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Justificativas para a 

Implantação de um Curso de 

medicina na cidade de Rio 

Branco (AC) 

O Estado do Acre tem hoje um déficit de 220 médicos. Tal situação 

reflete o número de pessoas necessitando de tratamento fora do domicílio, ou 

mais propriamente em outras unidades da federação. Ao longo de 1999, por 

exemplo, a Secretaria de Estado de Saúde e Saneamento (SESSACRE), 

encaminhou para Tratamento Fora de Domicílio 1.457 pessoas, entre as quais 

62,3% (n=908) necessitaram de acompanhante, sendo a maioria para a 

cidade de Goiânia (GO) a um custo aproximado de US$ 1.256.344,18 ou US$ 

531,22 (dólares norte-americanos) para cada um paciente ou acompanhante, 

no total de 2.365 pessoas, com o financiamento de transporte, ajuda de custo 

e outras despesas afins.    

Por sua vez, a carência de profissionais médicos sujeita o Estado do 

Acre a conviver, permanentemente, com profissionais graduados nos países 

limítrofes (Bolívia e Peru), muitas vezes sem registro profissional e/ou com 

formação médica sem avaliação do sistema de ensino. Recentemente, em 

maio de 2000, a Divisão de Vigilância Sanitária da SESSACRE e o Conselho 

Regional de Medicina (AC) detectaram a presença de 48 profissionais sem 

registro profissional, estrangeiros ou brasileiros graduados em Escolas 

daqueles países. 

111   
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Este déficit de profissionais-médicos provoca a geração de serviços 

deficientes e a pouca atração para outros profissionais da área da saúde, 

especialmente odontólogos, bioquímicos, psicólogos e enfermeiros. A criação 

de um Curso de medicina irá fortalecer o desenvolvimento do Curso de 

Enfermagem, Educação Física e Desportos e Direito da Universidade Federal 

do Acre. 

O isolamento geográfico do Estado do Acre é outro fator de 

impedimento para captação de pessoal da área da saúde, dificultando o 

desenvolvimento das atividades na área da saúde. No mesmo contexto, vários 

agravos à saúde estão ainda inexplorados, porque não há motivação para a 

pesquisa científica e que seria outro relevante papel dos docentes e discentes 

de um Curso de medicina. Neste particular, o Instituto Evandro Chagas 

(Belém, PA) reconhece ser o Estado do Acre uma região da Amazônia com 

várias lacunas no conhecimento sobre os arbovírus circulantes; a cadeia de 

transmissão de vírus hepatotrópicos; a circulação provável de diversas cepas, 

espécies e subespécies de Leishmania sp.; o impacto da Doença de Jorge 

Lobo, entre outros agravos prevalentes no trópico úmido. 

Outra razão para a criação de um Curso de Medicina é o elevado 

número de jovens acreanos cursando Medicina em Escolas da Bolívia e em 

Cuba (n=22). Segundo a fonte, o número de estudantes acreanos na Bolívia 

varia de 136 a 175 e a maioria não tem informações precisas sobre o sistema 

de revalidação de diploma adotado no Brasil, provocando uma forte pressão 

sobre o Estado para resolver a pendência de revalidação de diploma, apesar 

de ser gerada por uma demanda espontânea e baseada em interesses 

particulares. Aliado a isto, a qualidade do médico formado nas escolas 

bolivianas é questionada por muitos profissionais médicos do Estado do Acre. 

Em 1999, por exemplo, dos 17 acreanos, formados na Bolívia entre 1998 a 

1999, somente quatro tinham diploma revalidado por ocasião do concurso 

público para médico da Secretaria de Estado de Saúde e Saneamento e 

somente um (1) deles foi aprovado no concurso. 
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A citada demanda espontânea pelos cursos médicos e de outras 

áreas, oferecidos na Bolívia, tem aumentado ano a ano. Uma das causas é 

que o número de vagas (n=990) oferecido pela Universidade Federal do Acre 

é em torno de 27,6% do total de concluintes do 2 Grau (n=3.593) em 1999, 

sem considerar os alunos excedentes de anos anteriores e de outros Estados. 

Nos países desenvolvidos, 50% dos jovens da faixa etária de 18 a 23 anos 

estão na Universidade, sendo no Brasil de 11 a 14%, conforme a região, mas 

no Acre é em torno de 4%. 

Por isto, a implantação de um Curso Médico no Estado do Acre não 

só irá reduzir a atual situação, de dependência externa (inclusive de 

profissionais nacionais), como será uma fonte de estímulo à formação de 

outros profissionais e, especialmente, no desenvolvimento de programas de 

educação continuada, de pesquisa, de assistência e de extensão vocacionados 

à realidade da região norte do país. 

A busca deste modelo amazônico, de formar profissionais da área da 

saúde, não só é necessário à realidade médico-social do Estado do Acre como 

fundamental ao processo de ensino-aprendizagem, devido aos modelos 

disponíveis e também como forma de estudar, aprender e divulgar a grande 

biodiversidade, bem como o fomento do uso racional da flora e fauna 

aplicados à área da saúde. 

De outra parte, as justificativas, até aqui mencionadas, foram 

constatadas durante a visita dos membros da Comissão Consultora, nos dias 

19 e 20 de agosto de 2000, aos hospitais públicos (ANEXO: VOLUME II) e 

privados (vide item 4.2) da cidade de Rio Branco (AC), como também ao 

Centro de Saúde do Tucumã e as três Unidades adstritas de Saúde da Família 

(ANEXO: VOLUME I) e ao local onde será construído a Centro de Formação 

Profissional em Saúde no bairro do Calafate (ANEXO: VOLUME III). Nesta 

visita, a Comissão Consultora verificou ser viável e exeqüível a implantação do 

curso médico na UFAC, especialmente pela excelente qualidade dos campos 

de prática da rede pública, como também ficou evidente o empenho do Exmo. 
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Sr. Governador do Estado, Dr. Jorge Viana, e dos docentes da UFAC presentes 

à reunião durante a visita ao campus universitário.        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Estado do Acre 

2.1 Situação Geográfica do Estado do Acre 

O Estado do Acre (FIGURA 1), com 153.736 km2, está localizado na 

parte sudoeste da Amazônia, ocupando 3,2% de sua área; suas coordenadas 

geográficas são: (i) Latitude do Extremo Norte 7º07’08’’S e do Extremo Sul 

11º08’45’’S, com distância linear na direção Norte-Sul de 445 km; (ii) a 

Longitude do Extremo Leste é 66º37’45’’ a W de Gr. e a do Extremo Oeste 

73º59’32’’a W de Gr., com direção linear na direção Leste-Oeste de 809 km. 

As linhas de fronteiras, do Estado com as Unidades da Federação é 

de 853 km, ao Norte com o Estado do Amazonas (831 km) e a Leste com o 

Estado de Rondônia (22 km). O Estado tem fronteiras internacionais com a 

República da Bolívia ao Sul e a Leste (618 km) e com a República do Peru 

(1.564 km), totalizando 2.183 km de linha de fronteiras internacionais. 

Das 21 sedes municipais, o acesso com a capital (Rio Branco) é via 

aérea e/ou fluvial com 9 delas (Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Mâncio 

Lima, Manoel Urbano, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus e 

Tarauacá). 

222   
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Figura 1. Mapa do Estado do Acre e das sedes municipais. 
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2.2 Aspectos demográficos 

De acordo com o Censo Geográfico do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 1996), a população residente é de 514.050 

habitantes, dos quais 61,2% residem nas zonas urbanas dos 22 municípios, 

sendo a capital  do Estado (Rio Branco) com 47,2% do total da população do 

Estado. 

Os dados estatísticos do IBGE, a partir de 1970, revelam um 

crescimento populacional a taxas elevadas sempre acima de 3% ao ano, 

porém decrescentes no período de 1970 a 1991. A década de 70 constitui uma 

exceção, quando aquela taxa foi de 3,1% para 3,4%, voltando a decrescer 

nas décadas seguintes. 

Em 1950, a população do Estado encontrava-se distribuída, 

regionalmente, de forma equânime; naquela época, a densidade demográfica 

era de 0,7 hab/km² no Vale do Juruá e de 0,8 hab/km2 no Vale do Acre. 

Este quadro se reverteu, drasticamente, a partir de 1970, de tal 

modo que, em 1991, a população do Vale do Acre passou a representar 

71,2% da população total do Estado, com uma densidade demográfica de 3,8 

hab/km2. Já o Vale do Juruá a população é de 28,8% da total do Estado, 

apresentando uma densidade demográfica de 1,7 hab/km2. Ao mesmo tempo, 

houve um rápido processo de urbanização da população, especialmente na 

Regional do Vale do Acre, passando de 18,5% em 1950, para 61,2% do total 

em 1991. 

Para julho de 2000, a população do Estado foi estimada em 541.873 

habitantes e a densidade demográfica de 3,52 hab./km2. Na Tabela 1, a 

população global do Estado e a do município de Rio Branco foram distribuídas 

por faixa etária. 
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Tabela 1. Grupos etários estimados para o ano 2000, do município de Rio 
Branco e do Estado do Acre. 

FAIXA ETÁRIA (em anos) ESTADO DO ACRE RIO BRANCO 

<1 16.304 6.413 

  1  2 31. 828 13.081 

  3  4 31.842 12.695 

  5  9 81.752 32.601 

10  14 77.309 31.867 

15  24 110.830 52.221 

25  34 74.584 37.974 

35  44 51.178 25.456 

45  54 30.330 13.688 

55  64 18.841 8.603 

65  74 11.597 5.593 

75  79 3.134 1.468 

80  + 2.344 1.139 

TOTAL 541.873 242.799 

Fonte: SEPLAN-AC 

 

 

Na cidade de Rio Branco, reside 44,8% da população do Estado. 

Entre as pessoas da faixa etária de 15 a 24 anos, que corresponde ao grupo 

com a maioria dos concluintes do segundo grau, há 110.830 (20,4%) 

habitantes, sendo 52.221 (21,5%) na cidade de Rio Branco.  Em 1999, o 

Estado teve 3.593 concluintes do 2 Grau e 70,7% foi na cidade de Rio Branco 

(n=2.541). 
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2.3 Caracterização sócio-econômica 

Entre os indicadores de desenvolvimento humano (IDH), fornecidos 

pelo IBGE (1992), a população do Estado do Acre tem as seguintes posições, 

com referência ao ano-base de 1991 e comparativamente às 26 outras 

populações das Unidades Federadas do Brasil: 

 12ª posição: Índice de Expectativa de vida ao nascer (IDH-

L=0,623); 

 15ª posição: Índice de Rendimentos das famílias (IDH-

R=0,611); 

 17ª posição: Índice Municipal de Desenvolvimento (IDH-M= 

0,584); 

 20ª posição: Índice de Desenvolvimento Educacional (IDH-

M=0,518). 

 

A esperança de vida ao nascer passou de 50,1 anos em 1970 para 

62,4 anos em 1991. No mesmo período, a mortalidade infantil passou de 

120,6 óbitos/1.000 nascidos-vivos para 60,6/1.000. 

A perda da posição da arrecadação do setor primário na composição 

do PIB estadual deve-se principalmente a crise do extrativismo da borracha e 

da castanha, historicamente as bases da economia do Acre. No entanto, esse 

subsetor vem sofrendo sérios reveses nos últimos anos, em função da 

tendência declinante dos preços, bem como a desativação dos seringais 

nativos. Contudo, em uma das regiões do Estado, o Vale do Acre, estes dois 

produtos extrativistas continuam sendo parte relevante da estrutura de 

produção das populações tradicionais. Também dois produtos apresentam a 

tendência inversa quanto à quantidade extraída e os respectivos preços, 

porque nos anos oitenta os preços foram progressivamente menores. 

Ao longo do curso histórico, os problemas nos seringais, decorrentes 

das flutuações no valor da produção da borracha e da castanha, favoreceram 
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a ampliação do rebanho bovino no Acre. De 72.166 cabeças, em 1970, o 

rebanho estadual passou a ser 404.434 cabeças em 1990. Entre estes, 

333.521 cabeças (52,5%) se concentram no Vale do Acre; também em 

relação à pecuária, constata-se uma crise de preços desde 1982 – tendência 

que se acentuou a partir de 1985. 

No período de 1994 a 1997, o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado 

do Acre teve os seguintes valores, relacionados às respectivas rendas per 

capita, em Reais (R$): 

ANO PIB Renda per capita 

1994 548.000,00 1.230,00 

1995 995.000,00 2.190,00 

1996 1.148.000,00 2.370,00 

1997 1.303.000,00 2.610,00 

1998 (estimativa) 1.413.000,00 2.744,00 

 

No entanto, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD, 

IBGE) constatou em 1998 a existência de 254.705 pessoas economicamente 

ativas com mais de 10 anos ou mais de idade, mas de 696 pessoas não foi 

obtida a declaração de renda. Entre as 254.009 pessoas com declaração, a 

distribuição (em %) do rendimento mensal foi a seguinte, em salários mínimos: 

 Sem rendimento ou benefício do INSS: 38,2% 

 De ½ a 1 salário-mínimo: 18,0% 

 De 2 a 3 salários-mínimos: 20,4% 

 De 4 a 10 salários-mínimos: 17,4% 

 De 11 a 20 salários-mínimos: 4,4% 

 De 21 ou mais salários mínimos: 1,6% 

 

Em 1999, a Receita do Estado foi de R$ 88.313.635,25, sendo 86,3% 

correspondente ao imposto ICMS. 
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2.4 Transporte 

O Estado do Acre possui uma malha rodoviária de aproximadamente 

5.000 km, entre rodovias federais, estaduais e municipais (vicinais), das quais 

85% localizam-se no Vale do Acre. Das rodovias federais destacam-se a BR-

364, que corta o Estado do Acre de Leste a Oeste, no sentido Rio Branco-

Cruzeiro do Sul (FIGURA 1), mas que somente é trafegável durante 4 meses 

por ano e a BR-317, que liga Rio Branco a Assis Brasil na fronteira com o Peru 

e a Bolívia.  

O setor de transporte apresenta, até o momento, um sério entrave 

ao desenvolvimento sócio-econômico do Estado do Acre, devido às precárias 

condições de uso dos leitos trafegáveis e o curto período de trafegabilidade 

possível, somente nos 4 meses de estiagem (verão), especialmente nas 

estradas estaduais e municipais sem cobertura asfáltica, que somam em 

média 95% da malha viária do Estado. 

2.4.1 Transporte hidroviário 

A rede hidroviária apresenta um grande potencial no Estado para 

utilização dentro do sistema de transporte, por possuir rios perenes e 

navegáveis, fator decisivo ao processo de desenvolvimento local/regional. 

Porém a configuração espacial desses rios, devido à uniformidade do relevo, o 

fato de eles descerem suavemente das fronteiras internacionais para os limites 

do Estado do Amazonas, cortando o território acreano transversalmente, 

constituísse em fator desfavorável principalmente pela distância e altos custos, 

dificultando o estabelecimento de uma rede de transporte entre os municípios 

(Governo do Estado do Acre, 2000).  

2.4.2 Transporte aéreo 

Ocupa lugar de destaque, apesar de seu alto custo. É que a estação 

chuvosa dura 6 meses,  sendo, neste período, o avião o único meio de 

transporte efetivo e rápido para um grande número de localidades do Estado. 

O tráfego aéreo é feito por aeronave de pequeno, médio e grande porte, 
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sendo explorado por várias empresas aéreas. Há ainda duas empresas 

nacionais, de grande porte, operando no Estado em linhas intermunicipais e 

interestaduais. 

 O Estado do Acre possui dois aeroportos internacionais em 

operação, um em Rio Branco e outro no município de Cruzeiro do Sul, nos 

outros municípios do Estado, existem aeroportos com infra-estrutura 

compatível para pouso e decolagens de pequenas aeronaves. 

2.5 Energia elétrica 

O Sistema operacional de energia elétrica no Acre é composto por 

geração, distribuição e comercialização, gerenciado por três Empresas: 

ELETRONORTE, ELETROACRE e GUASCOR. 

A Central Elétrica do Norte do Brasil S.A – ELETRONORTE, empresa 

pública federal, é a responsável pela geração de energia do sistema 

centralizado da capital, que atende além do município de Rio Branco, os 

municípios do Bujari, Porto Acre, Senador Guiomard e Plácido de Castro. 

A Companhia Elétrica do Acre – ELETROACRE, empresa pública 

estadual, é a responsável pela geração de energia dos demais municípios do 

interior e pela distribuição e comercialização dos serviços em todo o estado. 

A Guascor do Brasil Ltda., empresa estrangeira de capital espanhol, é 

a responsável para operar, em regime de comodato, os sistemas da 

ELETROACRE, destinados a suprir de energia às localidades do interior que 

possuem sistemas isolados. 

Nas condições atuais, o Estado é deficiente no seu parque 

energético, além de ter uma das energias mais caras do país, mesmo após a 

construção do “linhão” a partir do Estado de Rondônia. Na atualidade, há 

excelentes perspectivas de aproveitamento de gás natural, do Estado do 

Amazonas e da Bolívia. 
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2.6 Saneamento 

O sistema de saneamento básico no Estado do Acre é deficitário. O 

abastecimento d’água é considerado insatisfatório, tanto no que diz respeito à 

qualidade como à quantidade. Nas áreas rurais, o abastecimento  é precário 

em todos os setores, tanto na produção, como também na reserva e na 

distribuição. 

Com relação ao Sistema de Esgotamento Sanitário, a situação é 

ainda mais grave, vez que apenas a capital é beneficiada, e, mesmo assim, 

com lançamento dos dejetos “in natura” nos cursos d’água que cortam a 

cidade, por falta de um de um sistema de tratamento de esgoto. Dessa forma, 

o rio Acre e os igarapés que cortam a capital estão poluídos, causando sérios 

danos para o meio ambiente e, principalmente, para a saúde da população. 

Na maioria dos municípios do Estado, a água é captada dos rios, 

igarapés e poços amazônicos, tratada e recalcada para reservatórios em 

precárias condições com baixa capacidade de armazenamento. 

O sistema de gerenciamento de resíduos sólidos somente foi 

implantado nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, sendo nas duas 

cidades ainda insuficiente porque somente cobre, respectivamente, 85% e 

70% da população. 

Segundo outra fonte (DEAS, SESSACRE, 1999), em 1999 a população 

da cidade de Rio Branco tinha os seguintes indicadores de cobertura de 

serviços de saneamento básico: 61,1% para o serviço d’água; 19,7% de 

esgotamento sanitário e de 98,4% de serviço de lixo urbano. 

2.7 Caracterização do meio ambiente 

Na definição do tipo climático foi adotada a classificação de KOPPN, 

na qual o clima no Estado do Acre é do tipo A, tropical úmido, com duas 

estações: a estação seca e a estação chuvosa, o “inverno”. A elevada 

pluviosidade é uma característica marcante na região, com índices de 1.600 

mm a 2.750 mm anuais. O período chuvoso inicia-se normalmente em 
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novembro prolongando-se até abril.  As temperaturas anuais variam de 22ºC a 

34ºC, observando-se um declínio nos meses de junho e julho. Neste período,  

ocorre um fenômeno conhecido regionalmente como “friagem”, ocasionado 

pela penetração da frente polar, provocando brusca queda de temperatura, 

chegando em torno de 100 , a temperatura média nos meses mais frios. 

A umidade relativa do ar é bastante elevada, variando de 89% a 

92%. 

2.7.1 Hidrografia 

Os rios no Acre apresentam-se, em sua grande maioria, sinuosos 

escoando por estreitas planícies fluviais de deposição, com o regime 

fluviométrico, alternando entre períodos de cheia e vazante. Os períodos de 

cheia apresentam, conforme a intensidade das chuvas, enchentes de 

diferentes magnitudes, trazendo problemas às comunidades ribeirinhas e às 

populações urbanas. As enchentes, além de serem processos naturais, são 

agravadas pelas ocupações desordenadas feitas às margens dos cursos d’água 

e pelo uso inadequado dos solos no meio rural e urbano das bacias 

hidrográficas. 

A formação geológica da região é indicadora de “rios de água 

branca” (SIOLI, 1968) com grande concentração de material sólido 

transportado em suspensão, oriundos dos processos erosivos de suas 

margens. 

Como principal fonte de água natural, os rios do Acre são utilizados 

para os mais variados tipos de atividades humanas , como a navegação o 

abastecimento de água potável dos centros urbanos a recepção e escoamento 

dos esgotos, entre outros. O uso como via de transporte é condicionado pelo 

regime pluviométrico, de forma que no período seco, mesmo nos grandes rios 

como o Juruá e Purus, a navegação é restrita a pequenos barcos e canoas. 



19 

 

2.7.2 Vegetação 

O Estado do Acre apresenta uma vocação florestal, cuja vegetação 

natural é composta basicamente por duas tipologias: Floresta Tropical Aberta 

(baixos platôs, aluvial) e Floresta Tropical Densa (baixos platôs, superfícies 

dissecada da Serra do Divisor). 

As Florestas do Acre caracterizam-se por apresentar uma 

heterogeneidade florística,  apresentando um grande número de espécies de 

elevado valor econômico para o Estado. Dentre as espécies mais valorizadas 

comercialmente há: mogno, cerejeira, cedro, castanheira, cumaru-ferro e 

jatobá. O aproveitamento das outras madeiras é muito baixo. 

2.7.3 Fauna 

Na região amazônica, especialmente no Estado do Acre, o consumo 

de animais silvestres e peixes constitui uma das principais fontes de alimento 

das populações (seringueiros, colonos e índios) que vivem na floresta e/ou 

zona rural. De modo geral, a riqueza da biodiversidade da fauna é bastante 

expressiva, estando caracterizada por uma grande variedade de espécies e, 

por isto, sendo considerada a maior biodiversidade em toda a biosfera.  

Estudos de fauna realizados na Floresta Estadual do Antimari indicam 

que 48,6% dos itens protéicos presentes nas refeições dos extrativistas são de 

animais silvestres, sendo evidente a importância destes como fonte protéica. 

Entretanto, a caça de subsistência atual não é sustentável, visto que todos os 

mamíferos apresentam taxa de desfrute negativo. Além disso, das análises 

preliminares de conteúdo estomacal de animais coletados, 84 espécies 

vegetais foram encontradas sendo algumas de interesse comercial. Resultados 

desta natureza indicam a necessidade de estudos ecológicos das espécies que 

são responsáveis pela predação/dispersão das sementes das espécies vegetais 

de interesse para o manejo florestal. 
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Certamente o conhecimento biológico, bem como a identificação do 

potencial da fauna silvestre não é suficiente, principalmente quando se 

considera a expectativa de manejo por parte das populações tradicionais. 

2.8 Tipos de Solo 

No Estado do Acre foram realizados basicamente três levantamentos 

pedológicos de maior alcance. As pesquisas pedológicas realizadas analisaram 

aproximadamente 191 perfis. Os dados finais do referido trabalho descrevem 

a região compreendida pelos municípios de Tarauacá, Feijó, Manoel Urbano e 

Sena Madureira, onde apresentam e predominam solos Podzólicos vermelho-

amarelo Eutrófico, Cambissolo e nas planícies de inundação os solos 

Hidromórficos Gleyzados Eutróficos. Na região de Tarauacá, demonstrou-se, 

nas análises mineralógicas, a ocorrência de solos com teores de minerais de 

argila. Apesar das excelentes características químicas desses solos, as suas 

propriedades físicas são muito prejudicadas devido à capacidade de expansão 

e contração que essas argilas possuem, em alternância de períodos de 

umedecimento e secagem. Porém, na região mais a leste, que compreende as 

cidades de Rio Branco, Plácido de Castro, Xapuri, Brasiléia e Assis Brasil, 

ocorreu a predominância de solos Podzólicos vermelho-amarelo álico, 

Latossolo vermelho-amarelo Distrófico e nas planícies do vale do Acre e 

sudeste acreano, ocorreu em maiores proporções os solos Hidromórficos 

Gleyzados Eutróficos e Podzólicos vermelho-amarelo Eutrófico, 

respectivamente. 

2.9 Uso e ocupação do solo 

O solo acreano nos últimos anos vem sofrendo sucessivas 

transformações provocadas pelas queimadas. Em conseqüência, há uma 

diminuição de matéria orgânica dos solos devido ao aumento da temperatura 

e que leva à intensificação da atividade bacteriana, provocando a maior 

decomposição dos húmus. Assim como a matéria orgânica, o carbono e o 

nitrogênio submetidos às altas temperaturas são transformados em gás e 

sofrem redução por volatilização. Soma-se a isto a ação dos desmatamentos 
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com tratores de esteira, cujas lâminas provocam uma considerável perda de 

camada superficial do solo e da biomassa vegetal, principal fator de fixação do 

nitrogênio, ocasionando conseqüentemente diminuição da fertilidade, 

expondo-o ao impacto das chuvas torrenciais e contribuindo para a erosão e a 

compactação do mesmo. 

Outra agressão ao meio ambiente é decorrente dos desmatamentos, 

de maneira desordenada. Os extensos desmatamentos realizados pelos 

projetos agropecuários, acompanhados de grandes queimadas anuais, bem 

como a enorme procura por madeira de alto valor comercial, têm contribuído 

de forma expressiva para o aumento das taxas de desmatamento em nosso 

estado. 

Em função das características da floresta, cuja heterogeneidade 

dificulta a penetração, a atividade madeireira tem-se concentrado junto às 

principais rodovias vicinais e nas áreas próximas aos rios, por facilitarem o 

escoamento.  



 

 

 

 

 

 

Análise dos 

Indicadores 

de Saúde 

 

No Estado do Acre, o setor saúde é gerenciado pela Secretaria de 

Estado de Saúde e Saneamento (SESSACRE), que tem em seu organograma 

seis departamentos: Departamento Setorial de Controle e Avaliação (DCA), 

Departamento Setorial de Planejamento (DSP), Departamento Setorial de 

Ações Médico-hospitalares (DAMH), Departamento Setorial de Administração 

(DAM), Departamento Setorial Financeiro (DSF) e Departamento Estadual de 

Água e Esgoto (DEAS). 

No momento atual, devido ao processo de estadualização das ações 

da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), o Departamento Setorial de 

Ações Básicas de Saúde (DABS) da SESSACRE foi incorporado ao Instituto de 

Controle de Agravos e Endemias, o qual, após a aprovação da Assembléia 

Legislativa, será também subordinado a SESSACRE. 

Estes Departamentos e o Instituto são responsáveis pela 

coordenação do desenvolvimento de atividades que interferem no processo 

saúde-doença evitando e/ou controlando enfermidades e agravos que 

afetam a pessoa. 

No Estado do Acre, as baixas coberturas do sistema de 

abastecimento d’água (39%), de esgotamento sanitário (9,7%) e de lixo 

333   
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urbano (60,9%) favorecem a incidência de doenças infecciosas e 

parasitárias, que são as maiores causas de internações hospitalares em 

crianças menores de cinco anos. 

Em março de 2000, a rede de saúde era constituída por 258 

Unidades Estaduais, 140 municipais e 4 com outras vinculações, de 

diferentes níveis de atenção, porém não compõem um sistema de 

referência e contra-referência, nem possuem um fluxo organizado de 

atendimento; isto não se aplica às unidades da cidade de Rio Branco, pois 

desde fevereiro de 2000 foi implantado o sistema de referência e   contra-

referência, apesar de continuar necessitando de ajustes, correções, 

trabalho de educação continuada entre os profissionais de saúde e, 

especialmente, maior divulgação para os usuários do sistema.  

Mais recentemente foram implantadas na cidade de Rio Branco 40 

Unidades de Saúde da Família - USF (não computadas entre as 140 unidades 

antes citadas), tendo como unidades de referência os Centros de Saúde 

(nível secundário) e o Hospital da Fundação Hospital do Estado do Acre 

(FUNDHACRE) como unidade de nível terciário (ANEXO: VOLUME II). 

A rede estadual também não apresentava um sistema de 

informação em saúde, existindo vários bancos de dados desconectados que 

não subsidiavam, adequadamente, o planejamento e as estratégias de 

política de saúde. Todavia, mais recentemente, foi implantada a 

Coordenação de Pesquisa e Informação em Saúde, vinculada diretamente ao 

Secretário de Estado de Saúde e Saneamento, com o objetivo de centralizar 

o fluxo de informações e o gerenciamento dos bancos de dados. 

Por sua vez, o gerenciamento das ações de saúde no Estado passa 

por um processo incipiente de descentralização, com 16 municípios 

habilitados na Atenção Básica de Saúde, um (1) município habilitado na 

Gestão Plena do Sistema Municipal e 5 não-habilitados. 

