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Prezada (o) discente,

Sejam  todas  bem-vindas  (os)  ao  Módulo  Saúde,  Família  e  Sociedade  III  (SFS  III),  do  Curso  de
Medicina da Universidade Federal de Jataí (UFJ). O presente Manual foi cuidadosamente preparado
pela equipe de Docentes que compõem esse Módulo e nele, vocês encontrarão informações sobre
o planejamento das atividades de ensino do módulo e o cronograma das  atividades que serão
desenvolvidas no decorrer do semestre letivo, de forma presencial, além dos métodos de ensino-
aprendizagem e o sistema de avaliação.
De  forma  a  garantir  uma  articulação  efetiva  das  diversas  atividades  que  integram  o  Projeto
Pedagógico do Curso,  foram estabelecidas as programações semanais  integradas,  cujo principal
objetivo  é  o  fortalecimento  e  a  valorização  de  conteúdos  considerados  fundamentais  para  a
compreensão e aprendizagem discente.
Todos os Docentes estão à disposição de vocês e desejamos-lhes bons estudos e nossos sinceros
votos de ótimo êxito neste Módulo.

Profa. Dra. Vanessa Rafaela Milhomem Cruz Leite
Coordenadora do Módulo Saúde Família e Sociedade III

Curso de Medicina – UFJ
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REGRAS DE CONDUTA 
1. Os docentes, no início do semestre, entregarão aos discentes os procedimentos metodológicos e
pedagógicos previstos e os critérios de avaliações e atividades (PLANO DE ENSINO);
2. As  atividades  propostas  deverão  ser  entregues  em  tempo  e  forma,  segundo  orientações  do
professor responsável. O descumprimento do acima descrito implicará perda de nota e frequência (total ou
parcial, a critério do docente);
3. A pontualidade é um compromisso dos docentes e discentes;
4. O discente tem o direito de solicitar revisão de prova e de atividades aos docentes, segundo as
diretrizes do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG, RESOLUÇÃO - CEPEC No 1557R, Seção III,
Art. 85 e 86);
5. As perguntas e dúvidas podem ser sanadas a qualquer momento, seja durante as aulas ou depois
delas, ou ainda em outros momentos. Para os atendimentos extraclasse com o docente, o discente deverá
verificar por e- mail a disponibilidade de horário e plataforma digital;
6. Não é permitido falar ao telefone durante as aulas. Cada discente se responsabilizará pela “poluição”
sonora ou visual. O ideal é manter o microfone desligado para evitar interferências, ligando apenas em caso
de interação ou perguntas durante as aulas digitais;
7. Os  alunos  devem  resguardar  os  direitos  do  professor  em  relação  ao  material  didático  que  ele
disponibiliza. Isso significa não reproduzir/utilizar/compartilhar o vídeo, a aula em PowerPoint, os áudios,
conversas de chats ou qualquer material didático disponibilizado, EXCETO se houver autorização formalizada
por escrito do docente;
8. Para os encontros remotos, serão utilizadas plataformas virtuais institucionais, no caso GSuíte;
9. Docentes  e  discentes  deverão  ter  postura  adequada  de  vestimentas  e  vocabulário,  devendo-se
sempre preservar a boa relação e hierarquia entre docente e discente;
10. As  datas  e/ou  horários  de  provas  e/ou  atividades  poderão  ser  alteradas  para  adequação  ao
conteúdo programático do Módulo, por necessidades da instituição e/ou por motivos de força maior;
11. Alterações de datas e horários de aulas e atividades dentro do horário do Módulo poderão ser feitas
sem a necessidade de anuência dos discentes;
12. Em relação à mudança de horários e datas de aula e/ou provas fora do horário Modular: quando é o
discente  quem  a  faz,  esta  solicitação  deverá  ser  formalizada  e  entregue  ao  Docente  responsável,  com
justificativa fundamentada e assinatura de todos os discentes matriculados. Cabe ao Docente responsável a
análise desta solicitação e deferimento ou não;
13. Em relação à mudança de horários e datas de aula e/ou provas fora do horário Modular: quando é o
Docente  quem  a  faz,  esta  solicitação  deverá  ser  informada  aos  discentes  baseada  em  justificativa
fundamentada. E para deferimento desta, todos os discentes matriculados deverão apresentar anuência por
meio de assinatura em documento formalizado;
14. Os horários  de quando não houver o Módulo Atividade Integradora poderão ser utilizados para
reposição de aulas/atividades deste Módulo;
15. As aulas realizadas de forma integrada podem ter seu horário reduzido ou estendido, conforme
tema e necessidade dos docentes;
16. O horário de aula de cada docente poderá ser utilizado para atividades síncronas ou assíncronas, a
depender do desenvolvimento de cada conteúdo;
17. Todos os discentes assinarão o Termo de Aceitação deste Plano de Ensino.
18. Nas aulas presenciais é obrigatório respeitar as medidas de segurança contra o vírus Covid-19: uso
de máscara N95/PFF2, distanciamento social, higienização das mãos e, no território da UBS, uso de álcool
70%.
19. O  descumprimento  de  qualquer  uma  dessas  medidas  de  segurança  contra  o  vírus  Covid-19
acarretará a interrupção imediata da aula presencial para todos e todas presentes.
20. O uso  de  jaleco  e  identificação do  aluno e  universidade  são  obrigatórios  nas  aulas  presenciais.
Também é obrigatório o material para atendimento e registro – prancheta, caneta, papel, estetoscópio, fita
métrica O aluno deve também levar as versões físicas dos roteiros pertinentes ao tema da aula.
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21. Não divulgar fotos e filmagens dos atendimentos realizados, exceto com a prévia autorização escrita
do paciente, da Secretaria Municipal de Saúde e de acordo com o comitê de ética da Instituição de Ensino.
22. Não divulgar dados contidos em prontuário e ou relatados durante o atendimento, exceto com a
prévia autorização escrita do paciente, da Secretaria Municipal de Saúde e de acordo com o comitê de ética
da Instituição de Ensino. 
23. Não divulgar dados contidos em prontuário e ou relatados durante o atendimento, exceto com a
prévia autorização escrita do paciente, da Secretaria Municipal de Saúde e de acordo com o comitê de ética
da Instituição de Ensino. 
24. Não  apresentar  qualquer  conduta  proibida  pela  legislação  brasileira,  sobretudo  que  viole  a
Constituição Federal, o Código Penal e as normativas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Profa. Dra. Vanessa Rafaela Milhomem Cruz Leite
Coordenadora do Módulo Saúde Família e Sociedade III
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PLANO DE ENSINO

