
Serão disponibilizados materiais complementares para apoio aos estudos no Portal Didático. 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

O discente deverá ter pelo menos 75% de presença nas aulas e atividades programadas.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

  Avaliação Teórica – 35 pontos.

  Participação ativa nas discussões teóricas de temas variados em Cardiologia – 15 pontos.

Avaliação em sala de aula quanto a habilidades e atitudes - 50 pontos. 

Ao final do semestre, o aluno que obtiver nota final inferior a 6 (seis) e superior a 5 (cinco) pontos poderá solicitar a 
realização de Avaliação Substitutiva, conforme critérios e procedimentos constante na Norma 001/2020 do Colegiado 
do Curso.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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Tratado de Doenças Cardiovasculares – 9 edição E. Braunwald

Diretrizes Brasileiras de Cardiologia, disponíveis no site: www.cardiol.br

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. UpToDate – textos orientados.
2. Livro Texto da Sociedade Brasileira de Cardiologia Editora: Manole (Saude - Tecnico) - Grupo Manole Autor: Maria Da 
Consolação Vieira Moreira
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