O financiamento do setor saúde é subsidiado por recursos federal e 

estadual, sendo a maior parcela de investimento oriundos do Governo 
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Federal, pois a parcela estadual é basicamente para custeio de recursos 

humanos e investimentos. Em 2000, o orçamento do Estado é de R$ 

534.502.226,00 e ao setor saúde foi destinado 13,72%. 

3.1 Sistema de Informação 

O Sistema de Informação de Saúde do Estado do Acre visa 

implantar uma rede informatizada, principalmente com o objetivo de facilitar 

o acesso seguro e permanente às informações em saúde, subsidiando a 

tomada de decisões nas ações de planejamento, prevenção e controle dos 

agravos existentes no Estado. 

A rede interligará unidades de saúde das esferas estadual e 

municipais, e uma vez implantada integrará a RNIS (Rede Nacional de 

Informações em Saúde), disseminando e democratizando o acesso às 

informações a gestores, técnicos de saúde, profissionais de saúde e a 

população em geral. Na Coordenação de Pesquisa e Informação em Saúde 

foi criada uma sala de consulta, equipada com microcomputadores, acesso à 

INTERNET e acesso integral a RNIS, destinada principalmente as entidades 

como: Conselho de Secretários Municipais de Saúde, Comissão Intergestores 

Bipartite, Conselho Estadual de Saúde, Secretários Municipais de Saúde, 

entre outros. 

Neste novo sistema de informação, inicialmente, os municípios 

contemplados são: Rio Branco, Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena 

Madureira, Plácido de Castro, Senador Guiomard e Tarauacá. A priorização 

dos referidos municípios foi baseada nos seguintes critérios: população, 

capacidade instalada, referência para outros municípios e disponibilidade de 

comunicação eletrônica satisfatória. Também aqueles municípios, os demais 

municípios receberam “kits” de informática do projeto Global e VIGISUS. 
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Pretende-se, no prazo de três anos, estender a informatização de 

forma a integrar o restante dos municípios a RNIS, desde que garantidas as 

condições de infra-estrutura e modernização. 

Atualmente, o Sistema de Informação está sendo gerado pelos 

Programas de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), Programa de Saúde 

da Família (PSF),  pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAN), Sistema de Nascidos Vivos (SINASC), Sistema de Mortalidade 

(SIM). Recentemente, foram também implantados: Sistema de Informações 

de Agravos de Notificação (SINAN) e o de Avaliação do Programa de 

Imunização (API). 

3.1.1 Análise Crítica dos Dados de Mortalidade, no Estado 
do Acre, durante o período de 1997 a 1999 

A coleta de informações sobre a mortalidade, realizada no Estado 

do Acre, vem apresentando uma baixa cobertura nos municípios, 

prejudicando a qualidade das informações, principalmente em decorrência 

da falta de regularidade no fluxo dos dados, já que as dificuldades de 

acesso aos municípios são grandes. Também falta uma estratégia para 

que sejam supervisionados e orientados os trabalhos desenvolvidos nos 

municípios. 

A falta de uma estrutura judiciária em alguns municípios e o 

isolamento geográfico de muitas comunidades têm fatores limitantes para a 

capacitação de registros vitais, resultando no não-registro de nascidos-vivos 

e óbitos, provocando, desta forma, sub-registros nas estatísticas de saúde.  

No Quadro 1, estão citados os principais indicadores de saúde do 

Estado, referentes ao ano-base de 1999. 
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Quadro 1. Indicadores de Saúde no Estado do Acre, 1999. 

Indicadores de Saúde  

Mortalidade Geral (/1.000 habitantes) 4,48 

Mortalidade Infantil (/ 1.000 nascidos-vivos) 23,21 

Mortalidade Perinatal (/ 1.000 nascidos-vivos) 24,49 

Mortalidade Neonatal (/ 1.000 nascidos-vivos) 14,83 

Mortalidade Infantil tardia (/ 1.000 nascidos-vivos)  8,38 

Natimortalidade (/ 1.000 nascimentos) 12,79 

Mortalidade materna (/ 100.000 nascidos-vivos) 62,36 

Razão da Mortalidade Proporcional menor de 1 ano (*) 14,65 

Razão da Mortalidade Proporcional maior 50 ou + (*) 46,89 

Natalidade geral (/1.000 habitantes) 28,07 

(*) % do total de óbitos no ano. Fonte: CIS, SESSACRE 

 

De maneira geral, os indicadores apresentados no Quadro 1, de 

acordo com a definição e a avaliação em Saúde Pública, situam-se em 

patamares baixos, tanto no Estado como na Capital. 

A mortalidade infantil foi baixa no ano de 1999, como também em 

1998 (27,32/1.000 nascidos-vivos); todavia, baixos níveis de mortalidade 

infantil não refletem necessariamente boas condições de vida da população. 

A mortalidade proporcional pode revelar um baixo nível sanitário, 

tanto no Estado como na Capital, sinal de que os investimentos na área de 

saneamento ainda são insuficientes. Deste indicador, vale a ressalva de 

quanto maior for o resultado do cálculo (% de mortes de 50 anos e mais), 

melhores as condições da respectiva população. 

A mortalidade materna constitui-se em um importante indicador de 

saúde, referindo claramente a cobertura e a qualidade dos serviços de 

atenção a saúde. No Estado e na Capital este indicador foi baixo, mas, como 

os demais indicadores, os dados sobre a mortalidade materna devem ser 

analisados de forma criteriosa, levando-se em consideração a qualidade do 
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sistema de informações, onde eles foram gerados. Na maioria dos casos, os 

indicadores são subestimados e não expressam outras situações correlatas. 

No caso da mortalidade materna, calcula-se que, para cada óbito, de 10 a 15 

mulheres guardam seqüelas de características psíquicas e físico-biológicas, 

oriundas do processo reprodutivo. 

Segundo a Coordenação de Pesquisa e Saúde da SESSACRE, houve 

um decréscimo na mortalidade infantil em relação aos anos anteriores apesar 

do incremento de alguns índices no de 1998. Em 1999, estes mesmos 

indicadores, mostrados no Quadro 2, foram estatisticamente semelhantes 

aos de 1998. 

Quadro 2. Série histórica dos indicadores de mortalidade no Estado do 
Acre, de 1995 a 1999. 

Indicadores de Mortalidade 1995 1996 1997 1998 1999* 

 Mortalidade Infantil 
(/1.000 nascidos-vivos) 

30 30 26 27,32 23,21 

 Mortalidade Perinatal 
(/1.000 nascidos-vivos) 

28 25 22 20,65 24,49 

 Mortalidade Neonatal 
(/1.000 nascidos-vivos) 

15 15 13 14,63 14,83 

 Mortalidade Pós-Neonatal 
(/1.000 nascidos-vivos) 

19 15 13 12,69 8,38 

 Razão da Mortalidade Proporcional 
menor de 1 ano ** 

17 17 16 18,04 14,65 

(*) dados parciais; (**) % do total de óbitos no ano 

Fonte: CIS, SESSACRE 

 

Considerando que não houve mudanças médico-sociais 

significativas no período de 1998 a 1999 comparativamente ao período 

anterior (1995 a 1997) não se sabe explicar a causa desta redução, supõe-se 

que pode ser devido ao aumento de alguns indicadores, mas que também 

pode ser devida a grande sub-notificação e/ou a má qualidade das 

informações contidas nos Atestados de Óbito.  
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Em vista disto, é difícil relacionar as reduções observadas com a 

melhoria na qualidade da assistência, porque não houve investimento 

substancial no aparelhamento das unidades de saúde e as capacitações de 

pessoal foram restritas as ações básicas de saúde de alguns municípios, 

mesmo assim para pessoal de nível médio. 

No período de 1998 a 1999, globalmente, as principais causas de 

mortalidade materna foram listadas no Quadro 3, por faixas etárias. 

Contudo, os números coletados muito provavelmente denunciam a 

precariedade do sistema de informação até recentemente em vigor, pois no 

segundo semestre de 1999, a maioria (19 dos 22 municípios) não 

notificavam os agravos à saúde. 

Quadro 3. Principais Causas de Mortalidade Materna no Estado do Acre 
(1998-1999).  

Principais Causas < 14 anos 15  49 anos Total 

Eclâmpsia - 4 4 

Infecção Puerperal - 4 4 

Aborto Espontâneo 1 1 2 

Total 1 9 10 

Fonte: CIS, SESSACRE 

 

No Quadro 4, foram listadas as principais causas de mortalidade no 

Estado do Acre em 1998. 

3.1.2 Natalidade  

Os dados referentes aos nascidos-vivos têm origem em duas fontes 

principais: estabelecimentos de saúde (de todos os níveis hierárquicos) e em 

cartórios do registro civil (para nascidos em domicílios). O não registro em 

cartórios, no próprio ano de nascimento, parece ser relativamente comum, a 

partir da observação em salas de vacinas. Isto dificulta o estabelecimento de 

determinados indicadores de saúde (mortalidade infantil, materna, etc.). 
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Quadro 4. Principais causas de mortalidade no Estado do Acre em 1998, 
segundo a freqüência por causa (CID10) e faixa etária (em 
anos). 

Causa (CID10) 
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I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 48 11 8 22 37 13 14 17 3 173 
II. Neoplasias (tumores) 0 0 2 3 29 22 16 40 0 112 
III. Doenças sangue, órgãos hemat.  e Imunidade 2 2 2 1 2 3 2 3 0 17 
IV. Doenças endócrinas nutricionais e matabólicas 13 3 0 3 2 7 13 32 0 73 
V. Transtornos mentais e comportamentais  0 0 0 2 5 4 1 1 0 13 
VI. Doenças do sistema nervoso 1 3 4 0 6 3 3 1 0 21 
IX. Doenças do aparelho circulatório 1 1 1 16 42 45 65 158 1 330 
X. Doenças do aparelho respiratório 37 5 5 3 8 9 19 59 1 146 
XI. Doenças do aparelho digestivo 3 0 5 16 27 19 9 6 1 86 
XII –  Doenças da pele e do tecido subcutâneo 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
XIII. Doenças sit osteomuscular e tec. Conjuntivo 0 0 1 2 0 0 3 0 0 6 
XIV. Doenças do aparelho geniturinário 0 0 2 3 8 2 6 8 0 29 
XV. Gravidez, parto e puerpério 0 0 1 5 3 0 0 0 1 10 
XVI. Algumas afec. originadas no período perinatal 189 0 0 0 0 0 0 0 164 353 
XVII. Malf. Congênitas, deformidade e/ou anomalias 

cromossômicas 
21 2 1 0 0 0 0 1 5 30 

XVIII. Sint. Sinais e achados anorm de ex. clín. e/ou de 
laboratório 

132 28 10 34 74 54 95 333 18 778 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 5 16 23 135 92 17 11 20 2 327 
Não classificados 2 0 0 2 2 0 3 1 1 11 
Total 454 71 65 322 344 198 260 680 197 2.517 

Fonte: CIS, SESSACRE 

 

 

Com a implantação do sistema SINASC, para microcomputadores, 

tem-se tentado evitar este procedimento. De maneira geral, tanto no Estado 

como na Capital, o indicador é considerado forte. 

No Quadro 5, os nascidos-vivos em 1998 foram distribuídos por 

município de ocorrência e local de nascimento, observando-se  a 

predominância dos partos hospitalares. 

No Estado do Acre ainda ocorre um número significante de partos 

operatórios, chegando a 20,8% do total dos partos de 1999, conforme 

mostra o Quadro 6. A idade materna inferior a 14 anos de idade é outro 

indicador alarmante. 
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Quadro 5. Nascidos-vivos por município do Estado do Acre em 1998. 

Município Hospital Via Pública Domicílio Outro Ignorado Total 

Acrelândia 4 29 10 0 0 43 

Assis Brasil 36 0 36 0 0 72 

Brasiléia 144 0 14 0 1 159 

Bujari 0 0 3 0 0 3 

Capixaba 0 0 0 0 0 0 

Cruzeiro do sul 2.301 3 275 4 4 2.587 

Epitaciolândia 0 0 0 0 0 2 

Feijó 233 0 163 1 6 403 

Jordão 0 0 0 0 0 0 

Mâncio Lima 540 0 39 1 1 581 

Manuel Urbano 57 0 1 0 0 58 

Marechal Thaumaturgo 1 0 99 0 0 100 

Plácio de Castro 210 42 18 0 1 271 

Porto Acre 0 0 13 0 0 13 

Porto Walter 13 0 104 0 2 119 

Rio Branco 10.281 2 162 1 18 10.464 

Rodrigues Alves 36 0 38 0 0 74 

Santa Rosa do Purus 0 0 0 0 0 0 

Sena Madureira 1.171 5 53 0 3 1.232 

Senador Guiomard 66 0 15 0 2 83 

Tarauacá 125 0 1 0 0 126 

Xapuri 219 0 5 2 0 226 

Município ignorado – AC 0 0 0 0 0 0 

Não classificados 10 0 1 1 0 12 

Total 15.447 81 1.052 10 38 16.628 

Fonte: CIS, SESSACRE 

 

 

Quadro 6. Freqüência, por faixa etária materna e tipo de parto, dos 
nascidos-vivos no Estado do Acre, em 1999. 

Faixa etária (anos) Espontâneo Operatório Fórceps Outro Ignorado Total 

Até 14 208 71 1 0 1 281 

1519 4.146 910 1 2 52 5.111 

2034 7.562 2.182 7 1 72 9.824 

35 e + 774 199 0 2 13 988 

Ignorada 308 98 0 0 18 424 

Total 12.998 3.460 9 5 156 16.628 

Fonte: CIS, SESSACRE 
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3.1.3  Principais agravos à saúde notificados no Estado do 
Acre, durante o ano de 1999 

Os agravos à saúde mais freqüentes, durante o ano de 1998, foram 

listados no Quadro 7, com as respectivas taxas de letalidade, incidência e de 

mortalidade/100.000 habitantes. A hanseníase ainda ocupa lugar de 

destaque, apesar da excelência do programa de controle, conforme 

reconhecimento do Ministério da Saúde. A malária é outra endemia de 

grande relevância, no entanto, estima-se que os números anuais sejam 

superiores aos descritos, além do aumento significativo da incidência no 

último ano (de 9.839 em 1998 para 19.019 em 1999). 

No Quadro 8, foram listados os agravos de notificação compulsória 

durante o ano de 1998, além dos casos de tuberculose, malária e 

hanseníase, descritos no Quadro 7. Em 1999, o número de casos notificados 

de sarampo, na cidade de Rio Branco, foi de 16, sendo dois em maiores de 

21 anos de idade. Por isto, em 1999, além do bloqueio vacinal entre os 

residentes das áreas de incidência da doença, a campanha de imunização 

anti-sarampo foi intensificada durante os meses (agosto, outubro e 

dezembro). 

 

Quadro 7. Agravos à saúde mais freqüentes no Estado do Acre em 1998. 

Agravos à saúde 
Números 
de Casos 

Números 
de Óbitos 

Letalidade% 
Incidência 

100.000 Hab. 
Mortalidade por 

100.000 Hab. 

Malária 9.839 9 0,09 1.967,07 1,80 

Afecções do Trato Respiratório 43.547 146 0,34 8.706,18 29,19 

Verminose 16.552 - - 3.309,18 - 

Anemia 8.491 15 0,18 1.697,57 3,00 

Gastroenterite 2.784 21 0,75 556,59 4,20 

Doenças do Aparelho Circulatório 5.179 330 6,37 1.035,42 65,98 

Infecção urinária 5.736 29 0,51 1.146,78 5,80 

Otite 3.001 - - 599,98 - 

Desidratação 1.791 7 0,39 358,07 1,40 

Desnutrição 726 24 3,31 145,15 4,80 

Tuberculose 378 18 4,76 75,57 3,60 

Hanseníase 344 3 0,87 68,77 0,60 

Fonte: CIS, SESSACRE 
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Quadro 8. Doenças de Notificação Compulsória no Estado do Acre em 
1998. 

Doenças 
Números 
de Casos 

Números 
de Óbitos 

Letalidade% 
Incidência 

100.000 Hab. 
Mortalidade por 

100.000 Hab. 

Hepatites 465 26 5,57 92,96 5,20 

Febre Tifóide 267 02 0,75 53,38 0,40 

Tétano acidental 09 08 88,89 1,80 1,60 

AIDS 15 06 40,00 3,00 1,20 

Tétano Neonatal 01 01 100,00 0,20 1,20 

Leptospirose 20 0 - 4,00 - 

Meningites (todas as etiologias) 22 03 13,64 4,40 0,60 

Sarampo - - - - - 

Raiva Humana - - - - - 

Coqueluche 123 0 - 24,59 - 

Fonte: CIS, SESSACRE 
 

 

A cidade de Rio Branco possui um Serviço de Dermatologia 

Sanitária, reconhecido como modelo pelo Ministério da Saúde, que está 

sendo  financiado com recursos externos. Este serviço cobre 100% do Estado 

do Acre e é o principal responsável pela busca ativa de casos de hanseníase,  

tendo diagnosticado 380 casos em 1999, distribuídos nas seguintes formas 

clínicas: 37 indeterminada; 93 tuberculóide; 206 dimorfa e 44 virchoviana. 

O único caso de paralisia flácida (em menor de 15 anos de idade), 

notificado em Rio Branco, foi descartado. 

Também em Rio Branco foram notificados em 1999: 94 casos de 

hepatite C, 8 de hepatite delta, 28 casos de hepatite criptogênica, 83 casos 

de acidentes por animais peçonhentos (54 por Bothrops sp.) e um caso 

autóctone de doença de Chagas. 

Em 1999, foram notificados 19.019 casos de malária no Estado do 

Acre, sendo 8,2% dos casos (n=1.566) pelo sistema de saúde de Rio Branco, 

respectivamente 1.032 pelo Plasmodium vivax, 526 pelo P. falciparum e 8 

mista; porém todos os casos foram aparentemente importados de outros 

municípios do Acre. 



33 

 

No período de 1997 a 1999, houve um aumento significativo de 

casos de malária no Estado e em toda a região Norte do país. No Estado do 

Acre, a FUNASA computou 6.123 casos em 1997, 9.839 em 1998 e 19.019 

em 1999. Até maio de 2000, a Fundação Nacional de Saúde tinha o registro 

de 9.342 casos. 

O Estado não é área de transmissão da Leishmania chagasi. 

Contudo, todos os 22 municípios têm casos autóctones de leishmaniose 

tegumentar-americana. Em 1999, foram notificados 492 casos da forma 

cutânea e/ou mucosa, sendo 61 notificados pelo sistema de saúde de Rio 

Branco. Todavia, a epidemiologia e as espécies/cepas da Leishmania sp. não 

estão suficientemente esclarecidos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Saúde da 

Cidade de Rio Branco 

O município de Rio Branco tem habilitação para a atenção básica, 

segundo as normas do SUS. Porém, quase totalidade das unidades de saúde 

fazem parte da rede própria da Secretaria de Estado de Saúde e 

Saneamento. 

Por isto, em Rio Branco faz parte da rede estadual os seguintes 

serviços ou unidades de saúde, segundo o nível de complexidade: 

Nível Primário 

a) 42 Postos de Saúde (equipe de saúde: de 1 a 2 

Agentes de Saúde); 

b) 40 Unidades de Saúde da Família (equipe: médico, 

enfermeiro, auxiliar de Enfermagem e de 5 a 8 Agentes 

de Saúde, segundo o tamanho da população-adstrita), 

as quais cobrem 70% da  cidade de Rio Branco e estão 

subordinadas aos  Centros de Saúde de cada região ou 

distrito. Seis (6) destas USF são gerenciadas pela 

Secretaria Municipal de Rio Branco. 

 

444   
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Nível secundário 

13 Centros de Saúde (equipe: médicos das 4 áreas básicas, 

odontólogos, enfermeiros, psicólogos, auxiliares de 

Enfermagem, etc. Dois (2) destes Centros têm  laboratório 

de Patologia Clínica e dois deles também de Raio X (não-

contrastado). 

 

Nível terciário (ANEXO: VOLUME II) 

a) Fundação Hospital do Estado do Acre, 164 leitos;  

b) Hospital Geral de Clínicas de Rio Branco (Pronto-

Socorro), 150 leitos; 

c) Hospital Infantil, 72 leitos (provisoriamente com 24 

leitos, até completar a reforma); 

d) Hospital de Saúde Mental, 70 leitos; 

e) Maternidade Bárbara Heliodora, 65 leitos. 

 

Duas outras unidades terciárias, conveniadas ao Sistema Único de 

Saúde, fazem parte do sistema: 

a) Santa Casa de Misericórdia do Acre, 48 leitos 

b) Hospital Santa Juliana, 106 leitos. 

 

Além destas unidades, também pertencem à rede SESSACRE o Centro 

de Hematologia e Hemoterapia do Acre (HEMOACRE), o Laboratório Central 

de Saúde Pública (LACEN), o Centro de Controle Oncológico do Acre 

(CECON) e a Oficina Ortopédica (unidade de apoio ao Programa de 

Hanseníase). O CECON tem como atividade principal o diagnóstico e a 

prevenção das neoplasias de útero, mama, próstata e pulmão (ANEXO: 

VOLUME II). 
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4.1  Atendimento ambulatorial em 1999 na rede 
SESSACRE 

Além das consultas ambulatoriais na rede da SESSACRE, foram 

também computadas as realizadas nos Centros de Saúde de Rio Branco da 

Prefeitura de Rio Branco, durante o ano de 1999. No Quadro 9 (e (ANEXO: 

VOLUME II), foi distribuído o número de  consultas de cada unidade de 

saúde, própria da SESSACRE, e também o número de consultas classificadas 

como AVEIANM (Ações de Vigilância Epidemiológica, Imunização e Atos não-

médicos). 

 

Quadro 9. Consultas médicas e do tipo AVEIANM, realizadas nas unidades 
de saúde em 1999, na rede própria da SESSACRE. 

Unidades de Saúde 
Número de Consultas 

Médicas AVEIANM 

FUNDHACRE 91.512 0 
Hospital de Clínicas (PS) 141.588 0 
Hospital Infantil 9.215 (*) 0  
Hospital de Saúde Mental 13.787 41.184 
Maternidade Bárbara Heliodora 24.846 199.584 
CECON 9.610 11.335 
13 Centros de Saúde 164.736 707.397 

TOTAL 455.294 959.500 
(*) em 1999, parte do Hospital Infantil foi desativado. 

 

 

A proporção de consultas médicas foi de 1,75 para cada habitante da 

cidade de Rio Branco ou 3,69 consultas AVEIANM para cada habitante. Isto, 

sem considerar as consultas especializadas, bem como as consultas nas 

Unidades de Saúde da Família, em unidades de saúde não-vinculadas a 

SESSACRE e as do tipo AVEIANM nos 42 Postos de Saúde e unidades de saúde 

da família. No entanto, as unidades de saúde de Rio Branco atendem muitos 

dos habitantes de outros municípios do Estado, de cidades limítrofes de Estados 

vizinhos e brasileiros residentes nos países vizinhos. Portanto, aquelas 

proporções não espelham a realidade da assistência ambulatorial da cidade de 
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Rio Branco. Todavia, considerando as consultas realizadas nas unidades de 

saúde existentes nos demais municípios o número de consultas/ano parece 

altamente satisfatória ou evidencia alguma distorção no sistema, porque não há 

indício que o excesso de consultas possa sinalizar prevalência e incidência 

elevadas de algum(ns) agravo(s) à saúde. 

A FUNDHACRE, unidade de saúde terciária, em 1999 prestou 

109.814 consultas especializadas (ANEXO: VOLUME II). 

 4.2 Leitos por especialidade na rede da SESSACRE e 
conveniada  

No Quadro 10 (ANEXO: VOLUME II), foram distribuídos os leitos 

disponíveis nas 5 unidades hospitalares da SESSACRE e nos dois hospitais 

conveniados (Santa Casa e Hospital Santa Juliana). 

Quadro 10. Distribuição dos leitos hospitalares da cidade de Rio Branco, em 
1999, segundo a área ou especialidade. 

Especialidade Número de leitos 
Áreas Básicas 

 Clínica Médica 132 
 Pediatria 94 
 Cirurgia geral 74 
 Ginecologia-obstetrícia 107 

Especialidades 
 Urologia 7 
 Oftalmologia 10 
 Angiologia 2 
 Otorrinolaringologia 6 
 Ortopedia-traumatologia 45 
 Buco-maxilo 5 
 Cirurgia plástica 3 
 Neurocirurgia e neurologia 6 
 Psiquiatria 76 (*) 
 Hematologia 2 
 Dermatologia 1 
 Nefrologia 8 
 Doenças Infecciosas 31 
 Queimados 9 
 UTI 20 

TOTAL 638 
(*) inclusive os leitos do Hospital-dia 
Fonte: Plano Estadual de Saúde (2000) 
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No Hospital da FUNDHACRE (ANEXO: VOLUME II), unidade 

terciária de referência, os 184 leitos estão assim distribuídos: Clínica Médica: 

35 leitos; Pediatria:33 leitos; Clínica cirúrgica: 51 leitos; Ginecologia: 30 

leitos; Doenças Infecciosas: 8 leitos e UTI: 7 leitos. 

Considerando a população de Rio Branco de 260.000 habitantes a 

proporção é de 1 leito para cada 407,52 habitantes. Porém, no período dos 

12 meses de 1999 foram internados 28.534 pacientes (2.377,83/mês) nas 5 

unidades hospitalares da SESSACRE e nos dois hospitais conveniados. Isto, 

por sua vez, evidencia o expressivo número de pacientes de outras 

localidades (inclusive de cidades do Amazonas, Rondônia ou brasileiros 

residentes nos países limítrofes) que buscam atendimento hospitalar na 

cidade de Rio Branco. 

O sistema de saúde da cidade de Rio Branco, após a reforma 

administrativa de 1999, tem a seguinte estrutura (ANEXO: VOLUME II):  

FUNDHACRE 

  Pronto-socorro: Hospital de Clínicas 

   Maternidade: Maternidade Bárbara Heliodora 

  Pediatria: Hospital Infantil “Yolanda Costa e Silva” 

  Psiquiatria: Hospital de Saúde Mental de Rio Branco 

  Hospitais conveniados: Santa Casa e Sta. Juliana 

  Serviços especializados de apoio 

    - HEMOACRE 

    - CECON 

    - LACEN 

    - Oficina ortopédica 

    - Dermatologia sanitária 

    - AIDS/Tisiologia 

     

Centros de Saúde de Referência 

     

Unidade de Saúde da Família e Postos de Saúde 
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No Quadro 11 (e ANEXO: VOLUME II), consta as principais causas 

de internação naquelas sete (7) unidades hospitalares. Entre as causas 

definidas, as relacionadas ao período gestacional ou à saúde da mulher 

correspondem a 40,1% do total (11.442/28.534). 

A proposta de implantação do Curso de Medicina em Rio Branco 

contará com o Hospital da FUNDHACRE como Hospital-Escola. Neste 

hospital, foram internados 6.830 pacientes em 1999, com taxa de ocupação 

anual de 74 % e tempo médio de internação de 9 dias. 

O Hospital da FUNDHACRE tem 36 consultórios, onde foram 

atendidos 91.512 pacientes (áreas básicas) em 1999 e outros 109.814 nas 

especialidades médicas (ANEXO: VOLUME II). Portanto, a média de 

consultas/dia foi de 10,6 pacientes por dia/consultório. Recentemente, o 

Hospital adotou o sistema de referência e contra-referência, com forma de 

hierarquizar as ações de saúde entre as unidades da rede SESSACRE. 

4.3 Serviços Especializados nas unidades da 
SESSACRE  

O Hospital da Fundação Hospital do Estado do Acre (FUNDHACRE) 

conta com Laboratórios de Patologia Clínica (123.266 exames em 1999) e 

Setor de Imagem (29.784 exames). Este último serviço realizou 18.939 

exames radiográficos (constratados ou não), 3.644 exames tomográficos 

(constratados ou não) e 7.201 exames ultrassonográficos. Além destes 

serviços conta também com os seguintes serviços: 

 Anatomia Patológica (1.792 exames); 

 Eletrocardiografia (7.451 exames); 

 Eletroencefalografia (2.400 exames). 
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Quadro 11. Principais causas de internação hospitalar em 1999, na cidade 
de Rio Branco. 