I.  IDENTIFICAÇÃO:
Unidade Acadêmica: Ciências Da Saúde
Curso: Medicina
Módulo Saúde, Família e Sociedade I
Carga horária: 108h Teórica: 54 h              

Teórico-Prática: 54 h
Semestre do curso/ano: 3º Semestre/2021-2 Turno: Integral
Docentes responsáveis pelo Módulo: 

Aridiane Alves Ribeiro
Maycon Pegorari 
Vanessa Rafaela Milhomem Cruz Leite (Coordenadora do Módulo)
II. EMENTA:

Epidemiologia: Aplicação dos fundamentos de Epidemiologia estudados no submódulo Saúde Coletiva III.
Coleta e análise de dados epidemiológicos.  Construção de Indicadores de saúde nos âmbitos municipal,
estadual e federal para vigilância epidemiológica. Instalação de sala de situação de saúde para identificação
de realidades locais e perfil de morbimortalidade (EpiServ).
Saúde da criança. Estudo de avaliação do crescimento e desenvolvimento do recém-nascido e da criança a
nível individual e coletivo. A caderneta da criança na consulta pediátrica. Aspectos gerais de imunização.
Aleitamento materno, mitos e prática. Alimentação e nutrição na infância e adolescência. Políticas de Saúde
da Criança e Adolescente.
Saúde da mulher: Prevenção e promoção da saúde da mulher nas diferentes fases da vida. Programas e
políticas de atenção à saúde: o Programa e a Política de Assistência Integral à Saúde da Mulher - PAISM.
Programa de Controle do Câncer Ginecológico. Importância do exame de Papanicolau. Assistência Pré-Natal
inserida no programa Rede Cegonha. Planejamento familiar. Câncer de Mama.
III. OBJETIVO GERAL: 

Desenvolver  conhecimentos básicos  do método epidemiológico,  familiarizando-se com a quantificação e
caracterização de agravos à saúde da população e com a investigação epidemiológica,  com enfoque na
Epidemiologia descritiva. Conhecer os principais determinantes da saúde materno-infantil com ênfase nas
medidas de promoção à saúde e prevenção de doenças. Desenvolver o senso crítico dos alunos com relação
aos temas abordados e pertinentes ao módulo.

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
● Conhecer conceitos básicos de Epidemiologia e de métodos epidemiológicos
● Identificar o método epidemiológico mais adequado para cada situação proposta
● Desenvolver  habilidades  para  realização  de  análise  de  dados  epidemiológicos,  inclusive  para
compreender a validade dos estudos epidemiológicos
● Conhecer os diversos sistemas de informação em saúde e saber utilizá-los
● Estudar os métodos de avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança e adolescente, e
reconhecer as suas aplicabilidades práticas. 
● Conhecer a caderneta da criança e aprender a aplicá-la na consulta de puericultura. 
● Compreender aspectos gerais de imunização.  
● Entender a importância do aleitamento materno e da nutrição adequada na infância e adolescência. 
● Conhecer os programas e políticas de Assistência à Saúde da Mulher.           
● Conhecer os programas de controle dos cânceres de colo uterino e mama
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● Conhecer a dinâmica da Assistência Pré-Natal de Baixo Risco.
● Conhecer o trabalho de equipe multidisciplinar, de forma interdisciplinar, atuando de forma integral
e colaborativa.
● Conhecer o Cartão de Pré-Natal e sua aplicabilidade na consulta obstétrica. 
● Entender a importância do Planejamento Familiar. 
● Aprender e entender a importância dos aspectos éticos no atendimento á mulher e criança.
V. METODOLOGIA:

● As atividades serão realizadas de forma presencial  e  por  meio de plataformas virtuais  no modo
síncrono (atividades realizadas em tempo real, on-line) e assíncrona (atividades realizadas fora do momento
real);

● Sala de aula virtual (Google Classroom);

● Aula expositiva dialogada;

● Discussão de casos clínicos disponibilizados previamente;

● Estudo de textos científicos;

● Seminários;

● Roteiro para orientação do estudo;

● Tempestade cerebral/mapa conceitual;

● Outras metodologias individuais ou em grupo

● Áudio e videoconferências;

● Podcasts;

● Chats;

● Fóruns de discussão.