Causas de Internação  Números de Casos 
Pneumonias 1998 
Colpoperineoplastia 310 
Entero-infecções 472 
Herniografia inguinal 140 
Insuficiência cardíaca 442 
Correção ortopédica 93 
Colecistectomia 89 
Resseção de próstata 82 
Histerectomia 292 
Ooforectomia 266 
Cirrose hepática 129 
Acidente vascular cerebral 120 
Apendicectomia 116 
Curativos c/ anestesia geral 114 
Afec. Do ap. genito-urinário 274 
Hemorragias digestivas 106 
Tuberculose pulmonar 83 
Desidratação 74 
Malária 176 
Crise asmática 87 
Glomerulonefrite 47 
Bronquiolite aguda 28 
Infecções cutâneas 67 
Esquizofrenia 556 
Alcoolismo 154 
Distúrbios psiquiátricos 342 
Parto normal 6757 
Parto cirúrgico 2227 
Curetagem pós-parto 1188 
Aborto 270 
Prematuridade 122 
Complicações gestacionais 104 
Laparotomia exploradora 95 
Pielonefrite 181 
Salpingectomia 28 
Diabetes mellitus 134 
Úlceras do TGI 66 
Causas externas 2004 
Hepatites 410 
Outras doenças infecciosas 568 
Causas diversas 6803 
Causas indefinidas 940 
TOTAL 28534 

Fonte: Plano Estadual de Saúde (2000) 
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A FUNDHACRE também tem serviços de endoscopia digestiva, 

hemodiálise (e DPI), quimioterapia, fisioterapia, fonoaudiologia e odontologia 

(ANEXO: VOLUME II). 

Conforme assinalado anteriormente, o Instituto de Controle de 

Agravos e Endemias, também a ser subordinado a SESSACRE, irá englobar 

as ações/atribuições da Coordenação Regional da Fundação Nacional de 

Saúde e do Departamento de Ações Básicas da Secretaria de Estado de 

Saúde e Saneamento, sendo o Departamento de Epidemiologia, nesta nova 

estrutura, o setor principal de planejamento e acompanhamento das 

atividades a serem executadas. Também fará parte desta nova estrutura o 

Centro de Medicina Tropical, vinculado ao Hospital da FUNDHACRE, mas que 

ainda funciona (setor de internação) no Hospital de Clínicas de Rio Branco.      

O Centro de Medicina Tropical, a ser construído anexo ao Hospital 

da FUNDHACRE, terá 36 leitos, laboratórios de pesquisa (parasitologia, 

microbiologia, virologia e entomologia) e serviços de apoio (exceto os já 

disponíveis na FUNDHACRE). 

As demais unidades de saúde, além dos serviços básicos (Patologia 

Clínica e Setor de Imagem), realizam também os serviços próprios de cada 

especialidade (Pediatria, Obstetrícia e Psiquiatria) – v. (ANEXO: VOLUME II). 

4.4  Ações e Serviços de Atenção Básica de Saúde 

A capacidade instalada na cidade de Rio Branco oferece alguns 

serviços, ações ou procedimentos em número superior ao atualmente 

necessário (1999), especialmente quando se considera também os Postos de 

Saúde, Centros de Saúde e Unidades de Saúde da Família; porém, outros 

procedimentos básicos são deficitários (consultas médicas básicas) ou o 

número realizado é superior ao da capacidade instalada (procedimentos 

odontológicos básicos). No Quadro 12, foram distribuídos estes serviços, 

ações ou procedimentos básicos realizados em 1999 e os possíveis, segundo 

a capacidade  instalada. 
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Quadro 12. Serviços, ações ou procedimentos de atenção básica, realizados 
em 1999 na cidade de Rio Branco (AC) e segundo a capacidade 
instalada no mesmo período. 

Tipo de serviço, procedimento 
ou ação básica 

Realizadas 
em 1999 

Capacidade 
em 1999 

Consultas AVEIANM 1.557.162 3.602.460 

Consultas médicas básicas 456.768 447.360 

Procedimentos odontológicos básicos 467.149 255.168 

Procedimentos médicos básicos 17.978 46.620 

Exames básicos de Patologia Clínica 314.027 883.416 

Fonte: Plano Estadual de Saúde, 1999 

 

Em 1999, a cidade de Rio Branco somente dispunha de 6 Unidades 

de Saúde da Família (USF), correspondendo à cobertura de 8% da 

população. Entre janeiro a abril de 2000, foram implantadas mais 34 USF, 

perfazendo um total de 40 USF. Estima-se que até dezembro de 2000 outras 

35 USF sejam implantadas, o que irá oferecer uma cobertura de 88%. 

No entanto, das 40 equipes de saúde de família (ESF), até agora 

implantadas, somente 26 (65%) têm profissionais médicos, pois o número de 

candidatos (n=28; dois foram reprovados) para o processo seletivo foi 

inferior ao necessário (n=34). Portanto, as 40 ESF somente têm o quadro de 

pessoal completo em relação aos profissionais enfermeiros, auxiliares (ou 

técnicos) de Enfermagem e Agentes de Saúde. 

Cada USF tem uma população-adstrita de até 750 famílias (ou até 

3.600 pessoas). No bairro do Tucumã, onde irá funcionar a partir de março de 

2001 o Programa de Residência Médica em Medicina Geral Comunitária 

(ANEXO: VOLUME I), o Centro de Saúde do Tucumã é a unidade de referência 

para as três (3) Unidades de Saúde da Família, localizadas na região do entorno 

onde residem 2.403 pessoas (182 famílias, de classe média-alta, residentes em 

condomíneo próximo não foram incluídas). 

Cada USF da região do Tucumã, bem como as USF das demais 

regiões, tem a seguinte área física: sala de recepção, secretaria-arquivo, 
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consultório médico, consultório de Enfermagem, sala de vacinas, sala de 

procedimentos, sala de reunião, depósito, copa-cozinha e dois sanitários (um 

deles para os membros da ESF) - (ANEXO: VOLUME I). 

Nas unidades de referência, por exemplo, o Centro de Saúde do 

Tucumã (ANEXO: VOLUME I), há: cinco (5) consultórios para áreas básicas 

(+Psiquiatria-Psicologia), três (3) consultórios de Enfermagem (inclusive de 

Planejamento Familiar), dois (2) consultórios odontológicos, laboratório de 

Patologia Clínica, sala para os testes de erros inatos do metabolismo (“teste 

do Pezinho”), sala de curativos + pequena cirurgia, sala de vacinas, arquivo 

médico, sala de reunião e área administrativa ou de apoio (copa, cozinha, 

lavanderia, sanitários, recepção, estacionamento, etc).     

As Unidades de Saúde da Família e de ensino do bairro do Calafate 

(Centro de Formação Profissional em Saúde, vide capítulo VII e ANEXO: 

VOLUME III) serão também campos de prática do curso médico do Curso de 

medicina  do Acre. 

Este modelo de saúde, visando principalmente a promoção da 

saúde e a prevenção de doenças, é uma política de governo e os seus 

campos de prática serão as unidades básicas de ensino-aprendizagem do 

Curso de medicina  do Estado do Acre. 

O reforço às medidas preventivas foi demonstrado pelo “Campanha 

de Vacinação contra os vírus da hepatite B e da febre amarela”, do Governo 

do Estado, oferecendo essas vacinas no período de agosto a dezembro de 

1999 a 100% da população do Estado, juntamente com outras vacinas, 

conforme a faixa etária. 

No Quadro 13, foram descritas as coberturas vacinais em 1999 

entre os menores de um (1) ano de idade. No entanto, algumas vacinas do 

Programa básico continuaram com coberturas inferiores a 90%, 

especialmente contra o sarampo (cobertura recomendada de 95%, no 

mínimo). Ao contrário, as vacinas contra a hepatite B e febre amarela 

apresentaram coberturas vacinais superiores 92%. 
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Quadro 13. Coberturas vacinais (%) em menores de 1 ano, em 1999, no 
Estado do Acre e na cidade de Rio Branco. 

Tipo de vacina Estado do Acre Rio Branco 

Poliomielite 76,8 87,9 

Sarampo 74,4 87,0 

Hepatite B 113,9 (*) 124,3 (*) 

BCG 97,3 119,8 (*) 

Tríplice (DPT) 55,7 74,8 

Febre amarela 99,2 108,7 

(*) em muitas localidades do Estado, a população estimada (IBGE) é inferior a existente, daí  
os percentuais superiores a 100%. 

Fonte: Plano Estadual de Saúde, 1999 

 

Em maiores de 1 ano e na população adulta, a cobertura vacinal 

contra a hepatite B e da febre amarela também foram superiores a 94% no 

Estado do Acre e superior a 96% na cidade de Rio Branco. 

4.5  Quantitativos de pessoal da área da saúde 

Em agosto de 2000 foi concluído o censo do pessoal da saúde, a 

cargo do Setor de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Saúde e 

Saneamento (parte dos quantitativos no (ANEXO: VOLUME II). 

Aproximadamente, 75% do pessoal de nível superior reside na 

capital, onde vive de 47% a 49% da população do Estado. Entre os médicos, 

82% residem na cidade de Rio Branco. Portanto, mesmo desconsiderando tal 

distribuição, a proporção é de um (1) médico para cada 2.239 habitantes 

(sendo a população de 541.873 pessoas em julho de 2000). Porém, também 

considerando alguns isolados geográficos (áreas de acesso somente aéreo 

e/ou fluvial), aquela proporção no interior do Estado varia de 1:4.552 a 

1:6.386 habitantes. Em algumas regiões centrais do Estado, sem acesso 

terrestre, bem como na parte mais ocidental (sem acesso rodoviário com a 

cidade de Cruzeiro do Sul) a mesma proporção varia de 1:8.349 a 1:12.640 

habitantes.  
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Preliminarmente, os quantitativos globais já foram apurados e com 

os seguintes resultados (para o Estado): 

Agentes de Saúde  636 
Assistente Social 16 
Auxiliar de Enfermagem 323 
Biólogo 51 
Bioquímico 24 
Enfermeiro 200 
Farmacêutico 28 
Fisioterapeuta 29 
Fonoaudiólogo 6 
Médico 242 
 - Anestesiologia: 30 
 - Cardiologia: 4 
 - Cirurgia geral: 28 
 - Cirurgia plástica: 2 
 - Clínico geral: 22 
 - Dermatologia: 5 
 - Endocrinologia: 1 
 - Gastroenterologia: 1 
 - Ginecologia-obstetrícia: 41 
 - Nefrologia: 2 
 - Medicina Tropical: 5 
 - Medicina de Família: 28 
 - Oftalmologia: 9 
 - Otorrinolaringologia: 6 
 - Patologia: 2 
 - Pediatria: 40 
 - Pneumologia: 1 
 - Proctologia: 1 
 - Psiquiatria: 4 
 - Saúde Pública: 6 
 - Urologia: 4 
Médico-veterinário 22 
Nutricionista 9 
Odontólogo 65 
Psicólogo 26 
Técnicos de laboratório 45 



 

 

 

 

 

 

 
Outros Serviços 

de Saúde 

A Curso de medicina também irá utilizar outros campos de prática, 

especialmente durante os estágios no interior, visando a integração docente-

assistencial, pois têm profissionais médicos com programa de Residência 

Médica, nos serviços das seguintes localidades: 

Cruzeiro do Sul 

 3 Unidades de Saúde da Família 

 Hospital Regional de Cruzeiro do Sul 

 Hospital Regional de Dermatologia Sanitária 

Plácido de Castro 

 Unidade de Saúde da Pastoral da Saúde 

Porto Acre 

 2 Unidades de Saúde da Família 

Tarauacá 

 Unidade de Saúde da Família 

Xapuri 

 Unidade de Saúde da Família da Sibéria 

Unidades de Saúde (4 Centros de Saúde e uma Unidade 
Mista) de Fronteira do Exército 

555   
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5.1  Barco-Hospital “Manoel Montenegro” 

Em convênio com o Ministério da Marinha e a Universidade de 

Brasília/Núcleo de Medicina Tropical, a Secretaria de Estado de Saúde e 

Saneamento mantém o Barco-hospital 40 leitos, 6 consultórios, sala de 

vacinas, três leitos de UTI, duas salas de cirurgia, uma sala de parto, duas 

salas de curativos ou pequenos procedimentos, laboratório de Patologia 

Clínica, Serviço de Raio X, alojamentos, cozinha, etc. 

Este Barco-hospital foi reformado em 1999 pela Marinha e voltou a 

atuar em abril de 2000 nos municípios da região do Vale do Juruá. Durante 

os meses de agosto a outubro ficará no município de Santa Rosa do Purus. O 

plano para 2001 é o barco-hospital permanecer nesta região, onde não há 

hospital e com equipe permanente da UnB. 

Nas regiões remotas do Estado, onde o barco-hospital poderá ter 

acesso, a depender do período do ano, condições inexploradas da Amazônia 

brasileira poderão ser investigadas. Além da área de pesquisa, ensino e 

assistência, as atividades do Barco-hospital propiciam o desenvolvimento de 

várias atividades de extensão junto às comunidades ribeirinhas, 

habitualmente isoladas e sem acesso aos serviços de saúde. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sistema de 

Ensino 

No primeiro semestre de 1999, a Secretaria de Educação do Estado 

do Acre realizou um amplo censo escolar, inclusive assinalando as condições 

físicas da rede pública, particular e filantrópica. 

6.1  Ensino fundamental e médio 

O ensino básico (1 e 2 graus) conta no Estado com 4.416 salas de 

aula, entre as quais 48,3% (n=2.131) estão localizadas nas áreas urbanas 

municipais. Na sede, da cidade de Rio Branco, estão localizadas 1.693 salas 

de aula (38,3%) e 28,6% (n=484) estavam em condições deterioradas, 

sendo 451 recuperadas entre março de 1999 a abril de 2000. 

O número total de docentes, no Estado, é de 6.150. Na cidade de 

Rio Branco estão 2.981 docentes (48,5%), assim distribuídos: 196 (6,6%) no 

ensino infantil ou pré-primário; 1.726 (57,8%) no ensino fundamental (1ª a 

8ª séries); 458 (15,4%) no ensino médio e 601 (20,2%) no ensino especial 

ou supletivo. Neste contingente da cidade de Rio Branco, o percentual de 

professores de nível universitário é de 31,4% (n=936). Na atualidade, a 

Secretaria de Educação do Estado tem dois cursos de especialização, 

destinados aos docentes da rede pública e um programa de incentivo para a 

666   
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qualificação de nível superior, com a meta de incentivar a formação 

universitária, até 2004, a mais 30% dos docentes da rede pública. 

Do nível elementar ao médio (inclusive especial e supletivo), em 

1999, o Estado tinha 142.810 alunos e entre estes 71.334 (49,9%) eram da 

cidade de Rio Branco. Nesta cidade, há 4,3 alunos do ensino fundamental 

para 1 (um) aluno do ensino médio, o que denuncia a ainda elevada evasão 

escolar. 

Considerando exclusivamente o ensino fundamental e médio da 

cidade de Rio Branco, a proporção de alunos/docente é, respectivamente, de 

24,4 : 1 (42.110/1.726) e de 21,3 : 1 (9.727/458). 

6.2  Ensino técnico 

O Estado tem, formalmente, somente dois cursos técnicos, ambos 

sediados na capital; um de Auxiliar de Enfermagem na Escola Estadual de 

Auxiliares de Enfermagem (vide também capítulo VII) e o outro de técnico 

Agrícola na Escola da Floresta (estadual), cada um com número de matrícula 

anual de 35 e 50 alunos, respectivamente. 

Outras iniciativas (técnicos de Informática, técnicos de Radiologia, 

etc) são ocasionais, de parte do Governo do Estado do Acre, da Universidade 

Federal do Acre ou da iniciativa privada (SEBRAE, SESC, etc.). 

Este quadro será revertido quando da inauguração, no primeiro 

semestre de 2002, do Centro de Formação Profissional em Saúde, ANEXO: 

VOLUME III). Este Centro faz parte do Programa de Expansão da Educação 

Profissional (PROEP) da Secretaria de Educação Média e Tecnológica do MEC 

e será financiado com recursos externos (BID), federais (FAT, MEC) e do 

Estado, e irá oferecer cursos técnicos (Técnico em Saúde da Família, Técnico 

de Enfermagem, de Patologia Clínica, etc.) e de especialização ou de 

aperfeiçoamento para o pessoal de nível superior. 
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6.3  Ensino superior 

A Universidade Federal do Acre (UFAC) é a única instituição de 

ensino superior (IES) do Estado, sendo uma entidade jurídica de direito 

público e a Fundação (C.G.C. nº 4.071.106/0001-37) foi instituída pelo 

Governo Federal por meio do Decreto-Lei nº 74.706, de 17 de outubro de 

1974. 

A Universidade Federal do Acre está localizada na cidade de Rio 

Branco, o campus possui uma área de 289 ha, sendo 47.000 m2 de área 

construída, constando de salas de aulas, laboratórios, Biblioteca central, 

bloco de administração central e setorial, além de serviços gerais. 

A criação da UFAC se deu dentro do contexto das mudanças 

acontecidas na Região Amazônica, em consonância com os Programas 

Nacionais de Desenvolvimento (PND), aliado a movimentos estudantis e 

comunitários, por reivindicação junto à classe política e governantes, face à 

carência de profissionais universitários para atender às necessidades locais e 

da macro-região, em especial a formação de professores para atender as 

demandas do ensino de 1º e 2º graus. 

Historicamente, o ensino universitário no Acre iniciou-se em 1964 

com a criação do curso de Direito, expandindo-se posteriormente com a 

implantação de outros cursos, conforme mostra o Quadro 14. 

Inicialmente, os cursos funcionavam de maneira isolada, mantidos 

com recursos públicos do Estado, sendo agregados progressivamente até a 

implantação do Centro Universitário do Acre. Em 1971, com a integração já 

iniciada, houve a conformação da Universidade do Acre enquanto instituição 

de ensino superior, mantida pela Fundação Universidade Federal do Acre. 

O processo de federalização se deu em 1974, quando passou a 

denominar-se Universidade Federal do Acre, significando o maior 

fortalecimento da instituição e do Estado. 
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Quadro 14. Evolução do ensino universitário, em nível de graduação e 
formação básica na UFAC, 1964–1999. 

Ano Curso Unidade Expansão para outros 
municípios 

1964 Direito Faculdade de Direito  

1968 Economia Faculdade de Ciências 
Econômicas 

 

1971- 

1973 

-Letras (Licenciatura Plena) 

-Pedagogia (Licenciatura plena) 

-Matemática (Licenciatura plena) 

-Estudos Sociais (Licenciatura Curta) 

-Geografia (Licenciatura plena) 

-História (Licenciatura plena) 

Instituto de Letras 

Faculdade de Educação 

Instituto de Ciências Exatas 

Instituto de Ciências Humanas 

Instituto de Ciências Humanas 

Instituto de Ciências Humanas 

A partir de 1973 expandiu-se 
para o interior (Cruzeiro do Sul, 
Tarauacá, Feijó, Sena 
Madureira, Xapuri, Brasiléia e 
Plácido de Castro), 
posteriormente para o Território 
Federal (atual Estado) de 
Rondônia  

1976 -Enfermagem (Licenciatura plena) 

-Ciências (Licenciatura Curta) 

Instituto de Ciências Humanas 

Instituto de Ciências Exatas 

Convênios com Secretaria de 
Estado de Educação e Cultura 

1978 -Tecnologia em Ciências Agrárias 
(Modalidade Heveicultura) 

-Tecnologia em Construção Civil 

(Modalidade Edificação; Estradas e 
Topografia) 

Coordenação de curso 

UFAC (Cursos para tecnólogos 
de nível superior) 

 

1980 Cursos de Graduação em Educação 
Básica (Regime Parcelado) 

Depto. de Letras, de 
Matemática, de Educação e 
Dep. de Filosofia e Ciências 
Sociais 

Xapuri e Cruzeiro do Sul 
(parceria com a SUDAM, 
Secretaria de Educação e 
Cultura do Estado e Prefeituras) 

1982 Agronomia (Licenciatura Plena) Depto. de Ciências Agrárias  

De 
1989 a 
1992 

-Educação Física (Licenciatura Plena 
e Bacharelado) 

-Ciências Biológicas (Licenciatura 
Plena) 

-Ciências Sociais (Sociologia, 
Antropologia e Ciências Políticas) 

-Pedagogia (Bacharelato) 

Depto. de Educação Física e 
Desportos 

Depto. de Ciências da Natureza 

 

Depto. de Filosofia e Ciências 
Sociais 

Depto. Educação 

 

 

 

 

 

 

Pedagogia: Xapuri, Tarauacá, 
Sena Madureira e Cruzeiro do 
Sul (AC). Guajará Mirim 
(Rondônia) 

1993 Engenharia Civil __  

1994  Letras (Português/Espanhol: 

(Licenciatura Plena) 

Depto. de Letras Tarauacá, Brasiléia 

1995  -Análise de Sistemas (Bacharelado) 
 

-História (Licenciatura plena e 
Bacharelado)  

Depto. de Matemática e 
Estatística 

Depto. de Geografia e História 

 

 

Curso Noturno 

1999 Engenharia Florestal Deptº de Ciências Agrárias Curso Diurno 

Fonte: Plano MINTER UFAC-USP, 1999. 
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A expansão do ensino superior no Acre, envolvendo o interior do 

Estado, iniciou-se em 1973, com a participação da Secretaria de Educação e 

Cultura do Estado e das Prefeituras dos Municípios. Esta experiência bem 

sucedida serviu de parâmetro para que o Conselho Federal de Educação 

recomendasse o convênio da UFAC com a Secretaria de Educação e Cultura 

do Território de Rondônia, visando a implantação no município de Guajará-

Mirim (RO) dos cursos de Licenciatura curta em Pedagogia, Estudos Sociais, 

Letras e Ciências. 

Em 1979, altera-se a estrutura organizacional da UFAC, dando 

origem à criação dos Departamentos Acadêmicos e Colegiados dos Cursos, 

assim constituídos: Ciências Agrárias e Tecnológicas; Geografia e História; 

Educação; Direito; Ciências da Saúde, Educação Física e Desportos; Ciências 

da Natureza; Matemática e Estatística; Letras; Economia; Filosofia e Ciências 

Sociais. Houve o desmembramento de alguns destes departamentos e 

criação de novos; atualmente, há 14 Departamentos na UFAC, incluindo o 

Colégio de Aplicação. No Quadro 15, foi assinalada a distribuição dos 

docentes (efetivos) por titulação, em cada Departamento da UFAC. 

Mais da metade (51,1%) do corpo docente (efetivo) da UFAC é 

portadora do título de mestre ou doutor. No global, a proporção de docentes 

pelo total de alunos (vide Quadro 16) é de 1 docente para 13,2 alunos.  

Um dos Departamentos da UFAC é o de Ciências da Saúde (DCS), o 

qual desde a sua criação em 1977, sempre esteve preocupado em 

implementar atividades de ensino, pesquisa e extensão de serviços de saúde 

à comunidade. Dos 19 docentes deste Departamento, dois fazem Curso de 

Doutorado (portadores do título de Mestre) e um outro faz Mestrado. Além 

destes docentes, o DCS conta com 15 professores-substitutos, contratados 

em regime de dedicação exclusiva ou por 40 horas semanais. 
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Quadro 15. Corpo docente da UFAC, segundo o grau de titulação e 
Departamento da UFAC (em dezembro de 1999). 

DEPARTAMENTO  Doutor Mestre Especialização Graduação Total 

Ciências Agrárias 2 12 6 3 23 

Ciências da Natureza 6 24 2 1 33 

Ciências da Saúde 2 6 7 4 19 

Direito 0 5 1 11 17 

Economia 1 11 4 2 18 

Educação 1  13 12 2 28 

Educação Física 0 5 0 12 17 

Engenharia Civil 0 7 8 5 20 

Filosofia e Ciências Sociais 3 11 7 3 24 

Geografia 1 8 2 1 12 

História 3 5 3 4 15 

Letras 5 13 10 5 33 

Matemática e Estatística 0 9 8 4 21 

Colégio de Aplicação 0 4 8 15 27 

Total  24 133 78 72 307 

Fonte: Diretoria de Assuntos Acadêmicos da UFAC (2000). 

 

Quanto às atividades de pesquisa, os docentes recém-titulados 

estão se inserindo no contexto da pesquisa de forma individual, coletiva e 

até mesmo via programa de agências de fomento a pesquisa, mais 

particularmente junto ao CNPq (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

Científica - PIBIC–UFAC/CNPq). Os docentes têm se empenhado na produção 

científica, através de publicações em periódicos, apresentação de trabalhos 

em eventos técnico-científicos, desenvolvimento de monografias pelos alunos 

de graduação e especialização. 

Com relação às atividades de ensino do DCS, estas são mais 

desenvolvidas junto à Coordenação do Curso de Graduação em Enfermagem, em 

nível de graduação, enquanto que na extensão encontram-se ações dirigidas às 

orientações a saúde da comunidade, participação em campanhas de vacinação, 

oferta de cursos de extensão, atividades educativas e assistenciais. 
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A oferta destes cursos tem representado algum progresso em 

direção à consolidação da integração Universidade/Sociedade, como também 

ao desenvolvimento de pesquisas com resultados altamente relevantes para o 

profissional e para a retroalimentação das instituições conveniadas, através da 

melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade. 

Outro ponto a acrescentar refere-se ao caráter multiprofissional dos 

cursos de especialização, que tem proporcionado a qualificação de recursos 

humanos não só da área da Saúde, mas também de Educação, Biologia, 

Filosofia e Ciências Sociais. 

Atualmente, a UFAC conta com 27 cursos de graduação, capital e 

interior, em diferentes áreas do conhecimento. No Quadro 16, consta à 

distribuição dos alunos matriculados no primeiro semestre de 2000, 

considerando todos os semestres de cado Curso. 

No decorrer de todo esse processo de expansão do ensino de 

graduação também foram oferecidos cursos de especialização, em nível lato 

sensu, por quase todos os Departamentos Acadêmicos da UFAC. 

No exame vestibular de 1999, o total de inscritos foi 7.479 

candidatos e o de vagas de 990, correspondendo, no global, a uma (1) vaga 

para cada 7,6 candidatos; a mesma proporção no curso de Enfermagem foi 

de uma (1) vaga para 16,3 candidatos. No Quadro 17, os candidatos e os 

respectivos número de vagas foram distribuídos por curso. 

Em 1996, houve a implantação do Curso de Mestrado em Ecologia 

e Manejo de Recursos Naturais, com o objetivo de contribuir para a formação 

de uma metodologia de estudos ambientais voltado para o desenvolvimento 

do Estado do Acre, sendo mantido com recursos próprios. Este curso 

continua em pleno funcionamento, envolvendo vários departamentos da 

UFAC e em 1999 teve início a segunda turma. 
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Quadro 16. Corpo discente da UFAC, no primeiro semestre de 2000, 
segundo o curso de graduação. 

CURSO N alunos % 

Direito 237 5,9 

Economia 327 8,1 

Pedagogia 174 4,3 

Pedagogia (Cruz. Sul)  170 4,2 

História 368 9,1 

Geografia (licenciatura) 177 4,4 

Geografia (bacharelato) 92 2,3 

Letras vernáculas 258 6,4 

Letras vernáculas (C. Sul) 140 3,5 

Letras (Lín. Inglesa) 108 2,6 

Letras (L. Inglesa), C. Sul 74 1,8 

Letras (Lín. Francesa) 56 1,4 

Letras (Lín. Espanhola) 156 3,9 

Enfermagem  169 4,1 

Ciências  107 2,6 

Ciências Biológicas 185 4,6 

Ciências Sociais 193 4,8 

Educação Física (Bac.) 103 2,6 

Educação Física (Lic.) 187 4,6 

Agronomia 202 5,0 

Matemática 202 5,0 

Análise de Sistemas 156 3,9 

Engenharia Civil  156 3,9 

Engenharia Florestal 40 1,0 

TOTAL 4037 100,0 

Fonte:  Diretoria de Assuntos Acadêmicos, UFAC (2000). 
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Quadro 17. Candidatos ao concurso vestibular da UFAC em 03 de 

novembro de 1999, segundo o curso de graduação. 

CURSO N candidatos N vagas 

Direito 770 40 

Economia 400 45 

Pedagogia 461 50 

Pedagogia (Cruzeiro do Sul)  496 50 

História 616 90 

Geografia (licenciatura) 207 40 

Geografia (bacharelato) 58 20 

Letras vernáculas 259 40 

Letras vernáculas (Cruzeiro do Sul) 184 40 

Letras (Língua Inglesa) 103 20 

Letras (Língua Inglesa), Cruzeiro do Sul 80 20 

Letras (Língua Francesa) 86 20 

Letras (Língua Espanhola) 337 40 

Enfermagem  490 30 

Ciências  269 40 

Ciências Biológicas 433 40 

Ciências Sociais 471 45 

Educação Física (Bacharelato) 137 20 

Educação Física (Licenciatura) 267 40 

Agronomia 313 50 

Matemática 260 40 

Análise de Sistemas 358 40 

Engenharia Civil  174 40 

Engenharia Florestal 250 40 

TOTAL 7479 990 

Fonte:  Diretoria de Assuntos Acadêmicos, UFAC (2000) e Manual do Candidato-1999. 
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Em 1997 foi aprovada a criação do Curso de Mestrado 

Interinstitucional em Educação (MINTER-CAPES), realizado em convênio com 

a Universidade Federal do Rio de Janeiro, financiado pela CAPES. Este curso 

está em fase de finalização. Mais recentemente, foi realizada a seleção de 

alunos para outro MINTER, de História, com a Universidade Federal de 

Pernambuco. 

No entanto, há uma carência de programas de capacitação 

profissional em nível de pós-graduação stricto sensu para atender as 

necessidades locais e regionais, especialmente aqueles de caráter 

multiprofissional, como mostra o capítulo 7. 

6.3.1  Curso de Enfermagem 

O curso de graduação em Enfermagem foi criado de acordo com a 

Resolução nº 02 de 13 de janeiro de 1976. A sua implantação teve como 

subsídio os resultados do estudo realizado pelo MEC (1975) sobre o 

desenvolvimento do ensino superior de Enfermagem no Brasil, que apontava 

o déficit de 38.600 profissionais enfermeiros no país e recomendava a 

criação de cursos de Enfermagem nos distritos geo-educacionais ainda não 

contemplados. Naquela época, o Estado do Acre não contava com cursos de 

Enfermagem ou outro na área da saúde. 

Desde o ingresso da primeira turma de alunos, em 1976, já foram 

realizados 23 vestibulares, nos quais se inscreveram 3.627 alunos, 

concorrendo a 695 vagas. Dos 662 alunos matriculados regularmente, 310 

graduaram-se até o ano de 1998. A demanda de candidatos por vaga tem 

aumentado significativamente, representando a proporção aproximada de 

16:1 no vestibular de 1999. 

Com a formação e ingresso de enfermeiros no mercado de 

trabalho, fez-se necessário o oferecimento de cursos de pós-graduação lato 

sensu, ou seja, Aperfeiçoamento e Especialização. Até a presente data já 

foram oferecidos 7 cursos, como mostra o Quadro 18; para o ano de 1999 
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estão previstos mais 2 cursos nas áreas de Saúde Pública e Enfermagem 

Obstétrica. 

Quadro 18. Caracterização dos cursos de especialização lato sensu 
oferecidos pelo Departamento de Ciências da Saúde – UFAC, no 
período de 1982 a 1999. 

Especificação dos Cursos  Ano Nº de 
Alunos 

Curso de Aperfeiçoamento de Docentes e 
Profissionais na Área de Saúde 

1982 11 

Curso de Especialização em Tópicos de 
Enfermagem 

1986 21 

Curso de Especialização em Saúde Pública 1991-1996 21 

Curso de Especialização em Enfermagem 
Médico-Cirúrgica 

1996 23 

Curso de Especialização em Medicina do 
Trabalho 

1997 27 

Curso de Especialização em Gerência de  
Unidades Básicas de Saúde  

1996-1998 13 

Curso de Especialização em Saúde Pública 1999-2000 15 

Curso de Especialização em Enfermagem 
Obstétrica 

1999-2000 16 

TOTAL - 165 

Fonte: Departamento de Ciências da Saúde, 1999 
 

A oferta destes cursos pela UFAC ou mesmo integrado com outros 

órgãos, em muito credenciou o Departamento de Ciências da Saúde perante 

a comunidade e hoje, com os especialistas em plena atividade, relevantes 

trabalhos assistenciais e de pesquisa vêm sendo desenvolvidos, 

instrumentalizando a melhoria da qualidade dos serviços a que os 

profissionais estão vinculados. 

No período de 1979 a 1998, 14 docentes do Curso de Enfermagem 

foram titulados, sendo 13 (92,8%) mestres e 1 (7,2%) doutor. Destes 14 

docentes titulados, 3 (21,4%) foram transferidos para outras instituições, 2 
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(14,3%) aposentaram, 1 (7,1%) pediu demissão e 8 (57,2%) estavam em 

atividade no primeiro trimestre de 2000. 

Entre outras atividades de extensão, destaca-se os trabalhos do 

Grupo de Aleitamento Materno Peito Amigo (GALPA), desenvolvidos na 

Maternidade Bárbara Heliodora da SESSACRE, com apoio da UNICEF, cujas 

ações estão voltadas ao incentivo ao aleitamento materno, assistência à 

mulher no puerpério e à criança no primeiro ano de vida, e as atividades são 

empreendidas por uma equipe multiprofissional. Por conta também desta 

atividade, recentemente a Maternidade Bárbara Heliodora recebeu do 

Ministério da Saúde o Prêmio Galba de Araújo. 

6.3.2  Capacidade instalada da UFAC 

Juntamente com o curso de Enfermagem, o Curso de Ciências 

Biológicas, entre outros, a UFAC dispõe da infra-estrutura didático-

pedagógica no campus universitário da UFAC, com Laboratórios de 

Enfermagem, Anatomia, Paleontologia, Unidade Tecnológica de Alimentos 

(UTAL), Física–Mecânica, Física–Óptica, Química, Biologia, Zoologia, 

Microscopia, Solos–Química, Solos–Física, Citopatologia, Solos e Asfalto, 

Concreto e Materiais, Cartografia, Fotografia, Controle de Qualidade da 

Borracha, Informática, Casa de Vegetação, Serviço de Meteorologia, 

Xilotécnica e Carpoteca, Centro de Documentação e Informação Histórica 

(CDIH) e Centro Dialectológico do Acre (CEDAC). O acervo da Biblioteca 

Central será apresentado em outro capítulo. 

Os laboratórios do Departamento de Ciências da Saúde, apesar das 

áreas físicas serem muito boas, possuem equipamentos antigos, muitos 

necessitando de manutenção. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Programas de 

Educação na 

Área da Saúde 

Conforme foi mostrado no Quadro 18, a Universidade Federal do 

Acre oferece cursos de especialização desde 1982, especialmente na área da 

Saúde Pública (multiprofissional) e de Enfermagem, a alunos do corpo 

docente e técnico da UFAC, e também de outras instituições federais, 

estaduais e municipais. Segundo dados da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação da UFAC, no período de 1992 a 1998, foram oferecidos 47 cursos 

de especialização, em todas as áreas do conhecimento, para os quais foram 

inscritos 1.402 alunos, tanto da capital como do interior do Estado do Acre, 

mas as vagas foram destinadas a somente 11,8% dos inscritos. Como 

mostrado no Quadro 16, em 1999 foram oferecidos mais dois (2) cursos 

especialização, um em Saúde Pública e outro em Enfermagem Obstétrica. 

O primeiro curso stricto sensu da UFAC foi o Curso de Mestrado em 

Ecologia e Manejo de Recursos Naturais, implantado em 1998 e descrito 

anteriormente.  A partir de fevereiro de 1999, o Governo do Estado do Acre 

apoiou a implantação de programas na área da Educação Médica. 

Inicialmente, foram implantados dois Programas de Residência 

Médica (PRM), de Pediatria (3 médicos-residentes R1) e de Ginecologia-

obstetrícia (3 médicos-residentes R1), no Hospital da Fundação Hospital do 

777   
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Estado do Acre (FUNDHACRE) em março de 2000 e em fevereiro de 2001 

serão selecionados os médicos-residentes dos programas de Medicina Geral 

Comunitária (6 MR-R1) (ANEXO: VOLUME I) e Cirurgia Geral (3 MR-R1). 

Estes PRMs também utilizam como campo de prática o Pronto-Socorro 

(Hospital de Clínicas) e a Maternidade Bárbara Heliodora. O treinamento em 

atenção básica, do PRM de Pediatria, é realizado no Centro de Saúde do 

Tucumã, que também será o centro de referência do PRM de Medicina Geral 

Comunitária (6MR-R1). 

Como área de apoio aos PRMs, foi construído ao lado do hospital da 

FUNDHACRE o alojamento da Residência Médica, com 21 apartamentos 

(quarto para 1 cama e área de estudo; banheiro privativo), área conjunta de 

lazer e copa-restaurante. 

No mesmo sentido, a biblioteca do hospital da FUNDHACRE teve o 

acervo ampliado, com a aquisição de livros e periódicos, além de ligação 

própria com provedor da INTERNET. 

Na formação de pessoal docente, o Núcleo de Medicina Tropical da 

Universidade de Brasília abriu dez (10) vagas para o curso de Mestrado e os 

alunos foram selecionados em dezembro de 1999, entre profissionais 

médicos da Secretaria de Estado de Saúde e Saneamento do Estado. 

Durante este ano, de 2000, os mestrandos fazem os créditos em Brasília e 

farão o trabalho de conclusão no Estado do Acre ao longo de 2001. 

Segundo o modelo dos cursos interinstitucionais de mestrado da 

CAPES, o Governo do Estado em convênio com a Universidade Federal da 

Bahia irá oferecer na FUNDHACRE (ANEXO: VOLUME II) outras 10 vagas 

para o Curso de Mestrado em Medicina do Curso de Pós-graduação em 

Medicina e Saúde do Curso de medicina da UFBA, a ser implantado em 

dezembro de 2000. 

Como forma de apoiar a formação de pessoal de profissionais 

(médicos e enfermeiros) de Centros de Saúde e Unidades de Saúde da 

Família será oferecido um Curso de Especialização em Saúde da Família (420 
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horas), com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o 

Ministério da Saúde, a ser oferecido na cidade de Rio Branco por docentes do 

Curso de medicina da Universidade de Brasília. No primeiro ano (outubro de 

2000 a fevereiro de 2001) serão treinados 24 profissionais e no segundo ano 

de 16 a 20 alunos. Estes treinados serão os profissionais a serem referência 

(Corpo Docente Auxiliar), dentro do programa docente-assistencial, nas 

unidades de atenção básica (Centros de Saúde e Unidades de Saúde da 

Família) para os alunos e docentes do Curso de medicina. Parte dos 

profissionais, a serem treinados, também irão compor o corpo técnico-clínico 

do Centro de Formação Profissional em Saúde (ANEXO: VOLUME III) no 

bairro do Calafate (Rio Branco, AC). 

O Governo do Estado também em 1999 passou a financiar o Curso 

de Doutorado de três bolsistas; um quarto doutorando (não-bolsista) faz o 

curso em Medicina Tropical na Universidade de Brasília. O plano do governo 

é manter o programa de incentivo de doutorado, como forma de atrair 

concluintes dos cursos de mestrado. 

Como mencionado no item VI.2., a Escola Estadual de Auxiliares de 

Enfermagem, a partir de outubro de 2000 será transformada no Centro de 

Formação Profissional em Saúde (ANEXO: VOLUME III), visando formar 

técnicos de Enfermagem, técnicos em Bioquímica, cito-técnicos, técnicos de 

Enfermagem em Saúde da Família, Agentes Comunitários de Saúde, entre 

outros. Para isto, foi aprovada, com verbas do BID, FAT e do MEC (PROEP), 

a quantia de R$ 1.463.201 para a construção no bairro do Calafate, próximo 

ao hospital da FUNDHACRE (em Rio Branco) de uma área com: quatro 

unidades de saúde da família, escola propriamente dita (salas de aula, 

biblioteca, salas para recursos audiovisuais e de informática, auditório, 

laboratórios didático-pedagógicos, áreas de apoio e alojamento). Estas novas 

unidades de saúde e de treinamento, do Calafate, também serão utilizadas 

como campos de prática do curso médico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Pedagógico do 

Curso de Medicina 

8.1 FUNDAMENTAÇÃO DA PROPOSTA 

O Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecido pela Constituição 

Federal e legislação correlata, não tem sido implementado satisfatoriamente, 

por uma série de obstáculos. Entre eles, destaca-se a formação de médicos 

pelas atuais escolas médicas. 

O currículo da maioria das escolas médicas existentes no país é 

organizado por disciplinas, geralmente estanques, não correspondentes às 

estruturas de saúde e sem relevar a atenção à saúde integral a pessoa e à 

comunidade, especialmente quanto aos agravos à saúde mais freqüentes, 

associado às técnicas de prevenção de doenças, promoção e recuperação da 

saúde. 

Por sua vez, o modelo atual forma médicos de acordo com os 

padrões dos países desenvolvidos, onde os campos de prática são, quase 

sempre, em unidades terciárias ou de alta complexidade. Contudo, a 

proposta de um novo modelo curricular não deve ser confundida como o 

simples abandono daquelas práticas, mas o que se busca é integrar as 

práticas de ensino dentro de um sistema integrado de referência e contra-
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referência. Deste modo, os aluno e os docentes terão uma visão mais ampla 

do setor saúde e as suas práticas, conforme o nível de complexidade, 

inclusive em serviços de maior resolutividade. Portanto, a nova proposta 

curricular não reconhece a existência de curso médico para país desenvolvido 

ou em desenvolvimento. 

O modelo tradicional, preconizado por Flexner, no início do século 

passado, enfatiza a formação do médico dentro do hospital. As matérias 

básicas são ministradas nas primeiras fases do curso, antes de um contato 

do aluno com as atividades que irão lhe despertar o interesse e a motivação 

para estudar. Nessa primeira fase, o aluno desmotivado, estuda e, 

geralmente, logo em seguida, esquece o que estudou. 

Neste contexto, as matérias profissionalizantes são ministradas 

quase que exclusivamente dentro do Hospital-Escola, com raras excursões 

pelo restante do sistema de saúde, excursões estas feitas, geralmente, por 

conta dos departamentos de Medicina Preventiva e de Saúde Comunitária. 

Quando se pensa em um novo curso de Medicina há de levar em 

conta as mudanças que estão ocorrendo no sistema de saúde do país. 

Apesar disto, no país inteiro as reformas curriculares têm surgido, mas todas 

elas não conseguem abandonar os velhos conceitos. Em sua maior parte, 

continuam a privilegiar a formação de um médico destinado ao atendimento 

hospitalar (nível terciário ou quaternário de assistência) e pouca prioridade 

para o atendimento em centros de saúde, unidades mistas ou de saúde da 

família (nível primário e secundário de assistência). 

Portanto, é necessário mudar radicalmente essa maneira de formar 

médicos. Contudo, essas mudanças dificilmente ocorrerão nas atuais 

condições de formação de médico. A maioria das escolas médicas brasileiras 

tem os seus currículos fragmentados em inúmeras disciplinas. Os seus 

professores são, em sua maior parte, especialistas, mestres e doutores. A 

carreira docente, como está estruturada, estimula ainda mais essa 

fragmentação. Não há incentivos, dentro da carreira docente do sistema 
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federal, por exemplo, para que um professor continue atuando na clínica 

geral em unidades sanitárias, mas, ao contrário, as atividades ministradas 

dentro do hospital e as publicações em laboratórios sofisticados são os 

“caminhos” para o sucesso acadêmico e/ou profissional. Todavia, apesar 

deste modelo prevalecer em muitas escolas médicas, há também que 

considerar os significativos avanços nas últimas três décadas, demonstrando 

a necessidade de manter o elevado padrão científico-tecnológico em algumas 

instituições, até como locais para a formação de pessoal altamente 

qualificado. 

Por outro lado, o Sistema de Saúde não oferece salários e 

condições de trabalho que atraiam candidatos para o trabalho no Serviço 

Público. Nas condições atuais, o subsistema estatal, pertencente ao 

subsistema público não apresenta atrativos para o médico, seja em salários, 

seja em condições de trabalho. Na verdade, os médicos são formados para 

os subsistemas supletivos e de alta tecnologia. 

Conseqüentemente, ao tentar reformar os currículos sem modificar 

o subsistema público, em termos de salários e condições de trabalho, as 

probabilidades de êxito serão menores, porque o perfil profissional do 

médico continuará atendendo os ditames mercadológicos. 

Para tornar atrativo o subsistema público é necessário sua 

transformação de setor competitivo, como é considerado atualmente, em 

setor estratégico, previsto pela reforma administrativa já aprovada pelo 

Congresso Nacional. Como setor estratégico seus cargos e salários farão 

parte das carreiras típicas do Estado, onde os salários serão adequados e as 

condições de trabalho serão melhoradas. 

Em paralelo, há um crescente mercado de trabalho para o médico 

como membro da equipe de saúde da família, pois desde 1994 o Ministério 

da Saúde tem o Programa de Saúde de Família como uma das metas 

prioritárias. Em conseqüência, a oferta de vagas para estes profissionais é 

superior ao número de formandos/ano, com capacitação para atuação nos 

níveis primários e secundários do sistema de saúde. 
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8.2 Organização Curricular 

O Curso consta basicamente de duas partes. Uma correspondente 

aos aspectos doutrinários e outra ao  estágio curricular. Os aspectos 

doutrinários serão ministrados em 5 anos, com um total de 7.050 horas, em 

176 a 180 semanas, correspondendo a, no máximo, 40 horas semanais de 

efetivo trabalho escolar, treinamento em serviço ou atividades afins. O 

estágio curricular terá a duração de 1 ano, com uma carga horária total de 

2.496 horas, correspondendo a 48 semanas com 52 horas semanais, 

inclusive plantões de 12 a 24 horas, conforme o rodízio. 

 O currículo pleno do curso médico será estruturado em disciplinas, de 

acordo com o currículo mínimo aprovado pelo Conselho Nacional de 

Educação, mas sua programação será feita de forma integrada, visando à 

interdisciplinaridade e a compatibilidade com a organização dos serviços de 

saúde do sistema de saúde local e regional. 

Como atividade obrigatória, o aluno deverá apresentar no primeiro 

dia letivo do 6 ano (ou 11 semestre) a minuta da Monografia de conclusão 

de curso, a ser apreciada pela pré-banca de docentes, a quem cabe 

recomendar ou não a entrega da versão definitiva, no último semestre do 

curso. 

Do elenco de atividades optativas, o aluno deverá fazer até o 5 

ano do curso médico (ou a partir do 3 ano), podendo ser inclusive durante o 

período de férias letivas, pelo menos três (3) das cinco (5) disciplinas 

optativas (cada uma com carga horária máxima de 225 horas): 

1) Cirurgia Geral  

2) Obstetrícia; 

3) Imagenologia; 

4) Patologia Clínica; 

5) Estágio opcional, de duração não superior a 2 

meses, em unidade de saúde vinculada a 

outra Escola Médica do país. 
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Outras disciplinas, de cursos de graduação oferecidos pela UFAC, 

poderão ser também consideradas como optativas, desde que tenha parecer 

favorável do Docente responsável pela orientação do discente. 

O Estágio curricular (INTERNATO) terá a duração de 2 semestres 

ou 1 ano  (a partir do 10 semestre = 12 meses), com carga horária de  

2.496 horas, nas seguintes áreas sob a forma de rodízio (e duração em 

meses): 

 Medicina Geral do Adulto: 5 meses (Clínica Médica, 

Cirurgia e Toco-ginecologia, de forma integrada); 

 Medicina Geral da Criança e do Adolescente: 5 

meses; 

 Estágio rural: 2 meses em tempo integral e 

dedicação exclusiva. 

Concomitantemente durante o período do Estágio Curricular, exceto 

quando do Estágio Rural, o aluno deverá cumprir uma carga horária mínima 

de 24 horas de Urgências Médicas, no Hospital de Clínicas de Rio Branco, 

distribuídas em plantões de 12 ou 24 horas. 

Os rodízios serão programados integradamente, pelas diversas 

estruturas de saúde: centros de saúde, unidades de saúde da família, 

unidades mistas e hospitais da cidade de Rio Branco. Por ocasião do Estágio 

Rural, serão selecionadas as unidades de saúde, do interior do Estado do 

Acre, obrigatoriamente com distância superior a 100 km da cidade de Rio 

Branco. As unidades a serem selecionadas (vide capítulo V) deverão ter um 

profissional médico com Residência Médica. As atividades durante este 

estágio deverão ser supervisionadas, pelo menos uma vez por mês, por um 

membro do corpo docente do Curso de medicina. 
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 A carga horária total do curso será assim distribuída: 

a) matérias básicas 1.110 horas; 

b) matérias profissionalizantes e complementares 5.265 horas; 

c) estudo optativo 675 horas; 

d) estágio curricular 2.490 horas. 

 As ementas das disciplinas do currículo pleno, em anexo, têm os 

seguintes itens ou elementos: objetivos; carga horária; conteúdo 

programático; local (is) onde será ministrada; metodologia e sistema de 

avaliação. 

8.2.1 Objetivos  

O currículo do Curso de medicina  da UFAC terá como objetivos : 

1) Assegurar a competência profissional e o compromisso 

com o social; 

2) Assegurar que o currículo reflita as prioridades de 

saúde regionais; 

3) Assegurar a seus professores treinamento, não 

somente para atuar na prática clínica com 

competência, capacidade de sistematização do seu 

trabalho diário e capacidade crítica, mas também para 

agir como educadores capazes de conduzir o aluno a 

uma aprendizagem contínua e duradoura, por 

intermédio de estudo auto dirigido e independente; 

4) Programar as atividades curriculares tendo como eixo 

principal o sistema de saúde local e regional,  

distribuindo essas atividades de tal forma que seja 

privilegiado o nível primário de assistência à saúde; 

5) Inserção precoce do aluno na rede básica de serviços 

de saúde; 
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6) Integração das matérias básicas com as profissionais 

de modo a fazer com que sejam elas dadas 

simultaneamente, de maneira a propiciar a 

aproximação entre as necessidades da prática médica 

e as respectivas informações anatomofisiopatológicas, 

tão importantes ao saber médico; 

7) Assegurar aos docentes e discentes os meios 

necessários à produção de conhecimentos sobre a 

nossa realidade de saúde e a sua aplicação para a 

solução dos problemas existentes na região e 

8.2.2 Competências do profissional a ser formado 

        

 Entre as competências do médico geral e não-especializado, a ser 

formado, foram listadas como prioritárias: 

a) resolver competentemente os problemas comuns de 

saúde e doenças da comunidade; 

b) saber encaminhar os casos que necessitem de 

atendimento especializado; 

c) contribuir para a criação de novos conhecimentos, 

aplicando o método científico em seu trabalho e 

d) ter compromisso com o ser humano e com o social. 

             8.2.3 Perfil do profissional do  a ser formado 

 Neste contexto, o Curso de medicina devera formar médicos: 

a) habilitados a prestar uma assistência integral ao indivíduo, à 

sua família e à comunidade; 

b) com compromisso científico,  ético e social e 
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c) adequados ao funcionamento do sistema de saúde local e 

regional. 

8.2.4 Estrutura curricular 

       8.2.4.1 Elenco global de disciplinas 

Elenco de disciplinas e atividades obrigatórias e optativas com as 

respectivas cargas horárias: 

1) Biologia III e IV 75 horas 

2) Anatomia III, IV e V 90 horas 

3) Fisiologia I, II e III 135 horas 

4) Bioquímica IV, V e VI  105 horas 

5) Biofísica II 45 horas 

6) Farmacologia e Terapêutica Clínica I, II e III 135 horas 

7) Patologia Geral I e II 120 horas 

8) Parasitologia III 90 horas 

9) Microbiologia I 90 horas 

10) Imunologia I,  II,  III e IV  120 horas 

11) Semiologia 450 horas 

12) Anatomia Patológica I e II 225 horas 

13) Clínica Médica 225 horas 

14) Clínica Pediátrica 225 horas 

15) Clínica Cirúrgica 225 horas 

16) Clínica Obstétrica e Ginecológica 225 horas 

17) Medicina Social 450 horas 

18) Saúde da Família I, II, III, IV e V 1930 horas 

19) Medicina Legal I 60 horas 

20) Bioética I, II e III 150 horas 

21) Psiquiatria I e II 150 horas 

22) Doenças Infecciosas e Parasitárias 90 horas 

23) Medicina Comunitária 300 horas 

24) Técnica de Elaboração de Trabalhos Científicos 60 horas 
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25) Técnica de Pesquisa Bibliográfica 60 horas 

26) Estágio rural 240 horas 

27) Monografia 60 horas 

28) Estágio curricular 2490 horas 

29) Disciplinas optativas 675 horas 

(3 das 5 disciplinas oferecidas) 

30) Seminários de Humanidades I, II, III, IV e V 300 horas 

31) Educação Física I                                              30 horas 

32) Educação Física II                                             30 horas 
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8.2.4.2 Quadro de disciplinas por ano 

Ano Disciplinas Programas Cargas 
Horárias 

Unidades  
Integradoras 

Campo de prática 

1  Saúde da Família I 
 Medicina Comunitária 
 Medicina Social 
 Técnica de Elaboração de Trabalho Científico 
 Técnica de Pesquisa Bibliográfica 
 Seminários de Humanidades I 
 Educação Física I  
 Educação Física II 

 Medicina Comunitária.  
 Bioestatística.  
 Epidemiologia.  
 Antropologia. 
 Sociologia.  
 Administração em Saúde. 
 Saneamento 

1230 
horas 

 Ação  
 Epidemiológica. 
 Atenção básica. 
 Assistência 

Médico-
sanitária. 

 Administração 
em Saúde 

 Comunidade. 
 Posto de Saúde. 
 Centro de Saúde. 
 Unidade de Saúde da Família 

(USF). 
 Sala de Aula. 
 Serviço de Limpeza pública. 
 Depart. de Saneamento e Água. 
 Sala de aula e auditório. 

 
2 

 

 Saúde da Família II 
 Semiologia  
 Anatomia III 
 Fisiologia I 
 Bioquímica IV 
 Biofísica II 
 Imunologia I 
 Patologia Geral I 
 Psiquiatria I 
 Biologia III 
 Seminários de Humanidades II 

 Semiologia. 
 Medicina de 
 Família. 
 Genética. Embriologia.  
 Fisiologia. 
 Biofísica. Imunologia. 
 Patologia Geral 
 Psicologia Médica. 

1300 
horas 

 O Corpo 
humano. 

 O Normal e o 
Patológico. 

 Assistência 
médica a 
pessoa e a sua 
Família.  

 Laboratórios. 
 Laboratório de Anatomia. 
 Salas de Aula. Auditório. 
 Centro de 
 Saúde. USF. 
 Unidade Mista. 
 Hospital. 
 

3  Saúde da Família III 
 Farmacologia e Terapêutica Clínica I 
 Biologia IV 
 Bioética I 
 Doenças Infecciosas e Parasitárias 
 Parasitologia III 
 Microbiologia I 
 Imunologia II 
 Psiquiatria II 
 Patologia Geral II 
 1 das Disciplinas optativas (Cirurgia Geral, 

Obstetrícia, Imagenologia, Estágio opcional  
ou Patologia Clínica) 

 Seminários de Humanidades III 

 Medicina Familiar. 
 Farmacologia Clínica e 

Terapêutica. 
 Doenças Infecciosas e 

parasitárias. 
 Parasitologia. 
 Microbiologia. 
 Imunologia. 
 Psicopatologia. 
 Ética e Bioética. 

1500 
horas 

 Medicina 
Familiar. 

 Endemias. 
 Bioética 

 Salas de aula. 
 Auditório. Laboratórios. 
 USF. Centro de Saúde. 
 Unidade Mista. 
 Comunidade. 
 Hospital. 
 Instituto de Endemias. 

4  Saúde da Família IV 
 Bioética II 
 Anatomia Patológica I 
 Anatomia IV 
 Fisiologia II 
 Bioquímica V 
 Imunologia III 
 Farmacologia e Terapêutica Clínica II 
 Estágio rural 
 2 das Disciplinas optativas (Cirurgia Geral, 

Obstetrícia, Imagenologia, Estágio opcional  
ou Patologia Clínica) 

 Seminários de Humanidades IV 

 Medicina familiar. 
Anatomia. 

 Anatomia patológica. 
 Fisiologia clínica. 
 Bioquímica clínica. 
 Imunologia clínica. 
 Terapêutica. 
 Estágios 

1380 
horas 

 Medicina 
familiar. 