VI. ATIVIDADES SUPERVISIONADAS:

● Serão  constituídas  de  atividades  extraclasse,  como leitura  de  artigos,  exercícios,  resolução e/ou
leitura de casos clínicos, trabalhos, leitura de relatos de casos entre outros. As atividades supervisionadas de
cada submódulo estão identificadas nos respectivos objetivos de aprendizagem, anexos a esse plano; 

● Carga horária semestral de atividade supervisionada por submódulo: Saúde Coletiva III (6 horas): as
atividades supervisionadas incluem leitura de artigos,  estudos dirigidos,  levantamento de dados,  vídeos,
filmes,  trabalhos colaborativos, entre  outros;  PIESC III  (12 horas):  as atividades supervisionadas incluem
leitura de artigos e livros, ferramentas digitais para produção de mídias, acesso à websites institucionais,
trabalhos colaborativos, entre outros.

● Para  necessidades  especiais  de  atendimento,  os  docentes  estarão  disponíveis,  em horários  pré-
agendados por e-mail, para a discussão de dúvidas por meio de chats, fóruns, áudio e/ou videoconferências
ou outro meio pré-acordado entre o docente e os discentes.

VII. FREQUÊNCIAS:

● As frequências do Módulo serão computadas durante a chamada realizada pelo professor durante as
aulas síncronas (respondida oralmente ou pelo chat ou capturadas pela extensão do Google Meet) e pela
entrega das atividades solicitadas;

● A FREQUÊNCIA VÁLIDA NO MÓDULO DEVE SER MAIOR OU IGUAL A 75% (De acordo com RGCG -
RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557R, Art. 87);

● Nos casos em que os discentes não conseguirem participar das aulas síncronas por problemas de
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conectividade à internet ou quedas de energia, os mesmos devem entrar em contato, assim que possível,
com o docente responsável pela aula para que a falta seja justificada; A via de comunicação preferencial a
ser utilizada durante o semestre letivo e-mail e Google Classroom.

● O estudante poderá solicitar revisão de frequência ao Docente ou à unidade acadêmica responsável
até 5 (cinco) dias após a data limite para consolidação do componente curricular, prevista no calendário
acadêmico (De acordo com RGCG - RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557R, Art. 89 e 90);

● Para casos de revisão de frequência antes da consolidação do componente curricular, o estudante
poderá realizar esta solicitação via e-mail ao Coordenador do Módulo.

VIII. PROCESSOS E CRITÉRIOS DE APRENDIZADO:

● Os alunos serão avaliados de forma contínua, sendo adotadas as seguintes estratégias:

o Avaliações objetivas e discursivas, por meio de plataforma digital ou presencial;

o Seminários/Grupos de estudos;

o Podcast;

o Produção de vídeos;

o Memória de aula;

o Outros.

Conteúdo Saúde Coletiva III: 

Epidemiologia I: histórico e evolução. Conceitos: distribuição e determinantes. História Natural das Doenças.
Níveis  de  prevenção.  Processos  Epidêmico  e  Endêmico;  Usos  da  Epidemiologia:  etiologia,  intervenção,
investigação  clínica.  Introdução  à  Investigação  Epidemiológica.  Medidas  de  ocorrência:  incidência,
prevalência  e taxa  de ataque.  Epidemiologia  Descritiva:  conceitos  e  desenhos de estudos.  Introdução à
Investigação Epidemiológica. Indicadores de Saúde. Sistemas de Informação em Saúde: SIM, SINAN, SINASC e
SIH. Realidades regionais e perfil de morbimortalidade.

Os alunos serão avaliados de forma contínua em Saúde Coletiva III, sendo adotadas as seguintes estratégias
de composição das Notas (N1 e N2):

A N1 será composta pelas seguintes atividades, o que perfazem um total de 10,0 pontos 

o Avaliações objetivas e/ou discursivas, valor 5,0 pontos;

o Atividades avaliativas (estudos dirigidos e/ou lista de exercícios), valor 1,0 pontos 

o Seminários: Epidemiologia descritiva  (valor 4,0 pontos)

A N2 será composta pelas seguintes atividades, o que perfazem um total de 10,0 pontos:

o Seminários: Trabalhos com artigos científicos (valor 3,0 pontos)

o Estudos dirigidos (ED): estudos dirigidos e/ou lista de exercícios (valor 1,0 pontos)

o Avaliações objetivas e/ou discursivas, valor 6,0 pontos;

▪ Observatório  de  Epidemiologia  e  Serviços  de  Saúde  (EpiServ):  Aplicação  dos  fundamentos  de
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Epidemiologia  estudados  no  submódulo  Saúde  Coletiva  III/  Epidemiologia  I.  Coleta  e  análise  de  dados
epidemiológicos.  Construção  de  Indicadores  de  saúde  nos  âmbitos  municipal,  estadual  e  federal  para
vigilância epidemiológica. Instalação de sala de situação de saúde para identificação de realidades locais e
perfil de morbimortalidade (EpiServ).

A avaliação da EpiServ será de caráter formativo e será pontuada de acordo com a realização das atividades*
O processo avaliativo será composto por duas notas: N1 e N2. 

A N1 é composta por um núcleo de quatro atividades*, totalizando 10,0 pontos: 

Engajamento e discussão da equipe para escolha do tema a ser abordado no boletim (2,5 pontos)

Coleta de dados epidemiológicos (2,5 pontos)

Construção de Indicadores (2,5 pontos) 

Análise e Interpretação de Indicadores construídos (2,5 pontos) 

A N2 é composta por um núcleo de duas atividades, totalizando 10,0 pontos: 

Apresentação na forma de Seminários dos Boletins Epidemiológicos produzidos (5,0 pontos)

Avaliação do Boletim Epidemiológico produzido* (2,5 pontos)

Relatório das equipes sobre o processo de construção do Boletim Epidemiológico (2,5 pontos)

*O  boletim  epidemiológico  deve  ser  postado  no  Google  Drive  e  enviado  para  o  e-mail  da  docente
responsável. A pontuação do boletim epidemiológico produzido será distribuída de acordo com os seguintes
critérios: qualidade e profundidade do conteúdo abordado (1,0); criatividade e riqueza da apresentação dos
dados (1,0) e formato/design adotado para apresentação do boletim (0,5).

Conteúdo PIESC III – Saúde da Mulher e Saúde da Criança:

Saúde da criança. Estudo de avaliação do crescimento e desenvolvimento do recém-nascido e da criança a
nível individual e coletivo. A caderneta da criança na consulta pediátrica. Aspectos gerais de imunização.
Aleitamento materno, mitos e prática. Alimentação e nutrição na infância e adolescência. Políticas de Saúde
da Criança e Adolescente.
Saúde da mulher: Prevenção e promoção da saúde da mulher nas diferentes fases da vida. Programas e
políticas de atenção à saúde: o Programa e a Política de Assistência Integral à Saúde da Mulher - PAISM.
Programa de Controle do Câncer Ginecológico. Importância do exame de Papanicolau. Assistência Pré-Natal
inserida no programa Rede Cegonha. Planejamento familiar. Câncer de Mama

Os alunos serão avaliados de forma contínua no  PIESC III – Saúde da Mulher e Saúde da Criança, sendo
adotadas as seguintes estratégias de composição das Notas (N1 e N2):

N1
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- Quadros Vacinas (individual e manuscrito) – 1,0 ponto

- Relatório prática vacinas (individual) – 2,0 pontos

- Relatório dados antropométricos na Escola (grupo) – 1,0 ponto

- Relatório prática Educação Popular em Saúde na Escola, conforme modelo (grupo) – 6,0 pontos

N2

- Roteiro questões Saúde da Mulher (individual e manuscrito) – 5,0 pontos

- Roteiro questões Saúde da Criança (individual e manuscrito) – 5,0 pontos

-As NOTAS que compõem a N1 e N2, individualmente, serão arredondadas para uma casa decimal,
assim sendo de 0,0 a 10,0 pontos;

▪ A nota final do módulo será a média entre as notas das unidades 1 e 2. Sendo: 
Nota Final Módulo = Unidade 1 + Unidade 2 

                                  2

A unidade 1 será composta pela média das N1 de cada conteúdo com os respectivos pesos atribuídos: –
Saúde  Coletiva III  (Peso  2),  PIESC-Saúde  da Criança (Peso  3),  PIESC-Saúde  da Mulher  (Peso  3)  e  PIESC-
Observatório de Epidemiologia (Peso 2). A somatória dos pesos perfaz um total de 10,0 pontos. 

A unidade 2 será composta pela média das N2 de cada conteúdo com os respectivos pesos atribuídos: –
Saúde  Coletiva III  (Peso  2),  PIESC-Saúde  da Criança (Peso  3),  PIESC-Saúde  da Mulher  (Peso  3)  e  PIESC-
Observatório de Epidemiologia (Peso 2). A somatória dos pesos perfaz um total de 10,0 pontos.

● A Nota Final do estudante variará de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com uma casa decimal (De acordo com
RGCG - RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557R, Art. 82);

● As notas que compõem as ACs, provas modulares e a  NOTA FINAL  será arredondada seguindo o
critério de arredondamento do art. 56, § 3º do RGCG RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557R: 

● -  I:  se  a  segunda  casa  decimal  for  menor  que  cinco  (<  5),  a  primeira  casa  decimal  permanece
inalterada;

● - II: se a segunda casa decimal for maior ou igual a cinco (≥ 5), a primeira casa decimal é acrescida de
uma unidade.