 Áreas básicas 
de apoio ao 
conhecimento 
fisiopatológico 
(normal vs. 
patológico). 

 Laboratórios. 
 USF. Centro de Saúde. 
 Unidade mista. 
 Hospital: enfermarias e 

ambulatórios. 
 Salas de aula. 
 

5  Saúde da Família V 
 Clínica Obstétrica e Ginecológica 
 Clínica Médica 
 Clínica Cirúrgica 
 Clínica Pediátrica 
 Anatomia Patológica II 
 Anatomia V 
 Fisiologia III 
 Bioquímica VI 
 Imunologia IV 
 Farmacologia e Terapêutica Clínica III 
 Medicina Legal I 
 Bioética III 
 Seminários de Humanidades V 

 Clínica Médica. 
 Anatomia. clínica 
 Clínica Cirúrgica. 
 Saúde materno-infantil. 
 Anatomia cirúrgica. 
 Anatomia patológica. 
 Genética médica 
 Embriologia médica. 
 Fisiologia clínica 
 Bioquímica clínica. 
 Imunologia clínica. 
 Terapêutica. 
 Verificação de óbito. 
 Perícia Médica. 
 Ética e Bioética. 

1680 
horas 

 Assistência 
cínica e 
cirúrgica de 
adultos, 
materna e 
pediátrica. 

 Medicina Legal 

 Hospital: Enfermarias e 
Ambulatórios. 

 Instituto Médico-Legal.  
 Salas de Aula. 
 Laboratórios. 

6  Estágio curricular 
 Monografia 

 Rodízio nas áreas básica, 
de forma integrada (Clínica 
de Adultos e de Crianças) 

2550 
horas 

 Atenção integral  USF. Centros de Saúde.  
 Hospitais (enfermarias e 

ambulatórios). 
 Salas de Aula. 
 Laboratórios. 
 Serviços de Apoio.  
 Redação e apresentação oral 

do trabalho escrito 
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8.2.4.3. Ementário das Disciplinas 

8.2.4.3.1  Disciplina: Saúde da Família I 

Ementa: Oferecer ao aluno a oportunidade de 
conhecer as unidades e os membros da 
equipe de saúde, bem como quais as 
atividades e atribuições de cada um. 
Discutir os casos-problemas em 
organização de serviços, indicadores de 
saúde e atividades desenvolvidas. 

Carga Horária Total: 1 ano – 300 horas. 

Conteúdo Programático: Parte Geral. Conceito de Medicina 
Familiar. Perfil da Equipe de Saúde da 
Família. Organização da Rede de 
Prestação de Serviços de Saúde para 
atuação do Médico de Família. Sociologia 
da Família. O Prontuário da Família. 
Participação em atividades das unidades 
de saúde da família e de campo (com os 
agentes de saúde). 

Locais onde será ministrada: Unidades de Saúde da Família, Centros 
e Postos de Saúde, adaptados para o 
exercício da Medicina Familiar. 
Comunidade (escolas, locais de trabalho e 
nos domicílios das famílias).  Salas de 
Aula. 

Metodologia: Utilização da metodologia Medicina 
Baseada em Evidências. Estudo de caso. 
Treinamento em serviço nos locais 
indicados no item anterior. A parte teórica 
será ministrada sob a forma de aulas 
expositivas, seminários e estudo dirigido. 
Elaboração de trabalhos científicos e/ou 
trabalhos escritos. 

Avaliação: Sistemática, durante o  desenvolvimento 
da disciplina. Provas escritas objetivas, 
relatórios e provas práticas ao final dos 
módulos específicos. 
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8.2.4.3.2  Disciplina: Saúde da Família II 

Ementa: Capacitar o aluno a atender a pessoa em 
seus aspectos físicos, psíquicos e sociais. 

Carga horária: 2 ano – 430 horas, 

 

Conteúdo Programático: Parte Geral. O exame da pessoa normal. 
Medidas de prevenção aplicadas à 
pessoa, à sua família e a comunidade. 
Ambiente e Saúde. Ética ambiental. 
Principais agravos à saúde, associando-os 
à investigação semiológica e as bases 
fisiopatológicas. 

Locais onde será ministrada: Unidades de Saúde da Família, Centros 
e Postos de Saúde, adaptados para o 
exercício da Medicina Familiar. 
Comunidade (escolas, locais de trabalho e 
nos domicílios das famílias).  Salas de 
Aula. 

Metodologia: Utilização da metodologia Medicina 
Baseada em Evidências. Estudo de caso. 
Treinamento em serviço nos locais 
indicados no item anterior. A parte teórica 
será ministrada sob a forma de aulas 
expositivas, seminários e estudo dirigido. 
Elaboração de trabalhos científicos e/ou 
trabalhos escritos. 

Avaliação: Sistemática, durante o  desenvolvimento 
da disciplina. Provas escritas objetivas, 
relatórios e provas práticas ao final dos 
módulos específicos. 
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8.2.4.3.3  Disciplina: Saúde da Família III 

Ementa: Integrar o aluno as atividades das 
unidades de saúde da família, como um 
dos elementos da equipe, buscando 
capacitá-lo ao atendimento integrado à 
saúde da pessoa e da sua família. 

Carga horária: 3 ano – 600 horas; 
 

Conteúdo Programático: Parte Geral. Epidemiologia Geral, a partir 
da discussão de casos. Sala de vacinas. 
Nutrição humana. Atuação do Médico de 
Família. Processos Psicossociais da 
Família. Ciclo de Vida da Família e suas 
Implicações Clínicas e Terapêutica 
Familiar. Módulos Específicos: Toco-
Ginecologia. Pediatria. Medicina Interna. 
Urgências Médico-Cirúrgicas e Pequena 
Cirurgia. Medicina Social e Psicologia 
Médica. 

Locais onde será ministrada: Unidades de Saúde da Família, Centros 
e Postos de Saúde, adaptados para o 
exercício da Medicina Familiar. 
Comunidade (escolas, locais de trabalho e 
nos domicílios das famílias).  Salas de 
Aula. Conforme a fase da disciplina: 
Hospital Geral que atenda as quatro áreas 
básicas (Toco-Ginecologia, Pediatria, 
Medicina Interna, Cirurgia e Urgências 
Médico-Cirúrgicas). 

Metodologia: Utilização da metodologia Medicina 
Baseada em Evidências. Estudo de caso. 
Treinamento em serviço nos locais 
indicados no item anterior. A parte teórica 
será ministrada sob a forma de aulas 
expositivas, seminários e estudo dirigido. 
Elaboração de trabalhos científicos e/ou 
trabalhos escritos. 

Avaliação: Sistemática, durante o desenvolvimento 
da disciplina. Provas escritas, objetivas, 
relatórios e provas práticas ao final dos 
módulos específicos. 
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8.2.4.3.4  Disciplina: Saúde da Família IV 

Ementa: Oferecer ao aluno a oportunidade de ser 
um dos agentes, sob supervisão técnica e 
docente, dos programas de prevenção de 
doenças e de promoção da saúde, de 
forma integrada as atividades médicas. 

Carga horária: 4 ano – 300 horas 

Conteúdo Programático: Módulos Gerais: Programas de Prevenção 
de Doenças e de Promoção da Saúde, 
desenvolvidos nas unidades de saúde da 
família e tendo o aluno como um dos 
agentes promotores. Módulos Específicos: 
Toco-Ginecologia. Pediatria. Medicina 
Interna. Urgências Médico-Cirúrgicas e 
Pequena Cirurgia. Medicina Social e 
Psicologia Médica. 

Locais onde será ministrada: Unidades de Saúde da Família, Centros 
e Postos de Saúde, adaptados para o 
exercício da Medicina Familiar. 
Comunidade (escolas, locais de trabalho e 
nos domicílios das famílias).  Salas de 
Aula. Conforme a fase da disciplina: 
Hospital Geral que atenda as quatro áreas 
básicas (Toco-Ginecologia, Pediatria, 
Medicina Interna, Cirurgia e Urgências 
Médico-Cirúrgicas). 

Metodologia: Utilização da metodologia Medicina 
Baseada em Evidências. Estudo de caso. 
Treinamento em serviço nos locais 
indicados no item anterior. A parte teórica 
será ministrada sob a forma de aulas 
expositivas, seminários e estudo dirigido. 
Elaboração de trabalhos científicos e/ou 
trabalhos escritos. 

 



77 

 

 

8.2.4.3.5  Disciplina: Saúde da Família V 

Ementa: Capacitar o aluno a atender a pessoa e 
sua família em seus aspectos físicos, 
psíquicos e sociais, como membro de uma 
equipe de saúde da família, sob 
supervisão técnica e docente. 

Carga horária: 5 ano – 300 horas 

Conteúdo Programático: Módulos Específicos: Toco-Ginecologia. 
Pediatria. Medicina Interna. Urgências 
Médico-Cirúrgicas e Pequena Cirurgia. 
Medicina Social e Psicologia Médica. 

Locais onde será ministrada: Unidades de Saúde da Família, Centros 
e Postos de Saúde, adaptados para o 
exercício da Medicina Familiar.  

Metodologia: Utilização da metodologia Medicina 
Baseada em Evidências. Estudo de caso. 
Treinamento em serviço nos locais 
indicados no item anterior. A parte teórica 
será ministrada sob a forma de aulas 
expositivas, seminários e estudo dirigido. 
Elaboração de trabalhos científicos e/ou 
trabalhos escritos. 
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8.2.4.3.6   Disciplina:  Medicina Comunitária 

Ementa: Capacitar o aluno a trabalhar na 
comunidade para conhecer os seus 
aspectos de saúde, sócio-econômicos, 
demográficos e ambientais. 
Compreender o papel do médico na 
equipe de saúde de cuidados 
primários, no Sistema de Saúde local e 
regional e na sociedade, considerada 
como um todo. 

Carga horária: 1 ano – 300 horas 

Conteúdo Programático: Conceito de Comunidade. Métodos de 
trabalho na Comunidade. Sociologia 
da Comunidade. Pesquisas sócio-
antropológicas e epidemiológicas na 
comunidade. Imunizações. Técnicas 
de enfermagem. Bioestatística 
aplicada. 

Locais onde será ministrada:  Unidades de Saúde da 
Família, Centros e Postos de Saúde, 
Domicílios e instituições comunitárias. 
Salas de Aula. 

Metodologia: Treinamento em serviço na 
comunidade e nas Unidades de Saúde 
da Família, preferencialmente, nos 
Centros e Postos de Saúde. 
Elaboração de trabalhos científicos 
com dados obtidos da comunidade. 
Aulas expositivas, seminários, 
dramatizações e estudo dirigido. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas, relatórios e 
trabalhos com dados obtidos da 
comunidade. 
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8.2.4.3.7 Disciplina: Medicina Social 

Ementa: Capacitar o aluno a compreender o 
processo saúde-doença e seus 
determinantes, a analisar os 
problemas de saúde sob uma óptica 
coletiva, a entender a lógica da 
organização do sistema de saúde, a 
conhecer a morbi-mortalidade da 
região, a discutir o perfil e o papel do 
médico na sociedade e a conhecer e 
saber lidar com as práticas alternativas 
de saúde. 

Carga horária: 1 ano – 450 horas 

Conteúdo Programático: Introdução a Saúde Pública. 
Informação, Comunicação e Educação 
em Saúde. Saneamento. Bioestatística 
e Epidemiologia. Administração em 
Saúde. Ciências Sociais em Saúde. 

Locais onde será ministrada: Comunidade, Unidades de 
Saúde da Família, Centros e Postos de 
Saúde. Salas de Aula. 

Metodologia: Aulas expositivas, seminários, 
dramatizações, estudo dirigido e 
treinamento em serviço. Elaboração de 
trabalhos científicos. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas, relatórios e 
trabalhos com dados obtidos da 
comunidade. 
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8.2.4.3.8  Disciplina:  Biologia III 

Ementa: Capacitar o aluno a compreender 
função da Célula. Genética Humana e 
Médica. 

Carga horária: 2 ano  – 30 horas; 

Conteúdo Programático: A célula: organelas. Genética humana 
e médica (mecanismos de herança 
versus principais síndromes heredo-
familiares). Defeitos congênitos mais 
freqüentes.  

Locais onde será ministrada: Salas de aula e laboratórios. 

Metodologia: Aulas expositivas e práticas, 
seminários, estudo dirigido e estudos 
em microscópio. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas. Provas práticas com 
lâminas ao microscópio. 
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8.2.4.3.9  Disciplina:  Biologia IV 

Ementa: Capacitar o aluno a compreender os 
fundamentos da Genética Humana e 
Médica, a Biologia Molecular e suas 
aplicações e a Embriologia. 

Carga horária: 3 ano – 45 horas. 

Conteúdo Programático: Embriologia dos órgãos, sistemas e 
aparelhos do homem. Fundamentos da 
Biologia Molecular. Aplicações e 
perspectivas da Biologia Molecular.  

Locais onde será ministrada: Salas de aula e laboratórios. 

Metodologia: Aulas expositivas e práticas, 
seminários, estudo dirigido e estudos 
em microscópio. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. 
Desempenho durante realização de 
seminários. 
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8.2.4.3.10  Disciplina:  Semiologia 

Ementa: Capacitar o aluno a fazer uma 
observação clínica completa, elaborar 
uma lista de problemas, fazer o 
diagnóstico diferencial e formular 
hipóteses diagnósticas. 

Carga Horária Total: 450 horas 

Carga horária: 2 ano – 450 horas 

Conteúdo Programático: Relação médico-paciente. Técnica de 
obtenção e redação da anamnese. 
Técnica de realização e redação do 
exame físico. Técnica de elaboração 
da lista de problemas. Técnica de 
elaboração de diagnóstico diferencial. 
Técnica de elaboração de hipóteses 
diagnósticas. Estudo 
anatomofisiopatológico dos sintomas e 
sinais. Interpretação de exames 
complementares. 

Locais onde será ministrada: Enfermarias e ambulatórios 
de unidades mistas e hospitais. 

Metodologia: Demonstrações práticas de 
semiotécnica em pessoas sadias e 
doentes. Treinamento nas enfermarias 
e ambulatórios do que foi 
demonstrado. Aulas expositivas, 
seminários e estudo dirigido. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
objetivas e provas práticas junto ao 
paciente ou membro da comunidade. 
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8.2.4.3.11  Disciplina:  Anatomia III 

Ementa: Capacitar o aluno a conhecer a 
estrutura macroscópica e microscópica 
do corpo humano normal. 

Carga horária: 2 ano – 30 horas; 
 

Conteúdo Programático: Aspectos deontológicos das práticas 
com o cadáver. Noções Gerais de 
Anatomia macroscópica e 
microscópica. A Cabeça. O Pescoço. 
O tórax. O Abdome. O Períneo e a 
Pelve. O Dorso. Os Membros 
superiores. Os Membros inferiores. 

Local onde será ministrada: Salas de anatomia e Laboratórios. 

Metodologia: Demonstrações práticas em cadáver 
ou material equivalente.. Aulas 
expositivas com diapositivos, 
seminários, estudo dirigido e 
demonstrações em pessoas sadias. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas. Provas práticas em 
cadáver, manequim, pessoas normais, 
diapositivos e pranchas com figuras. 
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8.2.4.3.12  Disciplina:  Anatomia IV 

Ementa: Capacitar o aluno a conhecer a 
anatomia topográfica, relacionando-a 
com a embriogênese e os 
conhecimentos adquiridos na Clínica e 
na Cirurgia. 

Carga horária: 4 ano – 30 horas; 

Conteúdo Programático: Anatomia Topográfica. Neuroanatomia. 
Discussão dos conhecimentos 
adquiridos na Clínica e na Cirurgia. 

Local onde será ministrada: Salas de anatomia, Laboratórios, 
Serviços de Imagem e salas de aula. 

Metodologia: Demonstrações práticas em cadáver 
ou material equivalente. 
Demonstrações em serviços de 
Imagem. Aulas expositivas com 
diapositivos, seminários, estudo 
dirigido e demonstrações em pessoas 
sadias. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. 
Elaboração de casos, usando recursos 
multimídia. 
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8.2.4.3.13  Disciplina:  Anatomia III 

Ementa: Correlacionar os conhecimentos 
adquiridos em Anatomia com os 
achados em exames de Imagem, das 
principais síndromes clínicas, doenças 
mais freqüentes e nas principais 
indicações cirúrgicas.  

Carga horária: 5 ano – 30 horas; 

Conteúdo Programático: Discussão dos conhecimentos na 
Clínica e na Cirurgia, associados aos 
aspectos anatômicos e ao exame de 
Imagem. 

Local onde será ministrada: Salas de necropsia. Sala de cirurgia. 
Serviços de Imagem e salas de aula. 

Metodologia: Demonstrações práticas em cadáver 
ou material equivalente. 
Demonstrações em serviços de 
Imagem. Aulas expositivas com 
diapositivos, seminários, estudo 
dirigido e demonstrações em pessoas 
sadias. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. 
Elaboração de casos, usando recursos 
multimídia. 
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8.2.4.3.14  Disciplina: Fisiologia I 

Ementa: Capacitar o aluno a conhecer o 
funcionamento do corpo humano 
normal. 

Carga Horária: 2 ano – 45 horas; 

Conteúdo Programático: Fundamentos de Fisiologia. Os 
Líquidos e Eletrólitos. Os Sistemas 
Tampões. Os sistemas. 

Locais onde será ministrada: Laboratórios e Salas de aula. 

Metodologia: Demonstrações de experimentos em 
animais. Aulas expositivas, seminários 
e estudo dirigido. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas e práticas. 
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8.2.4.3.15  Disciplina: Fisiologia II 

Ementa: Capacitar o aluno a conhecer o 
funcionamento dos principais sistemas 
do corpo humano normal. Associar as 
funções normais e os seus respectivos 
distúrbios, observados na Clínica e 
Cirurgia. 

Carga horária: 4 ano - 45 horas; 

Conteúdo Programático: O Sistema Nervoso. O Aparelho 
Cardiovascular. O Aparelho 
Respiratório. O Aparelho Digestivo. O 
Aparelho Renal. O Sistema Endócrino 
e o Metabolismo. O Aparelho 
Reprodutor Masculino e Feminino. 

Locais onde será ministrada: Laboratórios, Enfermarias e 
salas de aula. 

Metodologia: Demonstrações de experimentos em 
animais. Aulas expositivas, 
observações in vivo, seminários e 
estudo dirigido. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas e práticas. 
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8.2.4.3.16  Disciplina: Fisiologia III 

Ementa: Capacitar o aluno a reconhecer 
alterações e desvios das funções 
normais e as respectivas repercussões 
sobre a saúde da pessoa. 

Carga horária: 5 ano – 45 horas. 

Conteúdo Programático: Fisiologia e Fisiopatologia dos órgãos 
e sistemas. Aspectos fisiopatológicos 
das principais síndromes observadas 
na Clínica e na Cirurgia. 

Locais onde será ministrada: Laboratórios, Enfermarias, 
Salas de Cirurgia, Sala de Necrópsia, 
Serviço de Imagem  e Sala de aula. 

Metodologia: Aulas expositivas, observações in vivo, 
e em cadáver. Seminários e estudo 
dirigido. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas e práticas. 
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8.2.4.3.17  Disciplina: Bioquímica I 

Ementa: Capacitar o aluno a conhecer os 
eventos bioquímicos do corpo humano 
normal. 

Carga horária: 2 ano – 45 horas; 

Conteúdo Programático: Macromoléculas. Bioquímica das 
membranas. Metabolismo energético e 
intermediário. Sistemas tampões. 

Locais onde será ministrada: Laboratórios básicos, 
Serviços de Patologia Clínica e Salas 
de Aula. 

Metodologia: Demonstrações em laboratório, aulas 
expositivas, seminários e estudo 
dirigido. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas. Provas práticas em 
laboratório. 
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8.2.4.3.18  Disciplina: Bioquímica II 

Ementa: Capacitar o aluno a conhecer os 
eventos bioquímicos do corpo humano 
patológico e como aplicá-los à clínica. 

Carga horária: 4 ano – 30 horas; 

Conteúdo Programático: Coagulação sangüínea. Respiração. 
Hormônios. Rim. Aparelho Digestivo. 
Substâncias vaso-ativas, neuro-
hormônios, micro-elementos, entre 
outras substâncias envolvidas com as 
atividades normais e patológicas. 

Locais onde será ministrada: Laboratórios básicos, 
Serviços de Patologia Clínica, 
Enfermarias e Salas de Aula. 

Metodologia: Demonstrações em laboratório e 
enfermarias, aulas expositivas, 
seminários e estudo dirigido. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas. Provas práticas em 
laboratório. Elaboração de materiais 
didático-pedagógicos com recursos 
multimídia. 
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8.2.4.3.19  Disciplina: Bioquímica III 

Ementa: Associar e integrar os principais 
conhecimentos adquiridos na prática 
clínica e cirúrgica. 

Carga horária: 5 ano –30 horas. 

Conteúdo Programático: Alterações bioquímicas observadas 
nas principais síndromes clínicas e 
cirúrgicas. 

Locais onde será ministrada: Serviços de Patologia Clínica, 
e Salas de Aula 

Metodologia: Demonstrações em laboratório, aulas 
expositivas, seminários e estudo 
dirigido. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas. Provas práticas em 
laboratório. 
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8.2.4.3.20  Disciplina: Biofísica 

Ementa: Capacitar o aluno a conhecer os 
eventos biofísicos do corpo humano 
normal e patológico e como aplicá-los 
à clínica. 

Carga horária: 2 ano – 45 horas. 

Conteúdo Programático: Conceitos fundamentais em Biofísica. 
Sistemas biofísicos mecânicos. 
Transporte através das membranas 
biológicas. Termodinâmica em 
Biologia. Bioacústica. Estudos 
biofísicos relacionados com a luz. Os 
gases em Biologia. Sistemas de fluxo 
em Biologia. Sistemas Elétricos em 
Biologia. Física Nuclear em Biologia. 

Locais onde será ministrada: Laboratórios, Serviços de 
Imagem e salas de aula. 

Metodologia: Demonstrações práticas em laboratório 
e em serviços de Imagem. Aulas 
expositivas, seminários e estudo 
dirigido. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas. Provas práticas em 
laboratório. 
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8.2.4.3.21  Disciplina: Imunologia I 

Ementa: Capacitar o aluno a conhecer o 
sistema imuno-celular. 

Carga horária: 2 ano – 30 horas; 

Conteúdo Programático: Conceitos básicos em Imunologia. 
Estrutura e organização do sistema 
imune-celular no homem. Células da 
resposta imune-celular. Interações 
celulares. Estudo bioquímico e 
estrutural dos antígenos e anticorpos. 
Genética das imunoglobulinas. 
Sistema complemento. Sistema de 
Histocompatibilidade. Reação de 
hipersensibilidade. 

Locais onde será ministrada: Laboratórios (básico e de 
Patologia Clínica). Salas de aula. 

Metodologia: Demonstrações práticas em 
laboratório. Aulas expositivas. 
Seminários e estudo dirigido. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas. Provas práticas em 
laboratório. 
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8.2.4.3.22  Disciplina: Imunologia II 

Ementa: Capacitar o aluno a conhecer os 
processos imunológicos normais e 
patológicos, as bases dos exames 
sorológicos e imunológicos e os 
marcadores de doenças neoplásicas. 

Carga horária: 3 ano – 30 horas; 

Conteúdo Programático: Reação de hipersensibilidade. Auto-
imunidade. Imunidade e infecção. 
Imunodeficiências. Imunologia tumoral. 
Testes imunológicos.  

Locais onde será ministrada:  Laboratórios (básico e de 
Patologia Clínica). Enfermarias. Salas 
de aula. 

Metodologia: Demonstrações práticas em laboratório 
e enfermarias. Aulas expositivas. 
Seminários e estudo dirigido. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas. Provas práticas em 
laboratório. 
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8.2.4.3.23  Disciplina: Imunologia III 

Ementa: Capacitar o aluno a conhecer os 
processos imunológicos do homem e 
aplicá-los à clínica. 

Carga horária: 4 ano – 30 horas; 

Conteúdo Programático: As bases do processos imuno-celulares 
aplicados à imunização ativa (vacinas) 
e passiva (soros). As bases imunes 
dos efeitos adversos, a aplicação de 
vacinas ou soros, e as respectivas 
medidas preventivas e curativas. 

Locais onde será ministrada:  Laboratórios (básico e de 
Patologia Clínica). Sala de Vacina de 
Unidades de Saúde da Família. Salas 
de aula. 

Metodologia: Demonstrações práticas em laboratório 
e enfermarias. Aulas expositivas. 
Seminários e estudo dirigido. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas. Provas práticas em 
laboratório. 
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8.2.4.3.24  Disciplina: Imunologia IV 

Ementa: Orientar o aluno quanto ao plano de 
investigação diagnóstica e o plano 
terapêutico das principais doenças 
imunes ou com a participação de 
algum mecanismo de auto-agressão. 

Carga horária: 5 ano – 30 horas. 

Conteúdo Programático: Doenças Imunes, de Auto-imunidade ou 
com a participação do sistema imune. 
Investigação diagnóstica e terapêutica. 

Locais onde será ministrada:  Enfermarias, ambulatórios e 
laboratório de Patologia Clínica. Salas 
de aula. 

Metodologia: Demonstrações práticas em 
laboratório, enfermarias e ambulatório. 
Aulas expositivas. Seminários e estudo 
dirigido. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas. Provas práticas em 
laboratório. 
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8.2.4.3.25  Disciplina: Patologia Geral I 

Ementa: Capacitar o aluno a conhecer as 
causas, os mecanismos e as 
conseqüências dos processos 
patológicos gerais que acometem o 
homem. 

Carga horária: 2 ano – 60 horas; 

Conteúdo Programático: Conceito de doença. Células e tecidos 
normais e patológicos. Processos 
degenerativos celulares e intersticiais. 
Inflamação. Reação de agressão e 
defesa. Transtornos do crescimento e 
da diferenciação celular. 

Locais onde será ministrada: Laboratório de Anatomia 
patológica e salas de aula. 

Metodologia: Demonstrações em laboratório, aulas 
expositivas, seminários e estudo 
dirigido. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas. Provas práticas em 
laboratório. 
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8.2.4.3.26  Disciplina: Patologia Geral II 

Ementa: Fornecer ao aluno a capacidade de 
associar os principais processos 
patológicos aos problemas observados 
na Clínica e na Cirurgia. 

Carga horária: 3 ano – 60 horas. 

Conteúdo Programático: Processos patológicos observados nas 
doenças mais comuns da criança, do 
adulto, do idoso e da gestante 

Locais onde será ministrada: Laboratório de Anatomia 
patológica. Sala de necropsia. 
Enfermarias e Ambulatórios. Sala de 
aula. 

Metodologia: Sessões anatomo-clínicas. 
Demonstrações em laboratório e salas 
de necropsia. Aulas expositivas, 
seminários e estudo dirigido. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas. Provas práticas em 
laboratório. 
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8.2.4.3.27  Disciplina: Farmacologia e Terapêutica Clínica I 

Ementa: Capacitar o aluno a conhecer os 
mecanismos de ação dos 
medicamentos. 

Carga horária: 3 ano – 45 horas; 
 

Conteúdo Programático: Conceitos básicos de farmacologia. 
Droga, medicamento e fármaco. Vias 
de introdução, absorção, transporte, 
mecanismo de ação, metabolização, 
excreção e toxicidade dos principais 
agentes farmacológicos e suas 
principais aplicações terapêuticas.  

Locais onde será ministrada:  Laboratórios e salas de aula. 

Metodologia: Demonstrações em laboratório, aulas 
expositivas, seminários e estudo 
dirigido. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas. Provas práticas em 
laboratório. 
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8.2.4.3.28  Disciplina: Farmacologia e Terapêutica Clínica II 

Ementa: Capacitar o aluno a conhecer as bases 
da terapêutica clínica. 

Carga horária: 4 ano – 45 horas; 

Conteúdo Programático: Terapêutica clínica. Principais agentes 
farmacológicos e suas aplicações 
terapêuticas. Interações medicamen- 

                                             tosas. Iatrogenia farmacológica. 

Locais onde será ministrada:  Unidades sanitárias e 
hospitais. 

Metodologia: Discussão clínico-terapêutica, estudo 
dirigido e análise de prescrições 
médicas. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas. Provas práticas em 
serviços de saúde. 
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8.2.4.3.29  Disciplina: Farmacologia e Terapêutica Clínica III 

Ementa: Capacitar o aluno a discutir os 
mecanismos de ação dos 
medicamentos no hospedeiro especial 
(criança, gestante e idoso) e 
comprometido. Perspectivas da 
terapêutica. 