● Será  aprovado  no  Módulo  o  estudante  que  obtiver  nota  final  igual  ou  superior  a  6,0  (seis)  e
frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total do Módulo (De acordo
com RGCG - RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557R, Art. 56);

● Nos casos em que os discentes não conseguirem enviar as atividades avaliativas pela plataforma, os
mesmos devem entrar em contato imediatamente, por e-mail, com o docente responsável pela atividade
para que seja discutida uma nova possibilidade de envio dessas atividades (envio por e-mail, por exemplo);

● Nos casos em que os discentes não realizarem as AC avaliativas ou provas modulares na data e
tempo determinado, os mesmos podem apresentar um requerimento de segunda chamada, com justificativa
fundamentada, por e-mail ao docente responsável pela atividade, em um prazo máximo de 2 dias úteis. 

● Em casos de revisão de questão de AC avaliativas ou provas modulares, o discente deverá realizar
requerimento de revisão, por e-mail, ao docente responsável, com justificativa fundamentada, baseando-se
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em referências bibliográficas autênticas, em um prazo máximo de 5 dias úteis da realização da atividade
e/ou avaliação;

● Os requerimentos de segunda chamada ou de revisão de avaliação enviados pelos discentes, por e-
mail, serão avaliados pelo docente responsável, em um prazo máximo de 5 dias úteis da entrega deste. Em
caso de deferimento, as datas para realização de novas atividades e ou provas modulares serão definidas
pelo docente responsável, de acordo com o cronograma do Módulo; 

● Em casos especiais, como a finalização do semestre, a data da solicitação de segunda chamada ou de
revisão de avaliação, bem como da devolutiva pelo docente, deve ser antecipada para não prejudicar a
consolidação do Módulo;

● Ficará a critério do docente responsável, a modalidade da realização de segunda chamada de AC e
de  prova  modular,  seja  por  avaliações  objetivas,  subjetivas,  trabalhos,  seminários,  relatórios  ou  outras
formas de produção acadêmica escrita, oral ou audiovisual do discente;

● Se a realização de segunda chamada for de modo oral, a gravação da avaliação será anteriormente
autorizada pelo discente que a está realizando. Se esta autorização for negada, o discente não terá direito a
revisão de nota. O período máximo de duração desta avaliação oral será de 4 hora;

● Os docentes responsáveis pelo Módulo só poderão realizar uma nova avaliação MODULAR (N2) após
disponibilizar aos discentes e/ou no sistema acadêmico, a nota obtida na avaliação MODULAR anterior (N1),
com antecedência de pelo menos 4 (quatro) dias letivos (De acordo com RGCG - RESOLUÇÃO - CEPEC Nº
1557, Art. 82; § 5º - adequado ao sistema modular).

IX. LOCAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES:

● Sala de aula virtual (Google Classroom);

● E-mail da turma;

● SIGAA.

X. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. ALMEIDA, C. A. N.;  DEL CIAMPO, L.  A.;  RICCO, R. G. Puericultura: princípios e práticas - Atenção
integral à saúde da criança e do adolescente. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 
2. GUSSO, G.; LOPES, J. M. C. Tratado de Medicina de Família e Comunidade: Princípios, Formação e
Prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2 v. 
3. ROUQUAYROL, M. Z.; GURGEL, M. Epidemiologia e saúde. 8. ed. Rio de Janeiro: MEDBOOK, 2018

XI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Saúde  da  criança:  nutrição  infantil:  aleitamento  materno  e  alimentação  complementar  /  Ministério  da
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Editora do Ministério da
Saúde,  2009.  112  p.  il.  –  (Série  A.  Normas  e  Manuais  Técnicos)  (Cadernos  de  Atenção  Básica,  n.  23).
Disponível  em:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_aleitamento_materno_cab23.pdf  .Acesso  em:
25 maio 2019. 
2. SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Manual de orientação para a alimentação do lactente, do
pré-escolar,  do escolar,  do adolescente e na  escola/Sociedade Brasileira  de Pediatria.  Departamento de
Nutrologia,  3ª.  ed.  Rio  de  Janeiro,  RJ:  SBP,  2012.  148  p.  Disponível  em:
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/pdfs/14617a-PDManualNutrologia-Alimentacao.pdf Acesso
em: 25.maio.2019. 
3. MCWHINNEY IR,  FREEMAN T.Manual de Medicina de Família  e Comunidade. São Paulo: Artmed,
2010.
4. BRASIL.  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE.  Secretaria  de  Atenção  à  Saúde.  Departamento  de  Ações
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Programáticas Estratégicas. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher : Princípios e Diretrizes /
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. –
1. ed., 2. reimpr. Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2011. 82 p. : il. – (Série C. Projetos, Programas e
Relatórios).  Disponível  em:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_mulher_principios_diretrizes.pdf .  Acesso
em: 25 maio 2019. 
5. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Controle dos cânceres do colo do útero e da mama / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,
Departamento de Atenção Básica.  – 2.  ed.  – Brasília  :  Editora  do Ministério  da Saúde,  2013.  124 p.:  il.
(Cadernos  de  Atenção  Básica,  n.  13).  Disponível  em:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_canceres_colo_utero_2013.pdf  Acesso  em:  25  maio
2019

Jataí, 10 de março de 2022.