Carga horária: 5 ano – 45 horas. 

Conteúdo Programático: Aplicações terapêuticas e Interações 
medicamentosas no hospedeiro 
especial. Novos medicamentos. 
Perspectivas da imunoterapia e da 
terapia gênica. 

Locais onde será ministrada:  Uunidades sanitárias e 
hospitais. Sala de aula. 

Metodologia: Aulas expositivas, seminários, 
discussão clínico-terapêutica, estudo 
dirigido e análise de prescrições 
médicas. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas. Provas práticas em 
laboratório e nos serviços de saúde. 
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8.2.4.3.30  Disciplina: Parasitologia 

Ementa: Capacitar o aluno a conhecer as bases 
morfológicas, biológicas e ecológicas 
dos parasitas, transmissores e 
hospedeiros que lhe permita 
compreender a história natural das 
parasitoses prevalentes no ambiente 
onde irá atuar. 

Carga Horária Total: 90 horas. 

Carga horária: 3 ano – 90 horas. 

Conteúdo Programático: Estudo dos principais parasitas de 
interesse em patologia humana. 
Estudo das espécies principais de 
artrópodes e moluscos de interesse 
em patologia humana. 

Locais onde será ministrada: Laboratórios. Salas de aula. 
Unidades sanitárias e comunidade. 

Metodologia: Demonstrações práticas em 
laboratório, aulas expositivas, 
seminários, estudo dirigido e 
pesquisas na comunidade. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. 
Provas escritas objetivas. Provas 
práticas em laboratórios de pesquisa 
e outros trabalhos científicos. 
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8.2.3.4.31  Disciplina: Microbiologia 

Ementa: Capacitar o aluno a conhecer os 
principais microorganismos agentes de 
doenças em nosso meio em seus 
aspectos morfotintoriais, mecanismos 
de patogenicidade e o diagnóstico 
laboratorial. 

Carga Horária Total: 90 horas. 

Carga horária: 3 ano – 90 horas. 

Conteúdo Programático: Processo infeccioso. Estudo dos vírus, 
riquétsias, micoplasmas, bactérias e 
fungos de interesse médico. 
Imunologia e Infecção. 

Locais onde será ministrada: Laboratórios. Salas de aula. 
Unidades de saúde. Comunidade. 

Metodologia: Demonstrações práticas em 
laboratório, aulas expositivas, 
seminários, estudo dirigido e 
pesquisas na comunidade. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas. Provas práticas em 
laboratório. Relatórios de pesquisa e 
outros trabalhos científicos. 
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8.2.3.4.32  Disciplina: Anatomia Patológica I 

Ementa: Capacitar o aluno a conhecer as 
alterações morfológicas e fisiológicas 
dos órgãos, sistemas e aparelhos do 
corpo humano e correlacionar com a 
clínica. 

Carga horária: 4 ano – 75 horas; 

Conteúdo Programático: Estudo macro e microscópico dos 
órgãos, sistemas e aparelhos do corpo 
humano. Necrópsias.  

Locais onde será ministrada: Laboratórios, salas de aula, sala de 
necropsia. 

Metodologia: Demonstrações em sala de necrópsia, 
aulas expositivas, seminários, sessões 
clínico-patológicas. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas. Provas práticas em 
laboratório e em sessões clínico-
patológicas. 

 

 

 

 

 



105 

 

8.2.3.4.33  Disciplina: Anatomia Patológica II 

Ementa: Capacitar o aluno a correlacionar as 
alterações morfológicas e histológicas 
na prática clínica e cirúrgica. 

Carga horária: 5 ano – 150 horas. 

Conteúdo Programático: Estudo de casos observados em 
necropsias ou biópsias. Correlação 
entre sintomas e lesões. Estudos 
clínico-patológicos. 

Locais onde será ministrada: Laboratórios, salas de aula e de 
necropsia. 

Metodologia: Aulas expositivas, auxiliar na 
discussão de necrópsias, exames de 
espécimes, sessões clínico-
patológicas. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas. Provas práticas em 
laboratório e em sessões clínico-
patológicas. 
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8.2.3.4.34  Disciplina: Doenças Infecciosas e Parasitárias 

Ementa: Capacitar o aluno a conhecer a 
etiologia, patogenia, quadro clínico, 
diagnóstico e tratamento das principais 
doenças infecciosas e parasitárias de 
maior prevalência em nosso meio.  

Carga horária: 3 ano – 90 horas. 

Conteúdo Programático: Estudo das principais endemias 
existentes em nosso meio. Estudo 
clínico das viroses, clamidioses, 
riquetizioses, infecções bacterianas, 
protozooses, helmintoses e micoses 
predominantes em nosso meio. 

Locais onde será ministrada: Unidades de saúde, 
hospitais, laboratórios, salas de aula, 
comunidade e áreas endêmicas. 

Metodologia: Treinamento em serviço em Centros 
de Saúde, Postos de Saúde, Áreas 
endêmicas e Hospitais. Pesquisa na 
comunidade, nas unidades sanitárias e 
hospitais. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas. Provas práticas em 
laboratório, em unidades sanitárias e 
hospitais. Relatórios de pesquisa e 
outros trabalhos científicos. 
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8.2.4.3.35  Disciplina: Clínica Médica 

Ementa: Capacitar o aluno a conhecer a 
etiologia, patogenia, quadro clínico, 
diagnóstico, prognóstico e tratamento 
das principais síndromes clínicas e 
doenças dos diversos órgãos, 
aparelhos e sistemas da pessoa. 

Carga horária: 5 ano – 225 horas 

Conteúdo Programático: Estudo da etiologia, patogenia, quadro 
clínico, diagnóstico, prognóstico e 
tratamento das doenças do aparelho 
digestivo, aparelho circulatório, 
aparelho respiratório, aparelho 
urinário, sistema hematológico, 
sistema endócrino e metabolismo, 
sistema músculo-esquelético, sistema 
nervoso e sistema tegumentar. Estudo 
das principais síndromes clínicas. 

Locais onde será ministrada:  enfermarias e ambulatórios 
do hospital e unidades mistas. Salas 
de aula. 

Metodologia: Treinamento em serviço em 
ambulatórios e enfermarias de hospital 
ou unidade mista. Aulas expositivas, 
seminários, sessões clínico-
patológicas e clínico-radiológicas. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas. Provas práticas com 
pacientes. 
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8.2.4.3.36  Disciplina: Clínica Pediátrica 

Ementa: Capacitar o aluno a conhecer a 
etiologia, patogenia, quadro clínico, 
diagnóstico, prognóstico e tratamento 
das doenças da infância e 
adolescência (hebiatria). 

Carga horária: 5 ano – 225 horas 

Conteúdo Programático: Estudo da etiologia, patogenia, quadro 
clínico, diagnóstico, prognóstico e 
tratamento das doenças mais 
freqüentes no lactente, pré-escolar, 
escolar e do adolescente. Crescimento 
e desenvolvimento. Prevenção de 
doenças, promoção e recuperação da 
saúde. Agravos à saúde física e 
mental decorrente de crimes contra a 
criança e o adolescente. Prevenção de 
acidentes. 

Locais onde será ministrada:  Enfermarias e ambulatórios 
de unidades mistas e hospitais. Salas 
de aula. 

Metodologia: Treinamento em serviço em 
ambulatórios e enfermarias de hospital 
ou unidade mista. Aulas expositivas, 
seminários, sessões clínico-
patológicas e clínico-radiológicas. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas. Provas práticas com 
pacientes. 
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8.2.4.3.37  Disciplina: Clínica Cirúrgica 

Ementa: Capacitar o aluno a conhecer a 
etiologia, patogenia, quadro clínico, 
diagnóstico, prognóstico e tratamento 
das principais doenças cirúrgicas e 
realizar pequenas cirurgia, sob 
supervisão e auxiliar cirurgias de 
médio e grande porte. 

Carga horária: 5 ano – 225 horas 

Conteúdo Programático: Princípios gerais da cirurgia. 
Propedêutica cirúrgica.  Estudo da 
etiologia, patogenia, quadro clínico, 
diagnóstico, prognóstico e tratamento 
das principais doenças cirúrgicas. Pré, 
trans e pós-operatório. Anestesia local 
e regional. Cirurgia experimental. 

Locais onde será ministrada:  Unidades sanitárias e 
hospital. Sala de aula. 

Metodologia: Treinamento em serviço nas unidades 
sanitárias e hospital. Aulas expositivas, 
seminários e estudo dirigido. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas. Provas práticas com 
pacientes. 
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8.2.4.3.38  Disciplina: Clínica Obstétrica e Ginecológica 

Ementa: Capacitar o aluno a prestar assistência 
a mulher com problemas ginecológicos 
e acompanhar, assistir as gestantes, 
inclusive durante o pré, per e pós-
parto. 

Carga Horária Total: 225 horas 

Carga horária: 5 ano – 225 horas. 

Conteúdo Programático: Estudo da etiologia, patogenia, quadro 
clínico, diagnóstico e prognóstico das 
doenças ginecológicas. Assistência 
pré-natal. Gravidez de baixo e alto 
risco. Patologias na gravidez. As 
vantagens do aleitamento materno. Os 
riscos do parto cesariano. 

Locais onde será ministrada:  Unidades mistas, 
maternidade, salas de parto e 
hospitais. Salas de aula. 

Metodologia: Treinamento em serviço em 
ambulatórios e enfermarias de hospital 
ou unidades mista. Aulas expositivas, 
seminários, estudo dirigido e sessões 
clínico-patológicas. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas. Provas práticas com 
pacientes. 
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8.2.4.3.39  Disciplina:  Psiquiatria I 

Ementa:: Capacitar o aluno a conhecer o 
programa de Saúde Mental. Capacitar 
o aluno a conhecer os principais 
distúrbios de comportamento e de 
personalidade, síndromes psiqui-
átricas. Drogas psicoativas.  

Carga horária: 2 ano – 75 horas. 

Conteúdo Programático: Semiologia Psiquiátrica. 
Psicopatologia. Ansiedade e 
Depressão. Síndrome de conversão. 
Epilepsias. Atendimento de urgência 
do paciente psiquiátrico. Esquizofrenia. 
Psicose maníaco-depressiva. 
Demências. Neuropsicofarmacologia. 
Programa de Saúde Mental. 

Locais onde será ministrada:  Unidades sanitárias e 
hospitais. Salas de aula. 

Metodologia: Treinamento em comunidade e em 
serviços (em ambulatórios, 
enfermarias de hospital geral e 
especializado e em unidade mista). 
Aulas expositivas, seminários e estudo 
dirigido. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas. Provas práticas com 
pacientes. 
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8.2.4.3.40  Disciplina:  Psiquiatria II 

Ementa: Capacitar o aluno a observar a 
relevância da Psicologia Médica, como 
uma das ferramentas da relação 
médico-paciente. Verificar a relevância 
médico-social do alcoolismo e da 
farmacodependência. 

Carga horária: 3 ano – 75 horas. 

Conteúdo Programático: Psicologia Médica. Psicopatologia. 
Práticas em unidades de saúde de 
atenção primária. Programa de Saúde 
Mental. 

Locais onde será ministrada:  Unidades sanitárias e 
hospitais. Salas de aula. 

Metodologia: Treinamento em comunidade e em 
serviços (em ambulatórios, 
enfermarias de hospital geral e 
especializado e em unidade mista). 
Aulas expositivas, seminários e estudo 
dirigido. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas. Provas práticas com 
pacientes. 
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8.2.4.3.41  Disciplina: Bioética I 

Ementa: Capacitar o aluno a conhecer e discutir 
as bases da Bioética, da Ética e da 
Deontologia médicas a partir do 
conhecimento teórico oferecido. Nesta 
disciplina, todo o corpo docente deverá 
participar, para isto os docentes deverão 
receber treinamento adequado. 

Carga horária: 3 ano – 30 horas; 

Conteúdo Programático: A ética da vida. Moral e Ética. Origens 
da Bioética. Contribuições da Filosofia, 
Antropologia e de outras Ciências 
Humanas e da Natureza. História da 
Bioética no Brasil. O princialismo: escola 
norte-americana versus a européia e a 
latino-americana. 

Locais onde será ministrada: Salas de aula. 

Metodologia: Aulas expositivas, mesas-redondas, 
seminários, estudo dirigido, discussão 
de caso, trabalhos escritos. 

Avaliação: Sistemática, durante o desenvolvimento 
da disciplina. Provas escritas objetivas. 
Trabalhos científicos. Relatórios e 

“pareceres” sobre situações problemas. 
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8.2.4.3.42  Disciplina: Bioética II 

Ementa: Fornecer ao aluno a oportunidade de 
relatar os conflitos de ordem bioética 
durante as prática do curso médico. 
Nesta disciplina, todo o corpo docente 
deverá participar, para isto os docentes 
deverão receber treinamento adequado. 

Carga horária: 4 ano – 90 horas; 

Conteúdo Programático: Conceito de conflito bioético. Bioética e 
o meio ambiente. Bioética e a 
biodiversidade amazônica. Bioética, 
Saúde Pública e o princípio da Justiça. 
Bioética e a relação médico e paciente, 
enquanto sujeitos independentes.  

Locais onde será ministrada: Salas de aula. 

Metodologia: Aulas expositivas, mesas-redondas, 
seminários, estudo dirigido, discussão 
de caso, trabalhos escritos. 

Avaliação: Sistemática, durante o desenvolvimento 
da disciplina. Provas escritas objetivas. 
Trabalhos científicos. Relatórios e 

“pareceres” sobre situações problemas. 
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8.2.4.3.43  Disciplina: Bioética III 

Ementa: Capacitar o aluno a valorizar os 
princípios da cidadania e reconhecer as 
características do médico-cidadão.  
Nesta disciplina, todo o corpo docente 
deverá participar, para isto os docentes 
deverão receber treinamento adequado. 

Carga horária: 5 ano- 30 horas. 

Conteúdo Programático: Bioética e Direitos Humanos. 
Deontologia Médica. O juramento de 
Hipócrates. Resoluções do Conselho 
Nacional de Saúde e da Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP). Bioética de fronteira e 
Bioética do cotidiano. Discussão de 
temas atuais a luz dos conceitos 
bioéticos e éticos: aborto, reprodução 
assistida, eutanásia, mercantilismo, 
morte cerebral, mercado de órgãos 
humanos, manipulação do genoma 
humano, etc. Responsabilidade médica. 
Segredo médico. 

Locais onde será ministrada: Salas de aula. 

Metodologia: Aulas expositivas, mesas-redondas, 
seminários, estudo dirigido, discussão 
de caso, trabalhos escritos. 

Avaliação: Sistemática, durante o desenvolvimento 
da disciplina. Provas escritas objetivas. 
Trabalhos científicos. Relatórios e 

“pareceres” sobre situações problemas. 

 

 

 

 



116 

 

8.2.4.3.44  Disciplina: Medicina Legal 

Ementa: Capacitar o médico a emitir atestados 
e laudos periciais. Conhecer situações 
mais freqüentes. Conhecer as 
características do abuso sexual da 
criança, do adolescente e da mulher, 
bem como as agressões físicas 
sofridas pelas mesmas. 

Carga Horária Total: 60 horas 

Carga horária: 5 ano- 60 horas. 

Conteúdo Programático:  Perícia Médica.  Atestado de óbito. 
Atestados médicos. Aspectos médico-
legais dos traumatismos. Psiquiatria 
forense. Tanatologia. A perícia em 
Obstetrícia e Ginecologia. A perícia em 
sexologia. A perícia de agravos à 
saúde provocados por causas 
externas, principalmente no grupo 
pediátrico e hebiátrico. 

Locais onde será ministrada: Instituto Médico-Legal ou 
equivalente. Unidades sanitárias e 
hospitais. Salas de aula. 

Metodologia: Treinamento em serviço. Aulas 
expositivas, seminários, mesas-
redondas e estudo dirigido. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. Provas 
escritas objetivas. Provas práticas com 
pacientes. 
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8.2.4.3. 45  Disciplinas ou atividades obrigatórias complementares  

8.2.4.3.45.1  Técnica de Elaboração de Trabalhos Científicos 

Ementa: Discutir os principais modelos de 
estudos clínicos e eco-
epidemiológicos. Discussão de artigos 
científicos. Aplicação na Medicina 
Baseada em Evidências.  

Carga Horária Total: 60 horas 

Carga horária: 1 ano- 60 horas. 

Conteúdo Programático: Modelos de investigação. Pesquisa 
básica e aplicada. Periódicos Médicos. 
Características do artigo científico. 
Análise estatística. Medicina Baseada 
em evidências. Discussão de artigos 
científicos. Fontes de financiamento de 
pesquisa. Programas de Iniciação 
Científica: por que fazer? Programa 
Especial de Treinamento (PET). 

Locais onde será ministrada:  Sala de aula e biblioteca. 

Metodologia: Aulas expositivas, seminários, mesas-
redondas, estudo dirigido e elaboração 
de projeto científico. 

Avaliação:  Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. 
Avaliação do projeto de investigação 
proposto. 
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8.2.4.3.45.2  Técnica de Pesquisa Bibliográfica 

Ementa: Conhecer os principais bancos de 
dados da área médica, das ciências da 
saúde e biológicas. Discutir as 
vantagens da INTERNET como fonte 
de informações, pesquisa e estudo. 
Registro de referências bibliográficas. 
Normas da ABNT e outros tipos de 
registro.  

Carga Horária Total: 60 horas 

Carga horária: 1 ano- 60 horas. 

Conteúdo Programático: Técnicas de revisão bibliográfica: 
sistemática e meta-análise. 
Treinamento como acessar os 
principais bancos de dados da 
INTERNET. Normas e modelos de 
registro bibliográfico. Levantamentos 
bibliográficos.  

Locais onde será ministrada: Sala de aula, Laboratório de 
Informática e biblioteca. 

Metodologia: Aulas expositivas, seminários, mesas-
redondas, estudo dirigido e elaboração 
de levantamento bibliográfico. 

Avaliação: Sistemática, durante o 
desenvolvimento da disciplina. 
Avaliação do levantamento 
bibliográfico. 

AS
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8.2.4.3.45.3  Monografia 

Ementa: Oferecer ao aluno condições para o 
exercício da redação científica e 
incentivar a pesquisa de condições 
associadas à saúde, ao processo 
saúde-doença e/ou dos agravos à 
saúde mais prevalentes no nosso 
meio. 

Carga Horária Total: 60 horas. 

Locais onde será ministrada: trabalho individual sob supervisão 
de um docente, podendo ser 
credenciado como co-orientador um 
outro profissional de nível superior ou 
com notório saber, a juízo do 
Departamento Docente do Curso de 
medicina da UFAC. 

Metodologia: No final do 5 ano, o aluno deverá 
apresentar a minuta da monografia, 
anexando carta de aceitação de 
professor-orientador, o qual deverá 
recomendar a análise por uma pré-
banca. Até o último dia útil do segundo 

trimestre, do 6 ano, a pré-banca 
deverá emitir parecer circunstanciado 
recomendando: aprovação, 
reformulação ou reprovando a minuta 
apresentada. Após isto, o aluno tem 

até o final do terceiro trimestre do 6 
ano para entregar a versão definitiva, 
segundo o modelo a ser adotado pela 
UFAC. Esta etapa final somente será 
concluída após a apresentação pública 
da Monografia, quando deverá 
entregar três (3) exemplares para a 
Faculdade. 

Avaliação: Análise pela pré-banca e avaliação 
final constando de apresentação oral e 
argüição pelos membros da Comissão 
Examinadora, da qual não deve fazer 
parte o Professor-orientador e 
preferencialmente constituída por 
docentes de outras Faculdades de 
Medicina. 
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8.2.4.3.45.4. Disciplina: Seminários de Humanidades I 

Ementa: Oferecer ao aluno uma formação 
humanística e a oportunidade de 
conhecer outros campos do saber, 
com ênfase nas áreas da Filosofia, 
Sociologia, Ética, Antropologia, Belas 
Artes, Literatura e Música. Também 
com o objetivo de reunir, 
semanalmente, o corpo docente, 
discente e técnico-administrativo. 
Integrar os docentes de outras áreas 
da UFAC nas atividades do curso 
médico. 

Carga horária: 1 ano – 60 horas; 
 

Conteúdo Programático: Apresentação e discussão de temas, 
previamente selecionados, da área das 
Humanidades. 

Locais onde será ministrada: Auditório. 

Metodologia: Apresentação de um tema, seguida de 
discussão pela comunidade 
universitária. 

Avaliação: A matrícula será anual, sendo 
oferecido, a cada semestre, 30 horas-
aula e a freqüência deverá ser maior 
ou igual a 75% em cada semestre. 
Além disto, o aluno deve apresentar 
um trabalho escrito sobre um dos 
temas apresentados durante o ano 
letivo, preferencialmente buscando 
alguma interface com a Medicina. 

 

 

 

 



121 

 

8.2.4.3.45.5. Disciplina: Seminários de Humanidades II 

Ementa: Oferecer ao aluno uma formação 
humanística e a oportunidade de 
conhecer outros campos do saber, 
com ênfase nas áreas da Filosofia, 
Sociologia, Ética, Antropologia, Belas 
Artes, Literatura e Música. Também 
com o objetivo de reunir, 
semanalmente, o corpo docente, 
discente e técnico-administrativo. 
Integrar os docentes de outras áreas 
da UFAC nas atividades do curso 
médico. 

Carga Horária Total: 60 horas. 

Conteúdo Programático: Apresentação e discussão de temas, 
previamente selecionados, da área das 
Humanidades. 

Locais onde será ministrada: Auditório. 

Metodologia: Apresentação de um tema, seguida de 
discussão pela comunidade 
universitária. 

Avaliação: A matrícula será anual, sendo 
oferecido, a cada semestre, 30 horas-
aula e a freqüência deverá ser maior 
ou igual a 75% em cada semestre. 
Além disto, o aluno deve apresentar 
um trabalho escrito sobre um dos 
temas apresentados durante o ano 
letivo, preferencialmente buscando 
alguma interface com a Medicina. 
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8.2.4.3.45.6. Disciplina:Seminários de Humanidades III 

Ementa: Oferecer ao aluno uma formação 
humanística e a oportunidade de 
conhecer outros campos do saber, 
com ênfase nas áreas da Filosofia, 
Sociologia, Ética, Antropologia, Belas 
Artes, Literatura e Música. Também 
com o objetivo de reunir, 
semanalmente, o corpo docente, 
discente e técnico-administrativo. 
Integrar os docentes de outras áreas 
da UFAC nas atividades do curso 
médico. 

Carga horária: 3 ano – 60 horas; 
 

Conteúdo Programático: Apresentação e discussão de temas, 
previamente selecionados, da área das 
Humanidades. 

Locais onde será ministrada: Auditório. 

Metodologia: Apresentação de um tema, seguida de 
discussão pela comunidade 
universitária. 

Avaliação: A matrícula será anual, sendo 
oferecido, a cada semestre, 30 horas-
aula e a freqüência deverá ser maior 
ou igual a 75% em cada semestre. 
Além disto, o aluno deve apresentar 
um trabalho escrito sobre um dos 
temas apresentados durante o ano 
letivo, preferencialmente buscando 
alguma interface com a Medicina. 
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8.2.4.3.45.7. Disciplina:Seminários de Humanidades IV 

Ementa: Oferecer ao aluno uma formação 
humanística e a oportunidade de 
conhecer outros campos do saber, 
com ênfase nas áreas da Filosofia, 
Sociologia, Ética, Antropologia, Belas 
Artes, Literatura e Música. Também 
com o objetivo de reunir, 
semanalmente, o corpo docente, 
discente e técnico-administrativo. 
Integrar os docentes de outras áreas 
da UFAC nas atividades do curso 
médico. 

Carga Horária Total: 60 horas. 

Conteúdo Programático: Apresentação e discussão de temas, 
previamente selecionados, da área das 
Humanidades. 

Locais onde será ministrada: Auditório. 

Metodologia: Apresentação de um tema, seguida de 
discussão pela comunidade 
universitária. 

Avaliação: A matrícula será anual, sendo 
oferecido, a cada semestre, 30 horas-
aula e a freqüência deverá ser maior 
ou igual a 75% em cada semestre. 
Além disto, o aluno deve apresentar 
um trabalho escrito sobre um dos 
temas apresentados durante o ano 
letivo, preferencialmente buscando 
alguma interface com a Medicina. 
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8.2.4.3.45.8. Disciplina:Seminários de Humanidades V 

Ementa: Oferecer ao aluno uma formação 
humanística e a oportunidade de 
conhecer outros campos do saber, 
com ênfase nas áreas da Filosofia, 
Sociologia, Ética, Antropologia, Belas 
Artes, Literatura e Música. Também 
com o objetivo de reunir, 
semanalmente, o corpo docente, 
discente e técnico-administrativo. 
Integrar os docentes de outras áreas 
da UFAC nas atividades do curso 
médico. 

Carga horária: 5 ano – 60 horas. 

Conteúdo Programático: Apresentação e discussão de temas, 
previamente selecionados, da área das 
Humanidades. 

Locais onde será ministrada: Auditório. 

Metodologia: Apresentação de um tema, seguida de 
discussão pela comunidade 
universitária. 

Avaliação: A matrícula será anual, sendo 
oferecido, a cada semestre, 30 horas-
aula e a freqüência deverá ser maior 
ou igual a 75% em cada semestre. 
Além disto, o aluno deve apresentar 
um trabalho escrito sobre um dos 
temas apresentados durante o ano 
letivo, preferencialmente buscando 
alguma interface com a Medicina. 
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8.2.4.3.46  Disciplinas optativas 

8.2.4.3.46.1  Cirurgia Geral  

Ementa: Oferecer ao aluno a oportunidade de 
ampliar o conhecimento de técnicas 
operatórias, inclusive na área toco-
ginecológica.  

Carga Horária Total: 225 horas. 

Carga horária: 3 ou 4 ano –225 horas. 

Conteúdo Programático: Treinamento em serviço de Cirurgia 
Geral e Experimental. Discussão de 
casos clínico-cirúrgicos.  

Locais onde será ministrada: Centro Cirúrgico. Laboratório de 
Cirurgia Experimental. Enfermarias. 

Metodologia:  Participação em cirurgias de diferentes 
portes, sempre sob supervisão. 
Discussão de casos no pré, per e pós-
operatórios. Discussão dos possíveis 
procedimentos de analgesia. 

Avaliação: Sistemática, o aluno deverá ser 
observado quanto à habilidade, 
conhecimentos teóricos e conduta 
médica. 
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8.2.4.3.46.2  Obstetrícia  

Ementa: Oferecer ao aluno conhecimento sobre 
as diferentes atividades do profissional 
obstetra, valorizando o Pré-Natal, o 
Parto Normal e o Aleitamento Materno. 

Carga Horária Total: 225 horas. 

Carga horária: 3 ou 4 ano –225 horas. 

Conteúdo Programático: Discussão sobre diagnóstico e 
tratamento sobre as principais 
intercorrências durante o período 
gestacional. Parto Normal. Parto 
Cirúrgico. Discussão de casos 
obstétricos. Farmacologia Clínica. 

Locais onde será ministrada: Maternidade. Ambulatório. Sala de 
Parto. Centro Cirúrgico. 

Metodologia: Participação do Pré-natal, durante a 
fase de acompanhamento da gestante. 
Interpretação de exames subsidiários 
durante o período gestacional. 
Acompanhamento durante as 
diferentes fases do parto. Avaliação do 
recém-nascido. Aleitamento materno. 
Reuniões clínico-obstétricas. 

Avaliação: Sistemática, o aluno deverá ser 
observado quanto os conhecimentos 
teóricos e raciocínio clínico. 
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8.2.4.3.46.3  Imagenologia  

Ementa: Conhecer os diferentes procedimentos 
auxiliares de diagnóstico por Imagem.  

Carga Horária Total: 225 horas. 

Carga horária: 3 ou 4 ano –225 horas. 

Conteúdo Programático: Treinamento em serviço de Imagem. 
Discussão de casos clínico-cirúrgicos. 
Medicina Nuclear aplicada.  

Locais onde será ministrada: Serviço de Imagem. Sala de aula. 

Metodologia: Participação durante a preparação do 
paciente, realização do exame e 
interpretação do mesmo. Reuniões 
clínico-radiológicas. 