Assinam esse Plano de Ensino os docentes responsáveis pela disciplina:

Profa. Dra. Vanessa Rafaela Milhomem Cruz
Coordenadora do Módulo Saúde Família e Sociedade III

Docente em Saúde Coletiva III e PIESC III

Profa. Dra. Aridiane Alves Ribeiro
Docente em PIESC III
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Profa. Dra. Maycon Souza Pegorari
Docente em PIESC III

Jataí, 10 de março de 2022.



                                                       CONTEÚDO E CRONOGRAMA

1ª Semana/Horário Segunda-feira – 21/03 Terça-Feira – 22/03 Quarta-feira – 23/03 Quinta-feira – 24/03 Sexta-feira – 25/03
07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h

Saúde Coletiva III
Apresentação do
plano de Ensino
Epidemiologia-

histórico e evolução

Aula Laboratório
Habilidades -

Saúde da Mulher 
Exame

citopatológico e
das mamas
Turma A e B 

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Aula Laboratório

Habilidades -
Saúde da Mulher 

Exame
citopatológico e

das mamas – 
Turma C e D 

16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

2ª Semana/Horário Segunda-feira – 28/03 Terça-Feira – 29/03 Quarta-feira – 30/03 Quinta-feira – 31/03 Sexta-feira – 01/04
07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Saúde Coletiva III Saúde da Mulher e
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Aplicabilidade da
Saúde Coletiva 

da Criança
Plantão de dúvidas

– Exame
citopatológico e

das Mamas
Período dos 1000

dias de vida
As particularidades

da consulta de
Puericultura, com

enfoque na
anamnese.

Caderneta de
Saúde da Criança.

Crescimento
Pondero-Estatural.

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Saúde da Mulher e

da Criança
Estudo dirigido –

Sala de Aula
Invertida

Histórico Políticas
de Saúde da
Mulher e da

Criança no Brasil

Entrega – Quadros 
Vacina

16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

3ª Semana/Horário Segunda-feira – 04/04 Terça-Feira – 05/04 Quarta-feira – 06/04 Quinta-feira – 07/04 Sexta-feira – 08/04
07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
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12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h

Saúde Coletiva III
História Natural das

Doenças 

Aula Laboratório
Habilidades -

Saúde da Mulher 
Avaliação

Puericultura
Turma A e B 

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Aula Laboratório

Habilidades -
Saúde da Mulher 

Avaliação
Puericultura
Turma C e D 

16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

4ª Semana/Horário Segunda-feira – 11/04 Terça-Feira – 12/04 Quarta-feira – 13/04 Quinta-feira – 14/04 Sexta-feira – 15/04
07:30 – 08:20 h

FERIADO

08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Saúde Coletiva III

Processos Endêmico
e Epidêmico 14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h
16:20 – 17:10 h
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

5ª Semana/Horário Segunda-feira – 18/04 Terça-Feira – 19/04 Quarta-feira – 20/04 Quinta-feira – 21/04 Sexta-feira – 22/04
07:30 – 08:20 h FERIADO
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
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09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Aula Escola -

Saúde da Criança e
Adolescente

Antropometria –
Turmas A, B, C, D, 

Escola 1 – Prof 
Maycon: Turma A 
e B
Escola 2 –Profa 
Vanessa: Turma C 
e D

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h

IDEM
16:20 – 17:10 h
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

6ª Semana/Horário Segunda-feira – 25/04 Terça-Feira – 26/04 Quarta-feira – 27/04 Quinta-feira – 28/04 Sexta-feira – 29/04
07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h

Saúde Coletiva III
Seminários –

Epidemiologia
Descritiva

Saúde da Mulher e
da Criança

Desenvolvimento
Neuropsicomotor

da criança.
Reflexos

primitivos.

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Saúde da Mulher e
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da Criança
Estudo dirigido –

Sala de Aula
Invertida

Programa Saúde na
Escola

Educação em
Saúde com

Adolescentes
Entrega – Relatório
Dados 
Antropométricos 
na Escola

16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

7ª Semana/Horário Segunda-feira – 02/05 Terça-Feira – 03/05 Quarta-feira – 04/05 Quinta-feira – 05/05 Sexta-feira – 06/05
07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h

Saúde Coletiva III
Seminários –

Epidemiologia
Descritiva 

Saúde da Mulher e
da Criança

Aleitamento
materno

Alimentação na
infância e

adolescência

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Saúde da Mulher e
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da Criança
Estudo dirigido –

Sala de Aula
Invertida

Política Nacional
de Imunização

16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

8ª Semana/Horário Segunda-feira – 09/05 Terça-Feira – 10/05 Quarta-feira – 11/05 Quinta-feira – 12/05 Sexta-feira – 13/05
07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h