Avaliação: Sistemática, o aluno deverá ser 
observado quanto os conhecimentos 
teóricos e raciocínio clínico. 
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8.2.4.3.46.4  Patologia Clínica  

Ementa: Conhecer os diferentes procedimentos 
auxiliares da área de Patologia Clínica. 
Interpretação e correlação clínico-
laboratorial.  

Carga Horária Total: 225 horas. 

Carga horária: 3 ou 4 ano –225 horas. 

Conteúdo Programático: Treinamento em serviço de Patologia 
Clínica. Causas de erro. Valores 
normais. Discussão de casos e 
correlação de exames.  

Locais onde será ministrada:  Serviço de Patologia Clínica. 
Laboratório de Saúde Pública. Sala de 
aula. 

Metodologia: Coleta de espécimes biológicos 
(sangue, líquor, outros líquidos 
orgânicos, etc), realização de exames 
básicos (hemograma, sumário de 
urina, exames parasitológicos de 
fezes, coloração de Gram, pesquisa de 
hematozoários, etc). Discussão sobre 
as possíveis causas de erro. 
Discussão sobre valores normais 
versus idade, situações fisiológicas e 
patológicas. Exercícios de 
interpretação de exames. Reuniões 
clínico-laboratoriais. 

Avaliação: Sistemática, o aluno deverá ser 
observado quanto os conhecimentos 
teóricos e raciocínio clínico. 
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8.2.4.3.46.5  Estágio Opcional 

Ementa: Conhecer outra realidade médica-
assistencial em Unidade de Saúde 
vinculada a Escola Médica do país.  

Carga Horária Total: 225 horas. 

Carga horária: 3 ou 4 ano – no máximo 225 horas 
(de duração não superior a 2 meses). 

Conteúdo Programático: Treinamento em serviço.  

Locais onde será ministrada:  Unidade de saúde vinculada 
a Escola Médica do país, selecionada 
pelo Departamento Docente, entre as 
Escolas com unidades de saúde que 
oferecem atenção integral. 

Metodologia: Treinamento em serviço. 

Avaliação: Sistemática, o aluno deverá ser 
observado quanto os conhecimentos 
teóricos, habilidades e competências, 
relacionamento médico-paciente, 
raciocínio clínico e urbanidade. O 
Departamento Docente deve ter um 
formulário de avaliação, aperfeiçoado 
ano a ano, para o supervisor descrever 
os itens a serem avaliados. 
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8.2.4.3.47  Estágio rural 

Ementa: Expor o aluno, sob supervisão, à 
realidade médico-social e 
epidemiológica em áreas rurais do 
Estado do Acre, distando mais de 100 
km da cidade de Rio Branco. 

Carga Horária Total: 225 horas. 

Carga horária: 4 ano – 225 horas (ou 6 semanas de 
36,5 horas, inclusive um plantão de 24 
horas). 

Conteúdo Programático: Treinamento em serviço. Atenção à 
saúde de forma integral. Ações de 
Vigilância. 

Local onde será ministrado:  Unidade de saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde e Saneamento, do 
Exército ou de Prefeitura Municipal, 
desde que tenha um profissional 
médico, preferencial com Residência 
Médica, devendo um membro do corpo 
docente supervisionar, diretamente, o 
andamento do estágio. 
Obrigatoriamente, o aluno não deve ter 
familiares na localidade selecionada. 

Metodologia: Treinamento em serviço. 

Avaliação: Elaboração de relatório a ser analisado 
pelo docente-supervisor do estágio e 
conceito do profissional-médico da 
unidade de saúde. 
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8.2.4.3.48  Estágio Curricular (INTERNATO) 

Ementa:: Treinamento integrado, com o objetivo 
principal de aprimorar o raciocínio 
clínico, a relação médico-paciente ou 
família, através de rodízios nas áreas 
básicas: a) Medicina Geral do Adulto, 
durante 5 meses (de forma integrada 
em Clínica Médica, Cirurgia Geral e 
Toco-ginecologia); b) Medicina Geral 
da Criança e do Adolescente: 5 meses; 
e c) Estágio rural: 2 meses em tempo 
integral e dedicação exclusiva).  

Carga Horária Total: 2.490 horas. Além desta carga horária, 
o aluno deverá cumprir uma carga 
horária mínima de 24 horas de 
Urgências Médicas, no Hospital de 
Clínicas de Rio Branco, distribuídas 
em plantões de 12 ou 24 horas. 

Carga horária: 6 ano – 2.490 horas. 

Conteúdo Programático: Treinamento em serviço.  

Locais onde será ministrada:  Unidades de saúde de Rio 
Branco e em unidade credenciada do 
interior do Estado (diferente daquela 

onde realizou o estágio rural do 4 
ano). 

Metodologia: Treinamento em serviço. 

Avaliação: Sistemática, o aluno deverá ser 
observado quanto os conhecimentos 
teóricos, relacionamento médico-
paciente, raciocínio clínico e 
urbanidade. 
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8.2.4.3.49  Educação Física I 

Ementa:: Atividade desportiva para manutenção, 
aprimoramento da aptidão e 
conservação da saúde. 

Carga Horária Total: 30 horas. 

Conteúdo Programático:  

Locais onde será ministrada:  Centro Esportivo e Salas de 
Aula da UFAC. 

Metodologia: A parte teórica será ministrada sob a 
forma de aulas expositivas, seminários 
e estudos dirigidos. E as práticas serão 
desenvolvidas no Centro Esportivo da 
Ufac. 

Avaliação: Sistemática durante o desenvolvimento 
da disciplina. 
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8.2.4.3.50  Educação Física II 

Ementa:: Atividade desportiva para manutenção, 
aprimoramento da aptidão e 
conservação da saúde. 

Carga Horária Total: 30 horas. 

Conteúdo Programático:  

Locais onde será ministrada:  Centro Esportivo e Salas de Aula 
da UFAC. 

Metodologia: A parte teórica será ministrada sob a 
forma de aulas expositivas, seminários 
e estudos dirigidos. E as práticas serão 
desenvolvidas no Centro Esportivo da 
Ufac. 

Avaliação: Sistemática durante o desenvolvimento 
da disciplina. 
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8.2.4.4 – CODIFICAÇÃO DO ELENCO DAS DISCIPLINAS 

 
Itens Códigos Disciplinas Cargas 

Horárias 
     1 CN -   Biologia III           30 

     2 CN - Biologia IV           45 

     3 CS  - Anatomia III           30 

     4  CS -  Anatomia IV           30 

     5 CS -  Anatomia V           30 

     6 CS -   Fisiologia I           45 

     7 CS -  Fisiologia II           45 

     8 CS -  Fisiologia III           45 

     9 CN -  Bioquímica IV           45 

    10 CN – Bioquímica V           30 

    11 CN – Bioquímica VI           30     

    12 CN –  Biofísica III           45 

    13   CS – Farmacologia e Terapêutica Clínica I           45 

    14 CS – Farmacologia e Terapêutica Clínica II           45 

    15  CS – Farmacologia e Terapêutica Clínica III           45   

    16 CS – Patologia Geral I           60    

    17 CS – Patologia Geral II           60 

    18 CN– Parasitologia III           90       

    19 CN – Microbiologia I            90  

    20 CN – Imunologia I           30 

    21 CN – Imunologia II           30 

    22 CN – Imunologia III           30 

    23 CN – Imunologia IV           30 

    24  CS – Semiologia          450 

    25 CS – Anatomia Patológica I           75 

    26 CS – Anatomia Patológica II         150 

    27 CS – Clínica Médica         225 

    28 CS – Clínica Pediátrica         225 

    29 CS – Clínica Cirúrgica         225          

    30   CS – Clínica Obstétrica e Ginecológica         225     

    31 CS – Medicina Social         450 

    32 CS – Saúde da Família I         300 

    33 CS – Saúde da Família II         430 

    34 CS – Saúde da Família III         600 

    35 CS – Saúde da Família IV         300 

    36 CS – Saúde da Família V         300 

    37 CS – Medicina Legal           60      

    38 CS – Bioética I           30 

    39 CS – Bioética II           90 

    40 CS – Bioética III           30   

    41 CS – Psiquiatria I           75  

    42 CS – Psiquiatria II           75        

    43 CS – Doenças Infecciosas e Parasitárias             90 

    44 CS – Medicina Comunitária         300 

    45 CS – Técnica de Elaboração de Trabalho Científico           60     

    46 FC – Técnica de Pesquisa Bibliográfica           60  

    47 CS – Estágio Rural         225 

    48 CS – Estágio Opcional         225 

    49 FC – Monografia           60  

    50 CS –  Estágio Curricular       2490 

    51 CS – Cirurgia Geral         225 

    52 CS – Obstetrícia         225 

    53 CS – Imagenologia         225    

    54 CS – Patologia Clínica         225 

    55 FC – Seminário de Humanidades I          60    

    56 FC – Seminário de Humanidades II          60 

    57 FC – Seminário de Humanidades III          60     

    58 FC– Seminário de Humanidades IV          60 

    59 FC– Seminário de Humanidades V          60   

    60 EF -     Educação Física I           30 

    61 EF -   Educação Física II          30 

 



135 

 

 

8.3 Plano de gestão                                 
Para viabilizar a gestão e consecução da proposta  do Curso de 

Medicina  as ações serão assim organizadas: 

  -   Plano de gestão pedagógica,  

  -   Plano de ação orçamentária.  

Antecipando essas ações as estratégias, abaixo descritas, já 

foram concluídas, ou estão em andamento ou ainda aguardam a 

implementação após a autorização para a abertura do curso 

médico: 

1) Constituir uma comissão formada por profissionais que 

tenham interesse e competência para elaborar o 

projeto de criação e implantação do Curso de 

medicina em Rio Branco (Acre); 

2) Estimular a criação de programas de pós-graduação 

sensu lato (Residência Médica e Cursos de 

Especialização) nas unidades de saúde do Estado, 

através de convênios com esta Universidade - 

(ANEXO: VOLUMES I e II); 

3) Favorecer que profissionais do Sistema de Saúde do 

Estado façam cursos de pós-graduação stricto sensu  

na UFAC ou em outras I.E.S.     

4) Solicitar a Secretaria de Saúde e Saneamento do 

Estado do Acre (SESSACRE) estudos sobre a estrutura 

e o funcionamento do sistema de saúde local e 

regional para que possa ser feita a programação do 

curso; 
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5) Providenciar estudos de viabilidade sócio-econômica 

do curso e as necessidades técnicas, culturais e sociais 

do Estado do Acre, da região Norte e do Brasil; 

6) Utilizar os trabalhos da Comissão Interinstitucional 

Nacional do Ensino Médico (CINAEM) para subsidiar o 

projeto; 

7) Criar o Núcleo de Educação em Saúde do Acre, com a 

participação da área e representantes de entidades de 

classe; 

8) Recrutar e selecionar profissionais da Rede Básica de 

Saúde do Estado do Acre, para constituir o corpo 

docente do curso preferencialmente com título de 

mestre e/ou doutor; 

9) Envolver através de convênios profissionais da Rede 

Básica de Saúde do Estado do Acre como elemento de 

integração e referência do projeto docente – 

assistencial; 

10) Propor convênio com universidade pública para 

também oferecer suporte docente, especialmente nos 

primeiros 6 anos do Curso de medicina do Acre; 

11) Comprar material permanente e equipamentos 

necessários às atividades de ensino e pesquisa; 

12) Providenciar obras e instalações necessárias ao 

funcionamento do curso, tais como salas de aula, 

laboratórios, biblioteca, salas com bancadas para 

aulas práticas das matérias básicas, construções em 

algumas unidades sanitárias adaptando-as ao ensino, 

à pesquisa, à assistência e à extensão com recursos 

oriundos do Governo do Estado;  
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13) Desenvolver o programa didático-pedagógico e de 

atividades nos campos de prática, especialmente dos 

três primeiros anos do curso médico. 

14) Vinculação da FUNDHACRE como Hospital-escola do 

Curso de medicina e as unidades básicas do Tucumã  

e Calafate como campos de prática dos cursos da área 

de saúde da UFAC. 

              8.3.1  Plano de gestão pedagógico  

Antes desta proposta, de criação do Curso de medicina do Acre, 

foram realizadas as seguintes etapas, algumas delas também especificadas 

em capítulos anteriores: 

b) Organizado o Sistema de Saúde de Rio Branco (Acre), nos 

moldes preconizados pela Reforma Sanitária, pela Constituição e 

pela Lei Orgânica da Saúde, e destinado a atender às reais 

necessidades de saúde da população. Também, em novembro 

de 1999, foi ampliado o número de Unidades de Saúde da 

Família, de 6 para 40 (ANEXO: VOLUME I, II e III). 

c) Localizados e selecionados os profissionais médicos com 

potencialidades de desenvolver carreira docente e que, além de 

educadores, sejam adequados ao bom funcionamento do 

Sistema de Saúde e, conseqüentemente, apropriados para o 

atendimento das necessidades de saúde da população. 

d) Planejamento do currículo (adiante especificado) com conteúdos 

e metodologia compatíveis com os dois requisitos anteriores, 

isto é, que reflitam as necessidades de saúde da população e 

sejam adequados ao sistema de saúde local e regional. 

e) Aprovado pela Assembléia Legislativa, em novembro de 1999, o 

Plano de Carreira (PCCR) do Governo do Estado, inclusive do 

serviço público na área da saúde, proporcionando melhores 
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salários e adequadas condições de trabalho. Na atualidade, o 

Estado do Acre paga ao médico de 20 horas um dos melhores 

salários do Brasil (R$ 2.496,45), além de outras vantagens 

trabalhistas; 

f) Iniciado, em março de 2000, os Programas de Residência 

Médica no Hospital (a ser Hospital-escola) da Fundação Hospital 

do Estado do Acre (FUNDHACRE); 

g) Selecionada em dezembro de 1999 a primeira turma de 

mestrandos (dez alunos) do Acre, pela Universidade de Brasília. 

Planejado para dezembro de 2000, a seleção da segunda turma 

de mestrandos (10 alunos), do Curso de Mestrado da UFBA 

(CPgMS) a ser realizado em Rio Branco. 

h) Ter a maioria de seu corpo docente, no prazo de 5 anos, 

domiciliado em Rio Branco. 

i) A abertura de concurso para 20 vagas definitivas para o DCS e 

15 técnicos de laboratório, até julho de 2001. 

j) Criação de um sistema de avaliação, sistemática e contínua, que 

permita a correção das deficiências de alunos, professores e 

estrutura de saúde, e não somente um sistema de atribuição de 

notas para a promoção de alunos. 

A avaliação será feita de forma sistemática e contínua, abrangendo os 

seguintes objetos: 

 aluno; 

 professor; 

 currículo (objetivos, conteúdo e metodologia); 

 estruturas de saúde; 

 administração do curso; 

 integração de serviços e outras unidades 

acadêmicas. 
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         Anualmente, a última semana do período letivo deve ser 

reservada para a discussão do Relatório Anual da Coordenação do 

Curso de Medicina, seguida de análise do sistema de avaliação e 

da elaboração de planos, projetos ou propostas a serem 

implantados no semestre letivo seguinte. 

k)  A distribuição das disciplinas, ao longo do curso, será feita de 

acordo com uma programação composta de unidades 

integradoras das diversas disciplinas, das estruturas do sistema 

de saúde (unidades básicas de saúde, centros de saúde, 

unidades mistas e hospitais) e do sistema educacional (salas de 

aula e laboratórios das ciências básicas), anexa a este 

documento. 

            8.3.1.1 Laboratórios e salas de aula 

No campus da UFAC não há salas suficientes para a implantação do 

curso de Medicina, havendo a necessidade, antes do ingresso da primeira 

turma, da construção de salas, auditório e laboratórios. Os laboratórios, 

atualmente existentes na UFAC, necessitam de novos equipamentos e de 

materiais necessários às aulas práticas. Também os laboratórios atuais 

(Biologia, Bioquímica, Microbiologia, Parasitologia e Biofísica) necessitam de 

novos equipamentos e serviços de manutenção de equipamentos, bem como 

ampliação do corpo de pessoal técnico. 

8.3.1.2  Biblioteca e Acesso à informação 

No que se refere à capacidade de informática instalada da UFAC, 

atualmente, há 247 microcomputadores, dos quais 100 foram adquiridos 

recentemente. Os equipamentos estão distribuídos entre os 13 

Departamentos Acadêmicos, atendendo professores, alunos, biblioteca, 

laboratórios, unidades especiais e núcleos de pesquisas. 

Com relação ao acervo bibliográfico, a Biblioteca Central contava 

em 1997 com 69.147 livros, 111 periódicos (títulos), 1.934 folhetos 
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(exemplares), 513 mapas (exemplares), 90 vídeos (unidades), 129 

monografias (títulos) e 122 teses/dissertações (títulos). Há serviços de 

acesso ao Programa de Comutação Bibliográfica (COMUT) e o Sistema de 

Informação Científica e Tecnológica da Amazônia Brasileira (INFORMAM). 

No entanto, a Biblioteca Central necessita de ampla reforma 

estrutural e especialmente a ampliação do quadro de bibliotecários e do 

acervo. Independente disto, a Curso de medicina deverá contar com uma 

Sala de Informação em Saúde, que poderá ser anexa à Biblioteca Central, 

onde deve haver as tecnologias necessárias para a implantação de uma 

Biblioteca Virtual, com o apoio do Centro de Educação Aberta Continuada, a 

Distância (CEAD) da UnB. 

Em 1998, foi implantado na UFAC, por meio de convênio com o 

Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ponto de Presença (POP) da Rede 

Nacional de Pesquisa. Na atualidade, a UFAC já dispõe de infra-estrutura 

compatível com o padrão de banda larga (INTERNET II), possibilitando 

aplicações mais ágeis de recursos de multimídia, vídeo-conferência, 

biblioteca virtual, ensino à distância, entre outras aplicações. 

Aliado a isso, na UFAC foi implantada, no primeiro trimestre de 

2000, a Rede de Informatização do Campus Universitário, a qual em muito 

agilizará a sua base de informação, devido à criação da Rede INTRANET 

(INTERNET II). 

Como o processo de ensino-aprendizagem do curso de Medicina 

será centrado em modelos de situações-problema, no método de Medicina 

Baseada em Evidências e na elaboração de trabalhos escritos, estes serviços 

do sistema de informação serão básicos para a Faculdade, a qual deverá 

contar com “Sala de informação em saúde”, a ser ligada ao provedor da 

UFAC por fibra ótica. Nesta sala, o horário de funcionamento deverá se 

estender durante o período noturno e durante os finais de semana e 

feriados. 
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A “Sala de informação em Saúde” deverá contar com 1 computador 

para cada 6 alunos e no final de 6 anos deverá ter 50 computadores ligados 

em rede, para manter a proporção de 1:6 – considerando o acesso anual de 

até 50 alunos por exame vestibular anual. 

8.3.1.2.1  Periódicos 

O acervo atual de periódicos da Biblioteca da UFAC, da área da 

saúde, foi especificado no Quadro 19. 

Nesta área, uma das metas será a de atualizar as coleções de 

periódicos nacionais, bem como a assinatura ou permuta de outros 

periódicos da área da Medicina, das ciências da saúde e biológicas, tais 

como:          ALERTA BIBLIOGRÁFICO. Série 1: Saúde Pública (USP) 

 ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS 

 ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE MEDICINA 

 ANAIS DA BIBLIOTECA NACIONAL 

 ARQUIVOS BRASILEIROS DE CARDIOLOGIA 

 ANAIS BRASILEIROS DE DERMATOLOGIA 

 ARQUIVOS DE GASTROENTEROLOGIA 

 ARQUIVOS BRASILEIROS DE PEDIATRIA 

 BIOÉTICA (CFM) 

 BRAZILIAN JOURNAL MEDICAL BIOLOGICAL RESEARCH 

 CIÊNCIA & CULTURA 

 CIÊNCIA HOJE 

 JORNAL BRASILEIRO DE GINECOLOGIA 

 JORNAL: CFM 

 MEDICINA (RIBEIRÃO PRETO, SP) 

 REVISTA DA ABEM 

 MEMÓRIAS DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ 
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Quadro 19. Levantamento dos periódicos da área da saúde, Biblioteca da 
UFAC, Rio Branco, 1999. 

Nome do Periódico 
Início 
(Ano) 

Último 
Número 

Arquivos Brasileiros de Cardiologia 1980 1983 

Arquivos Brasileiros de Medicina 1982 1998 

Arquivo Brasileiro de Pediatria 1994 1997 

Arquivo de Ciências da Saúde da UNIPAR 1998 1999 

Arquivos Catarinenses de Medicina 1977 1990 

Arquivo de Gastroenterologia 1964 1984 

Arquivos Médicos dos Hospitais e da Faculdade de Ciências Médicas da 
Santa Casa de S.P. 

1993 1997 

Boletim Epidemiológico AIDS 1997 1997 

Boletim Epidemiológico DST 1996 1999 

Boletim da Oficina Sanitária Panamericana 1964 1984 

Cadernos de Saúde Pública 1986 1998 

Diálogo Médico 1994 1994 

Hospital Administração e Saúde 1994 1994 

Revista de Medicina do HU de Juiz de Fora 1998 1998 

Informação para a Saúde 1996 1999 

Informação Psiquiátrica 1998 1999 

Informe Epidemiológico 1992 1999 

Jornal Brasileiro de Medicina 1964 1981 

Revista da Associação Médica Brasileira 1961 1997 

Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 1978 1996 

Revista de Farmácia e Bioquímica da UFMG 1983 1989 

Revista de Microbiologia 1970 1997 

Revista de Nutrição 1997 1998 

Revista de Patologia Tropical 1972 1984 

Revista de Saúde Pública 1969 1999 

Revista do Hospital das Clínicas (São Paulo) 1961 1981 

Revista do Instituto Adolfo Lutz 1993 1998 

Revista do Instituto de Medicina Tropical SP 1973 1993 

Revista da Universidade do Amazonas Série: Ciências da Saúde 1992 1996 

Revista Goiana de Medicina 1969 1985 

Revista Informativa da Associação Catarinense de Medicina 1976 1984 

Revista Latino-Americana de Enfermagem 1993 1999 

Revista Paulista de Enfermagem 1981 1997 

Revista Paulista de Hospitais 1974 1994 

Revista Paulista de Medicina 1962 1977 

Revista Saúde do Mundo 1978 1992 

Revista UNIMAR 1992 1997 

Saúde no Brasil 1983 1983 

Revista do Centro de Ciências da Saúde da UFSM  1993 1997 

Revista da Brasileira de Geriatria e Gerontologia 1996 1999 

Tratamento & Diagnóstico 1997 1998 

Texto e Contexto – Enfermagem 1994 1998 

Vida Hospitalar 1978 1981 

Vida & Saúde 1981 1983 

Fonte: Serviço de Periódicos da UFAC 
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No entanto, obrigatoriamente, o acervo da biblioteca deverá 

ser complementado com vários títulos estrangeiros, como: 

 Acta Physiologica Scandinavica 

 Advances in Anatomy, Embriology and Cell Biology 

 Advances in Applied Microbiology 

 Advances in Experimental Medicine and Biology 

 Aids Bibliography 

 American Family Physician  

 American Journal of Roentgenology 

 American Heart Journal 

 American Journal Clinical Nutrition 

 American Journal of Anatomy 

 American Journal Clinical Pathology 

 American Journal Epidemiology 

 American Journal of Hygiene 

 American Journal of Medicine 

 American Journal of Obstetrics and Gynecology 

 American Journal of Pathology 

 American Journal of Physiology 

 American Journal of Psychiatry 

 American Journal of Public Health 

 American Journal of Tropical Medicine And Hygiene 

 American Journal of Surgery 

 Annals of Internal Medicine 

 Annals of Occupational Hygiene 
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 Annals of Tropical Medicine And Parasitology 

 Annals of Tropical Pediatrics 

 Annual Review of Entomology 

 Annual Review of Genetics 

 Annual Review Immunology 

 Annual Review of Medicine 

 Annual Review of Microbiology 

 Annual Review of Pharmacology 

 Annual Review of Phisiology 

 Annual Review of Public Health 

 Antibiotic Medicine and Clinical Therapy 

 Antimicrobial Agents and Chemotherapy 

 Biochemical Journal 

 BMJ: British Medical Association 

 British Journal of Anaesthesia 

 British Journal of Clinical Pharmacology 

 British Journal of Clinical Practice 

 British Journal of General Practice 

 British Journal of Medical Education 

 British Journal of Nutrition 

 British Journal of Obstetrics and Gynecology 

 British Journal of Surgery 

 Canadian Journal of Public Health 

 Canadian Medical Association Journal 

 Cancer 

 Cell 
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 Chester 

 Children Today 

 Clinical Infectious Diseases (Journal & Review) 

 Clinical Pediatrics 

 Clinical Radiology 

 Current Contents: Clinical Medicine 

 Current Contents: Life Sciences 

 Education Health 

 Epidemiologic Reviews 

 Fitoterapia (Milão) 

 Forensic Science International 

 Foro Mundial De La Salud 

 Gerontology 

 Gastroenterology 

 Hepatology 

 Hospital Practice 

 Human Biology 

 Human Immunology 

 Human Pathology 

 Immunology Today 

 Index Medicus 

 Journal of The American Medical Association 

 Journal of Clinical Epidemiology 

 Journal of Clinical Investigation 

 Journal of Critical Care 

 Journal of Family Practice 
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 Journal Tropical Medicine Hygiene 

 Journal of Hematology (Blood) 

 Journal of Pediatrics 

 Laboratory Investigation 

 Lancet 

 Leprosy Review 

 Medicine (Baltimore) 

 Medicine, Science and the Law 

 Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 

 Nature 

 New England Journal of Medicine 

 Obstetrics and Gynecology 

 Parasitology Today 

 Pediatric Clinics of North America 

 Pathology Annual 

 Pediatrics 

 Postgraduate Medical Journal 

 Public Health 

 Radiology 

 Science 

 Surgery 

 Surgical Clinics North America 

 Word Health Organization 

 Year Book (De Áreas Básicas e Especialidades Médicas) 
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8.3.1.2.2  Livros textos 

Apesar da ênfase a ser dada quanto ao uso da Biblioteca Virtual, 

alguns livros básicos serão necessários, até porque o acervo da área da 

saúde da Biblioteca Central da UFAC é mínimo e com a maioria das edições 

da década 80. 

 

ÁREAS BÁSICAS 

 Alves R. Anatomia topográfica. Atheneu, 1999 

 Cosenza RM. Fundamentos de Neuroanatomia. 

Guanabara- Koogan, 1998. 

 D’Angelo JG, Fattini CA.  Anatomia Humana: 

sistêmica e segmentar. Atheneu, 1985. 

 Moore KL. Anatomia orientada para a clínica 

médica. Guanabara-Koogan, Rio de Janeiro, 1997. 

 Netter FH. Atlas de Anatomia Humana. Artes 

Médicas, vol. I-VI, 1996. 

 Sobotta PR. Atlas de Anatomia Humana. 

Guanabara-Koogan, Janeiro. 

 Maia D. Embriologia humana. Atheneu, 1997. 

 Moore K.L, Persuad TVN. Embriologia Clínica. 

Guanabara-Koogan, 1995. 

 Sodler TW. Medical Embriology. William & Wilkins, 

1996. 

 Ibrahim. Biofísica básica. Atheneu, 1992. 

 Alberts B et al. Biologia molecular da célula. 3 ª ed., 

Artes Médicas, Porto Alegre. 
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 Junqueira LC, Carneiro J. Biologia Celular e 

Molecular. 6 ª ed., Guanabara-Koogan, Rio de 

Janeiro, 1997. 

 Delvin TM. Manual de Bioquímica com correlações 

Clínicas. Edgard Blücher, 2000. 

 Lehninger L et al. Princípios de Bioquímica. Sarvier, 

1995. 

 Varga et al. Fundamentos da bioquímica 

experimental. Atheneu, 1999. 

 Vieira et al. Bioquímica celular e bioquímica 

molecular. Atheneu, 1999. 

 Hardman JG et al. As Bases Farmacológicas da 

Terapêutica. McGraw-Hill, 1999. 

 Rang HP. Farmacologia. Guanabara-Koogan, 1999. 

 Aires MM. Fisiologia. Guanabara-Koogan, 1999 

 Bevilacqua et al. Fisiopatologia clínica. Atheneu, 

1999. 

 Guyton AC. Fisiologia Humana. Guanabara-Koogan, 

2000. 

 Guyton AC,.Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 

Guanabara-Koogan, 1996. 