Saúde Coletiva III
Avaliação N1 

Episerv
Indicadores de

Saúde/ Sistemas
de Informação em

Saúde
Roteiro do

trabalho EpiServ
Introdução ao

DataSUS

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h
16:20 – 17:10 h
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

9ª Semana/Horário Segunda-feira – 16/05 Terça-Feira – 17/05 Quarta-feira – 18/05 Quinta-feira – 19/05 Sexta-feira – 20/05
07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
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12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h

Saúde Coletiva III
Vigilância em Saúde

e Sistemas de
notificações 

Aula Escola -
Saúde da Criança e

Adolescente
Ed. Popular
(Encontro 1)

Turmas A, B, C, D, 
Escola 1 – Prof 
Maycon: Turma A 
e B
Escola 2 –Profa 
Vanessa: Turma C 
e D

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h

IDEM
16:20 – 17:10 h
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

10ª Semana/Horário Segunda-feira – 23/05 Terça-Feira – 24/05 Quarta-feira – 25/05 Quinta-feira – 26/05 Sexta-feira – 27/05
07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h

Saúde Coletiva III
Medidas de Saúde

Coletiva/ 1

Saúde da Mulher e
da Criança

Caderneta da
gestante

As particularidades
da consulta de pré-
natal, enfoque na

anamnese.

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Saúde da Mulher e
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da Criança
Estudo dirigido –

Sala de Aula
Invertida

Puerpério e
Planejamento

Familiar

16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

11ª Semana/Horário Segunda-feira – 30/05 Terça-Feira – 31/05 Quarta-feira – 01/06 Quinta-feira – 02/06 Sexta-feira – 03/06
07:30 – 08:20 h

FERIADO

08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h

Saúde Coletiva III
Medidas de Saúde

Coletiva/ 2

Episerv
Coleta de dados

epidemiológicos no
DATASUS

Construção dos
indicadores de

saúde 
Análise e

Interpretação de
Indicadores
construídos

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h
16:20 – 17:10 h
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

12ª Semana/Horário Segunda-feira – 06/06 Terça-Feira – 07/06 Quarta-feira – 08/06 Quinta-feira – 09/06 Sexta-feira – 10/06
07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
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09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h

Saúde Coletiva III
Medidas de

ocorrência em
Saúde coletiva

Aula Escola -
Saúde da Criança e

Adolescente
Ed. Popular
(Encontro 2)

Turmas A, B, C, D, 
Escola 1 – Prof 
Maycon: Turma A 
e B
Escola 2 –Profa 
Vanessa: Turma C 
e D

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h

IDEM
16:20 – 17:10 h
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

13ª Semana/Horário Segunda-feira – 13/06 Terça-Feira – 14/06 Quarta-feira – 15/06 Quinta-feira – 16/06 Sexta-feira –17/06
07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h

Saúde Coletiva III
Momento tira-

dúvidas – Lista de
exercícios /Medidas

de ocorrência em
Saúde coletiva

Episerv
Apresentação de

Boletins
Epidemiológicos/S
aúde elaborados
pelos grupos na

forma de
Seminários

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
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15:30 – 16:20 h
16:20 – 17:10 h
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

14ª Semana/Horário Segunda-feira – 20/06 Terça-Feira – 21/06 Quarta-feira – 22/06 Quinta-feira – 23/06 Sexta-feira – 24/06
07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h

Saúde Coletiva III
Introdução à
investigação

epidemiológica

Aula UBS - Saúde
da Criança e
Adolescente

Fluxo de vacinação
de crianças,

adolescentes e
gestantes
Turma A

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Aula UBS - Saúde

da Criança e
Adolescente

Fluxo de vacinação
de crianças,

adolescentes e
gestantes 
Turma B

16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h

Entrega – 
Relatório prática 
Educação Popular 
em Saúde na 
Escola

18:00 – 18:50 h

15ª Semana/Horário Segunda-feira – 27/06 Terça-Feira – 28/06 Quarta-feira – 29/06 Quinta-feira – 30/06 Sexta-feira – 01/07
07:30 – 08:20 h
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08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h

Saúde Coletiva III
Seminários -Artigos

científicos 

Aula UBS - Saúde
da Criança e
Adolescente

Fluxo de vacinação
de crianças,

adolescentes e
gestantes
Turma C

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Aula UBS - Saúde

da Criança e
Adolescente

Fluxo de vacinação
de crianças,

adolescentes e
gestantes 
Turma D

16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h

Entrega – 
1. Roteiro questões
Saúde da Mulher
1. Roteiro questões
Saúde da Criança

18:00 – 18:50 h

16ª Semana/Horário Segunda-feira – 04/07 Terça-Feira – 05/07 Quarta-feira – 06/07 Quinta-feira – 07/07 Sexta-feira – 08/07
07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Saúde Coletiva III Aula UBS - Saúde
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Avaliação N2

da Criança e
Adolescente

Fluxo de vacinação
de crianças,

adolescentes e
gestantes
Turma E

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Aula UBS - Saúde

da Criança e
Adolescente

Fluxo de vacinação
de crianças,

adolescentes e
gestantes 
Turma F

16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

17ª
Semana/Horário

Segunda-feira –
11/07

Terça-Feira – 12/07
Quarta-feira –

13/07
Quinta-feira – 14/07 Sexta-feira – 15/07

07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h

Saúde Coletiva III
Avaliação segunda

chamada 

Saúde da Mulher e
da Criança

Plantão de dúvidas
sobre Questionários

Entrega – 
Roteiro Prática 
Vacinas

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Saúde da Mulher e
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17ª
Semana/Horário

Segunda-feira –
11/07

Terça-Feira – 12/07
Quarta-feira –

13/07
Quinta-feira – 14/07 Sexta-feira – 15/07

07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h

da Criança
Fechamento e
Avaliação do
Submódulo

16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

18ª
Semana/Horário

Segunda-feira –
18/07

Terça-Feira – 19/07
Quarta-feira –

20/07
Quinta-feira – 21/07 Sexta-feira – 22/07

07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Saúde Coletiva III

Fechamento das
Notas e Fechamento

do módulo Fechamento de
Notas

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h
16:20 – 17:10 h
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Saúde Coletiva III
SEMANA 1

Conhecimento do Histórico da epidemiologia no Mundo
SEMANA 2

Compreender as diversas aplicações da Epidemiologia na saúde coletiva 
SEMANA 3

Compreender a dinâmica da transmissão das doenças 
SEMANA 4

Compreender os processos epidemiológicos da distribuição das doenças 
SEMANA 5

Feriado 
SEMANA 6

 Dinâmica em forma de seminários acerca da Epidemiologia descritiva
SEMANA 7

Dinâmica em forma de seminários acerca da Epidemiologia descritiva
SEMANA 8 

Avaliação N1 – Saúde Coletiva III
SEMANA 9 

Compreender como são coletados os dados de saúde/doença e os principais sistemas de notificações
SEMANA 10

Compreensão das principais medidas utilizadas em saúde coletiva (frequência, ocorrência e outras)
SEMANA 11

Compreensão das principais medidas utilizadas em saúde coletiva (frequência, ocorrência e outras)
SEMANA 12

Compreensão e cálculos das principais taxas utilizadas em saúde coletiva: Taxa de ocorrência e taxa de ataque, e outras. 
SEMANA 13

Momento para resolução de problemas acercas das Medidas de ocorrência
SEMANA 14

Conhecer e compreender os diferentes tipos de estudos epidemiológicos analíticos e observacionais 
SEMANA 15

Seminários acerca dos estudos observacionais 
SEMANA 16

Avaliação N2- Saúde coletiva III
SEMANA 17

Avaliação de segunda chamada de Saúde coletiva III
SEMANA 18

Fechamento das notas e do Módulo SFS III



Plano de Ensino do Módulo Saúde Família e Sociedade III
Curso de Medicina | UFJ

PIESC - Saúde da Mulher e Saúde da Criança
SEMANA 1

Desenvolver habilidade técnica em coleta de exame citopatológico
SEMANA 2

Compreender Políticas Nacionais Saúde da Mulher
Apreender sobre particularidades da consulta de puericultura na APS
Aprender sobre avaliação do crescimento pondero-estatural da criança

SEMANA 3
Desenvolver habilidade técnica na prática de puericultura.

SEMANA 4
FERIADO

SEMANA 5
Desenvolver habilidade técnica de avaliação antropométrica de adolescentes na escola.

SEMANA 6
Aprender sobre o desenvolvimento neuropsicomotor da criança
Entender o Programa Saúde na Escola

SEMANA 7
Compreender aspectos sobre o aleitamento materno e alimentação da criança e do adolescente
Entender sobre a Política Nacional de Imunização

SEMANA 8 
Episerv – Compreender as plataformas de dados de saúde/doença; Apresentação do Observatório em Epidemiologia

SEMANA 9 
Implementar intervenção educativa com adolescentes

SEMANA 10
Compreender as particularidades da consulta de pré-natal, enfoque na anamnese
Aprender sobre puerpério e planejamento familiar

SEMANA 11
Episerv – Construção de Indicadores de Saúde e orientações acerca do Boletim Epidemiológico 

SEMANA 12
Implementar intervenção educativa com adolescente

SEMANA 13
Episerv – Apresentação na forma de seminários dos Boletins Epidemiológicos 

SEMANA 14
Conhecer a Rede de Frios na UBS, com enfoque no fluxo de vacinação de crianças, adolescentes e gestantes

SEMANA 15
Conhecer a Rede de Frios na UBS, com enfoque no fluxo de vacinação de crianças, adolescentes e gestantes

SEMANA 16
Conhecer a Rede de Frios na UBS, com enfoque no fluxo de vacinação de crianças, adolescentes e gestantes

Conhecer a Rede de Frios na UBS, com enfoque no fluxo de vacinação de crianças, adolescentes e gestantes
SEMANA 17
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Compreender aspectos gerais dos temas tratados conforme demanda da turma
Discutir as práticas realizadas
Avaliar coletivamente as práticas realizadas

SEMANA 18
Fechamento de Notas
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