 D. Fiori M. Atlas de Histologia. 2ª ed., Pan-

americana, São Paulo, 1993. 

 Iglesias JD. Aspectos médicos das parasitoses 

humanas. MedSi, 1997. 

 Junqueira LC, Carneiro J. Histologia Básica. 9ª Ed. 

Guanabara-Koogan, Rio de Janeiro, 1999. 
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 Ross & Romrell. Histologia, Texto e Atlas. 2ª ed. 

Pan-americana, São Paulo, 1993. 

 Janeway, C. A . & Travers, P. Imunologia: o sistema 

imunológico na saúde e na doença, 2ª ed. Artes 

Médicas, Porto Alegre. 1997 

 Siter, D. P.; Terr, A . I. & Parslan, T. G. Medical 

Imunology, 9ª ed. Appleton & Lange, Stanford, 

1998. 

 Jawetz, E., Melnick, J.L. & Adelberg, E. ª 

Microbiologia Médica, 18ª ed. Guanabara- Koogan, 

Rio de Janeiro, 1991. 

 Levison, W. & Jawetz, E. Microbiologia Médica e 

Imunologia. Artes Médicas, Porto Alegre, 1998. 

 Roit, M. P., Williams, W. Microbiologia Médica, 1ª 

ed. Manole, São Paulo, 1995. 

 Neves, D. P. Parasitologia Humana, Atheneu, Paulo, 

1998. 

CLÍNICA CIRÚRGICA 

 Ramanathan S. Anestesia em obstetrícia. 

Guanabara-Koogan, 1995. 

 Miniti B. Otorrinolaringología. Clínica e Cirurgia. 

Atheneu, 1999. 

 Goffi FS. Técnica Cirúrgica. vol. I e II. Atheneu, 

1998. 

 Sizínia H, Xavier R. Ortopedia e Traumatologia. 

Artes Médicas. Porto Alegre, 1998. 
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 Parra. Instrumentação cirúrgica: guia de 

instrumentação cirúrgica e de auxílio ao cirurgião. 

Atheneu, 1999. 

CLÍNICA MÉDICA 

 Bennet JC, Plum F. Cecil Textbook of Medicine. 

Saunders, 1999. 

 Drummond JP, Silva E. Medicina baseada em 

evidências. Atheneu, 1998. 

 Carvalho Filho P. Geriatria. Atheneu, 1999. 

 Azulay RD, Azulay DR. Dermatologia, 2ª ed. 

Guanabara-Koogan, Rio de Janeiro, 1997. 

 Bennet, J. C., Plum, F. Cecil Texbook of Medicine, 

20ª ed. W. B. Saunders. 1996. 

 Braunwald, E. et alli. Tratado de Medicina 

Cardiovascular. Ed. Roco, Rio de Janeiro, 1996. 

 Farhat CK et al. Infectologia pediátrica. Atheneu, 

1999. 

 Schechter M. Doenças infecciosas. Guanabara-

Koogan, 2000. 

 Tavares W. Manual de antibióticos e 

quimioterápicos. Atheneu, 2000. 

 Drumond. Dor aguda: fisiopatologia, clínica e 

terapêutica. Atheneu, 2000. 

 Isselbacher RJ. Harrison Medicina Interna. McGraw 

Hill, 1998. 

 Bethlem, N. Pneumologia. Atheneu, 4ª ed. Rio de 

Janeiro. 1995. 
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 López M. Fundamentos da Clínica Médica. MedSi, 

1997. 

 Prado FC. Atualização Terapêutica, Artes Médicas, 

São Paulo, 1997. 

 Mayo Clinic Family Health Book, 2ª ed. William 

Morrow, Nova Yorque, 1996. 

 Verrastro T. Hematologia e Hemoterapia. Atheneu, 

1999. 

 Wilson, J. D. e Foster, D. W. (eds.) Texbook of 

Endocrinology, 9ª ed. , W. B. Saunders, 1998. 

 Dani, R. Gastroenterologia Clínica, 3ª ed. 

Guanabara-Koogan, Rio de Janeiro, 1993. 

 Lee, Wintrob’s. Clinical Hematology, 10ª ed. William 

& Wilkins, 1998. 

 Moreira C. Noções Básicas de Reumatologia. Heath, 

Belo Horizonte, 1998. 

 Amato Neto V. Doenças Transmissíveis. Sarvier, 

1996. 

 Veronesi R et al. Tratado de Infectologia. Atheneu, 

1996. 

 Cruz, J. et. Alli. Nefrologia. Sarvier. São Paulo, 1995. 

 Adams, V. Princípios de Neurologia. Mc Graw Hill, 

1998. 
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DICIONÁRIOS 

 Alves. Dicionário médico inglês-português. 

Atheuneu, 1998. 

 Rey L. Dicionário de termos técnicos de Medicina e 

Saúde. Guanabara-Koogan, 1999. 

 Stedman. Diccionario médico. Guanabara-Koogan, 

1999. 

GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA 

 Loyola ª Manual e Atlas de Histeroscopia e micro-

histerioscopia. Atheneu, 1998. 

 De Paolo G. Colposcopia. Medís, 1996. 

 Monteiro DLM. Gravidez na adolescência. Revinter, 

1998. 

 Thompson WW et al. Genética Médica. Guanabara-

Koogan, 1993. 

 MacKusiky. Catálogo de Doenças Heredo-familiares. 

Sarvier, 2000. 

 Basegio DL. Câncer de mama: uma abordagem 

multidisciplinar. Revinter, 1999. 

 Badaloti M et al. Fertilidade e infertilidade humana. 

MedSi, 1997. 

 Carvalho G. Citologia do trato genital feminino. 

MedSi, 1996. 

 Chaves IG. Mastologia. MedSi, 1999. 

 Gabbe SG et al. Obstetrícia: gestações normais e 

patológicas. Guanabara-Koogan, 1999. 

 Lima GR. Ginecologia endócrina. Atheneu, 1999. 
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 Lopes G. Sexologia e Ginecologia. MedSi, 1995. 

 Marinho R. Climatério. MedSi, 1995. 

 Piato. Complicações do ciclo gravídio-puerperal. 

Atheneu, 1999. 

 Rezende J. Operação cesariana. Guanabara-Koogan, 

1999. 

 Rezende J. Obstetrícia. Guanabara-Koogan, 1998. 

 Duarte SP, Duarte G. Gestação de alto risco. 

Guanabara-Koogan, 1998. 

 Sanfilippo J et al. Ginecologia pediátrica e da 

adolescente. Guanabara-Koogan, 1996. 

 Zugaib M, Bittar RE. O Pré-natal. Guanabara-

Koogan, 1994. 

IMAGENOLOGIA 

 Callen PW. Ultra-sonografia em obstetrícia. 

Guanabara-Koogan, 1996. 

 Magalhães. Resonancia magnética no sistema 

nervoso central. Atheneu, 1999. 

 Monier. Manual de diagnóstico radiológico. Atheneu, 

2000. 

 Nyberg DA et al. Ultra-sonografia transvaginal. 

Guanabara-Koogan, 1996. 

 Oms H et al. Técnicas radiográficas. Atheneu, 2000. 

 Tabár L, Dean PB. Atlas de mamografia. Revinter, 

1994. 

 

 



154 

 

PATOLOGIA GERAL E CLÍNICA 

 Brasileiro Filho G el al. Bogliolo Patologia. 6ª ed. 

Guanabara-Koogan, Rio de Janeiro, 1999. 

 Contran RS et al. Pathologic basis of disease,  WB 

Saunders, 1999.  

 Damjanov I. Anderson’s Pathology. Mosby-Year, 

1996. 

 Faria JL. Patologia especial com aplicações clínicas. 

Guanabara-Koogan, 1999. 

 Ferreira WA et al. Diagnóstico laboratorial. 

Guanabara-Koogan, 1996. 

 Faria JL. Patologia Especial com Aplicações Clínicas, 

2ª ed. Guanabara-Koogan. Rio de Janeiro, 1999. 

 Gonçalves R. Laboratório para o clínico. Atheneu, 

1999. 

 Montenegro MR, Franco M. Patologia: processos 

Gerais, Atheneu, 1992. 

 Ravel R. Laboratório clínico. Guanabara-Koogan, 

1997. 

 Wallach J. Interpretação clínica de exames de 

laboratório. MedSi, 1999. 

 Wada Moura. Colheita de material para exames de 

laboratório. Atheneu, 1999. 

 Wada M. Técnicas de laboratório. Atheneu, 2000. 
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PEDIATRIA, HEBIATRIA E NEONATOLOGIA 

 Afonso B, Tarantino CCS. Pneumopatias na infância. 

Guanabara-Koogan, 1998. 

 Bruschinni. Ortopedia pediárica. Atheneu, 1999. 

 Carvalho Souza. Emergência e Terapia Intensiva em 

Pediatria. Atheneu, 1999. 

 Costa Vaz D. Infecções congênitas e perinatais. 

Atheneu, 2000. 

 Fleming. Texto e Atlas do desenvolvimento normal e 

seus desvios no lactante. Atheneu, 2000. 

 Gauderer. Autismo. Atheneu, 2000. 

 Gerald BM. Manual de Pediatria. Guanabara-

Koogan, 1996. 

 Gordon BA et al. Neonatologia. MedSi, 1999. 

 Jácomo et al. Assistência ao récem-nascido, 

Atheneu, 1999. 

 Koda D. Doenças gastroenterológicas em Pediatria. 

Atheneu, 1998. 

 Kopelman F. Infecções perinatais. Atheneu, 1999. 

 Lima AZ. Pediatria essencial. Atheneu, 1998. 

 Montenegro CAB, Rezende Filho J. Medicina Fetal: 

Atlas comentado. Guanabara-Koogan, 1998. 

 Nelson. Tratado de Pediatria, 22 ed., 1999. 

 Piva JP et al. Terapia intensiva em Pediatria. MedSi, 

1997. 
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PSIQUIATRIA 

 Louzã Neto MR et al. Psiquiatria Básica. Artes 

Médicas, Porto Alegre, 1996. 

 Spoerri R. Introdução à psiquiatria. Atheneu, 1999. 

 Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Psiquiatria. 

Volumes 1-6, 1998. 

SAÚDE COLETIVA E SAÚDE DA FAMÍLIA 

 American Family (org.). Medicina de Família. Vol. I e 

II, Saunders, 1999. 

 Belo MP. A criança que não come. Atheneu, 1999. 

 Cohn A et al. A Saúde como direito e como serviço. 

Pensamento Social e Saúde, vol. 7, Cortez, 1991. 

 Coelho T. Avaliação neurológica infantil nas ações 

primárias de saúde. Atheneu, 1999. 

 Cohen et al. A saúde como direito e como serviço. 

Cortez, 1997. 

 De Angelis. Fome oculta. Impacto na saúde. 

Atheneu, 1999. 

 Edilza Maria. A Enfermagem em Pediatria e 

Puericultura. Atheneu, 2000. 

 Evangelista C. Alimentos. Atheneu, 1999. 

 Franco C. Tabela de composição de química dos 

alimentos. Atheneu, 10 ed., 2000. 

 Franco C. Dietas, Receitas e Valores calóricos – 

propriedades gerais dos alimentos. Atheneu, 1999. 

 Figueiredo J. Atlas de cirurgia de ambulatório. 

Atheneu, 1999. 
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 Grünspun. Crianças e adolescentes com transtornos 

psicológicos e do desenvolvimento. Atheneu, 1999. 

 Gurgel MCS. Saúde materno-infantil. Atheneu, 2000. 

 Gurgel MCS. Saúde coletiva. Atheneu, 1999. 

 Junqueira P. Amamentação, hábitos orais e 

mastigação. Athneu, 2000. 

 Oliveira T. Pesquisa Biomédica. Atheneu, 1999. 

 Peterline C, Harada P. O cotidiano da prática de 

enfermagem pediátrica. Atheneu, 2000. 

 Rouquayrol MZ et. al. Epidemiologia e Saúde. Medsi, 

1994. 

 Souza JA. Cirurgia ambulatorial. Atheneu, 1999. 

 Valdés V, Pérez S. Manejo clínico da lactação, 1998. 

 

SEMIOLOGIA 

 Bates B. Propedéutica Médica. Guanabara-Koogan, 

1996. 

 Porto CC. Exame clínico. Guanabara-Koogan, 1998. 

 Pernetta C. Semiologia pediátrica. Guanabara-

Koogan, 2000. 

Rodrigues YT, Pedro PR. Semiologia pediátrica. Guanabara-Koogan, 

1999. 

8.3.2 Plano de gestão orçamentária 

8.3.2.1 Implantação 

A conclusão dos projetos (arquitetônico e de utilização do espaço 

atualmente disponível na UFAC) é prevista para novembro de 2000. O início 

das obras, compra de equipamentos e de outros itens devem ocorrer ao 
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longo de 2001 e, portanto, os orçamentos para o ano 2001 também devem 

prever os vários itens de despesa, abaixo especificados, tanto por parte do 

Governo do Estado do Acre como, no que lhe couber, por parte da UFAC. 

     8.3.2.2 Área Física: 

Deverá ser toda térrea, com rampas para o fácil acesso do 

deficiente físico, mantendo o padrão de outros prédios do campus da UFAC e 

o projeto deve também contemplar o maior conforto térmico possível, 

inclusive garantindo a climatização artificial: 

 construção de 5 salas de aula (60m²), climatizadas, 

cada uma com capacidade para 50 alunos. Valor 

unitário: R$ 30.000,00. 

Valor total: R$ 150.000,00; 

 Laboratório de Histologia e Patologia Geral (140m²). 

Valor total: R$ 67.200,00; 

 

 Laboratório de Fisiologia (80 m²). 

Valor total: R$ 38.400,00; 

 Laboratório de Imunologia (80 m²). 

Valor total: R$ 38.400,00; 

 Ampliação dos Laboratórios (n=6) da UFAC de 

Anatomia, Biologia, Bioquímica, Microbiologia, 

Parasitologia e Biofísica (cada um em torno de 45 

m²). 

Valor total: R$ 129.600,00; 

 construção de um auditório (500m²) com 

capacidade para 200 pessoas (com possibilidade de 

expansão, em outro momento, até 350 lugares), 

climatizado e com revestimento acústico. 
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Valor total: R$ 267.500,00; 

 construção do Laboratório de Pesquisas (150m²), 

climatizado, a ser destinado às atividades de 

pesquisa dos docentes, de alunos de IC e de pós-

graduandos, com uma pequena secretaria de apoio, 

salão dividido por bancadas, sala para câmara 

asséptica e sala anexa para o biotério. 

Valor total: R$ 180.000,00; 

 construção climatizada do Núcleo de Educação 

Médica (45m²) com a sala de Recursos Audiovisuais 

(50m²) e a Sala de Informação em Saúde (120m²). 

Valor total: R$ 103.200,00; 

 Departamento Docente + Secretaria (45m²). 

Valor total: R$ 21.600,00; 

 Outras dependências da Coordenação do Curso de 

Medicina, inclusive a Secretaria de Avaliação 

(120m²). 

Valor total: R$ 57.600,00; 

 Sala da Diretoria, 45² (anexo banheiro e sala de 

reunião), Vice-Diretoria (30m²) e Secretaria 

Administrativa (30m²). 

Valor total: 75.000,00; 

 Almoxarifado (80m²). 

Valor total: R$ 33.280,00; 

 Sala de Higienização (45m²). 

Valor total: R$ 18.720,00; 

 Sala dos Docentes, amplo salão (110m²) com 

divisórias tipo meia-parede, duas pequenas salas 
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anexas para reuniões (40m²) e secretaria de apoio 

(45m²). 

Valor total: R$ 96.200,00; 

 Banheiros comuns (2 masculinos e 4 femininos). 

Valor total: R$ 14.976,00; 

 Área de Convivência Social, espaço com área ao ar 

livre e tendo como anexo,  espaço para o Diretório 

Acadêmico (60m²), Espaço Livre (coberto) para 

exposições e divulgação de atividades docentes-

assistenciais, Jardins, Cantina (70m²) e Reprografia 

(40m²). 

Valor total: R$ 90.720,00; 

 Outras dependências de apoio. 

Valor total: R$ 55.000,00; 

SUBTOTAL: R$ 1.437.316,00 

                    8.3.2.3  Mobiliário e Outros Materiais 

 Carteira escolar em madeira com prancheta fixa. 

Valor unitário: R$ 42,00 x 250. 

Valor total: R$ 10.500,00; 

 Mesa para sala de aula sem gavetas. Valor unitário: 

R$ 94,00 x 5. 

Valor total: R$ 470,00; 

 Mesas de escritório. Valor unitário: R$ 250,00 x 22.  

Valor total: R$ 5.500,00; 

 Cadeiras sem braço para a área de administração, 

secretaria, etc. Valor unitário: R$ 39,00 x 70. 

Valor total: R$ 2.730,00; 
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 Mesa para Diretoria, Vice-Diretoria e Chefias. Valor 

unitário: R$ 420,00 x 5. 

Valor total: R$ 2.100,00; 

 Cadeiras de braço, tipo Diretor. Valor unitário: R$ 

180,00 x 5. 

Valor total: R$ 900,00; 

 Mesa de reunião grande e 16 cadeiras (Diretoria).  

Valor total: R$ 970,00; 

 Mesa de reunião com 4 cadeiras. Valor unitário: R$ 

800,00 x 6. 

Valor total: R$ 4.800,00; 

 Estantes pequenas de madeira. Valor unitário: R$ 

350,00 x 12. 

Valor total: R$ 4.200,00; 

 Estantes grandes de madeira. Valor unitário: R$ 

720,00 x 3. 

Valor total: R$ 2.160,00; 

 Arquivos de aço com chave. Valor unitário: R$ 

220,00 x 12. 

Valor total: R$ 2.640,00; 

 Mural grande com vidro e fechadura. Valor unitário: 

R$ 550,00 x 6. 

Valor total: R$ 3.300,00; 

 Quadro interno de aviso. Valor unitário: R$ 90,00 x 5. 

Valor total: R$ 450,00; 

 Quadros magnéticos tamanho 3,00 x 1,15 m para 

salas de aula e outras dependências. Valor unitário: 

R$ 173,00 x 9. 

Valor total: R$ 1.557,00; 
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 Suporte de madeira para os aparelhos audiovisuais 

nas salas de aula, sala dos docentes, auditório e 

laboratório de pesquisa. Valor unitário: R$ 630,00 x 8. 

Valor total: R$ 5.040,00; 

 Box de madeira para computadores da Sala de 

Informática, dos Docentes, Laboratório de Pesquisa 

e Secretarias. Valor unitário: R$ 500,00 x 60. 

Valor total: 30.000,00; 

 Bancadas em madeiras para da Sala de Informática, 

dos Docentes, e Laboratório de Pesquisa. 

Valor total: R$ 34.000,00; 

 Bancadas em madeira para os Laboratórios de 

Ensino. 

Valor total: 40.000,00; 

 Cadeiras sem braço, alta no nível da bancada, para os 

laboratórios de ensino. Valor unitário: R$ 44,00 x 150. 

Valor total: R$ 6.600,00; 

 Despesas diversas com a manutenção e adaptação 

de mobiliário já disponível no campus da UFAC.  

Valor total: R$ 5.000,00. 

SUBTOTAL: R$ 162.917,00 

8.3.2.4  Equipamentos 

 Microscópios (proporção de 1 para cada 2 alunos), 

para os laboratórios de Biologia, Histologia e 

Patologia, Microbiologia e Parasitologia. Valor 

unitário: R$ 4.300,00 x 80. 

Valor total: R$ 344.000,00; 

 Lupas para uso em laboratório. Valor unitário: R$ 

680,00 x 20. 



163 

 

Valor total: R$ 14.960,00; 

 Câmaras de fluxo laminar. Valor unitário: R$ 

4.200,00 x 6. 

Valor total: R$ 25.200,00; 

 Equipamentos diversos para os laboratórios de 

ensino e pesquisa. 

Valor total: R$ 130.000,00; 

 Aparelhos de FAX. Valor unitário: R$ 900,00 x 4.  

Valor total: R$ 3.600,00; 

 Computadores para a Sala de Informática (n=20), 

Sala de Docentes (n=3) e outras áreas administrativas 

(n=7). Valor unitário: R$ 1.900,00 x 30. 

Valor total: R$ 57.000,00; 

 Nobreak para os computadores. Valor unitário: R$ 

500,00 x 30. 

Valor total: R$ 15.000,00; 

 Scanner de alta resolução. Valor unitário: R$ 

1.090,00 x 5. 

Valor total: R$ 5.450,00; 

 Jaz drive. Valor unitário: R$ 720,00 x 4. 

Valor total: R$ 2.880,00; 

 Impressoras jato de tinta. Valor unitário: R$ 900,00. 

Valor unitário: R$ 450,00 x 13. 

Valor total: R$ 5.850,00; 

 Notebook. Valor unitário: R$ 5.500,00 x 3. 

Valor total: R$ 16.500,00; 

 Data-show. Valor unitário: R$ 3050,00 x 2. 

Valor total: R$ 6.100,00; 

 Retroprojetor. Valor unitário: R$ 850,00 x 6. 
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Valor total: R$ 5.100,00; 

 Projetor de diapositivos: Valor unitário: R$ 1.400,00 x 6.  

Valor total: R$ 8.400,00; 

 Aparelhos de ar-condicionado, de 10.000 BTU. Valor 

unitário: R$ 745,00 x 22. 

Valor total: R$ 16.390,00; 

 Programa estatístico SPSS com autorização para 

acesso em rede. 

Valor total: R$ 4.861,00; 

 Televisão grande para as salas de aula, área de 

convivência social e Laboratório de Informática. 

Valor unitário: R$ 1.450,00 x 7. 

Valor total: R$ 10.150,00; 

 Vídeos para as salas de aula, área de convivência social 

e Laboratório de Informática. Valor unitário: 920,00 x 7. 

Valor total: R$ 6.440,00; 

SUBTOTAL: R$ 677.881,00  

8.3.2.5  Serviços de Terceiros ou Pessoa Física 

 Linhas telefônicas. Valor unitário: R$ 90,00 x 10.  

Valor total: R$ 900,00; 

 Assinatura de TV a cabo, com autorização para 

acesso em rede em pelo menos 7 pontos. 

Valor total (anual): R$ 680,00; 

 Serviços de manutenção anual. 

Valor total: R$ 18.000,00; 

 Montagem, conservação e manutenção de 

equipamentos. 

Valor total: R$ 21.000,00; 
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 Passagens áreas (Brasília-Rio Branco-Brasília), para 

9 visitas do membro (UnB) da Comissão de 

Acompanhamento e de 4 docentes do Curso de 

Pedagogia e Didática Médica. Valor unitário: R$ 

1.274,91 x 13. 

Valor total: R$ 16.573,83; 

 Diárias (hotel). Valor unitário: R$ 70,00 x 38. 

Valor total: R$ 2.660,00; 

 Refeições (almoço e jantar) para o membro (UnB) 

da Comissão de Acompanhamento e de 4 docentes 

do Curso de Pedagogia e Didática Médica. Valor 

unitário: R$ 30,00 x 2 x 38. 

Valor total: R$ 2.280,00; 

 Pro labore de docentes do Curso de Pedagogia e 

Didática Médica*. Valor unitário (40 horas): R$ 

3.200,00 x 4. 

Valor total: R$ 12.800,00; 

 (*) o curso é de 180 horas, parte da carga horária 

(20 horas) será de supervisão à distância ou com 

supervisão por docentes da UFAC; 

 Despesas miúdas da Comissão de Acompanhamento 

da Implantação do Curso de medicina. Valor 

mensal: R$ 450,00 x 12 meses. 

Valor total: R$ 5.400,00; 

 Pagamento mensal de docentes para a confecção 

de materiais de uso nas aulas práticas, a serem 

oferecidas no ano seguinte, de: Histologia, 

Patologia, Embriologia, Microbiologia e 

Parasitologia. Valor unitário mensal: R$ 3.200,00 x 

5 x 6 meses. 
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Valor total: R$ 96.000,00; 

 Repasse para a UnB adquirir insumos para a 

confecção de materiais a serem utilizados nos 

cursos de Histologia, Patologia, Embriologia, 

Microbiologia e Parasitologia. 

Valor total: R$ 15.000,00; 

SUBTOTAL: R$ 191.293,83 

8.3.2.6  Materiais de Consumo 

 Diversos materiais de escritório. 

Valor total: R$ 15.000,00; 

 Diversos materiais de consumo e de limpeza. 

Valor total: R$ 19.200,00; 

SUBTOTAL: R$ 34.200,00  

8.3.2.7  Livros e Periódicos 

 Assinatura de 122 periódicos, durante 3 anos (2000 

a 2002). Valor unitário (médio) da assinatura anual: 

R$ 220,15 x 3 x 122. 

Valor total: R$ 80.574,90; 

 Compra de 300 livros textos. Valor unitário (médio): 

R$ 280,00 x 300.  

Valor total: R$ 84.000,00; 

SUBTOTAL: R$ 164.574,90 

8.4  Consolidado 

Construção da Área Física:  R$ 1.437.316,00 

Mobiliário e Outros Materiais:  R$ 162.917,00 

Equipamentos:  R$ 677.881,00  



167 

 

Serviços de Terceiros ou Pessoa Física:  R$ 191.293,83 

Materiais de Consumo:  R$ 34.200,00  

Livros e Periódicos:  R$ 164.574,90  

VALOR TOTAL: R$ 2.668.182,73 

8.5  Manutenção anual 

Estimativa de despesas para o ano letivo de 2002. 

       8.5.1  Área Física: 

Manutenção da área construída (aproximadamente 2.195m²), 

jardins (aprox. 300m²) e áreas de circulação (aprox. 450 m²). 

Valor total: R$ 16.000,00; 

8.5.2  Mobiliário e outros Materiais: 

 Reposição de diversos itens, compra de itens em 

falta. 

Valor total: R$ 32.600,00; 

 8.5.3  Equipamentos. 

Valor total: R$ 235.790,00 

 Equipamentos de laboratório de pesquisa e ensino. 

Valor total: R$ 154.000,00; 

 Computadores para a Sala de Informática (n=20), 

Sala de Docentes (n=3) e outras áreas administrativas 

(n=7). Valor unitário: R$ 1.900,00 x 30.  

Valor total: R$ 57.000,00; 

 Impressoras jato de tinta. Valor unitário: R$ 900,00. 

Valor unitário: R$ 450,00 x 13. 

Valor total: R$ 5.850,00; 

 Retroprojetor. Valor unitário: R$ 850,00 x 3. 
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Valor total: R$ 2.550,00; 

 Projetor de slides. Valor unitário: R$ 1.400,00 x 3. 

Valor total: R$ 4.200,00; 

 Aparelhos de ar-condicionado, de 10.000 BTU. Valor 

unitário: R$ 745,00 x 10. 

Valor total: R$ 7.450,00; 

 Televisão grande. Valor unitário: R$ 1.450,00 x 2. 

Valor total: R$ 2.900,00; 

 Vídeos. Valor unitário: 920,00 x 2. 

Valor total: R$ 1.840,00; 

8.5.4  Serviços de Terceiros ou Pessoa Física. 

Valor total: R$ 620.976,40 

 Assinatura de TV a cabo, com autorização para 

acesso em rede em pelos menos 7 pontos. 

Valor total (anual): R$ 680,00; 

 Serviços de manutenção anual. 

Valor total: R$ 18.000,00; 

 Montagem, conservação e manutenção de 

equipamentos. 

Valor total: R$ 21.000,00; 

 Passagens áreas (Brasília-Rio Branco-Brasília), para 

4 docentes da UnB responsáveis pelas atividades e 

disciplinas a serem oferecidas durante o ano de 

2002. Valor unitário: R$ 1.274,91 x 10 meses x 4. 

Valor total: R$ 50.996,40; 

 Diárias (hotel). Valor unitário: R$ 70,00 x 10 meses 

(=300 dias) x 4. 

Valor total: R$ 84.000,00; 
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 Refeições (almoço e jantar) para 4 docentes. Valor 

unitário: R$ 30,00 x 2 x 4 x 300 dias. 

Valor total: R$ 72.000,00; 

 Pro labore de docentes. Valor unitário (40 

horas/semana): R$ 5.400,00 x 4 x 10 meses. 

Valor total: R$ 216.000,00; 

 Despesas miúdas da Diretoria do Curso de 

medicina. Valor mensal: R$ 450,00 x 12 meses. 

Valor total: R$ 5.400,00; 

 Pagamento mensal de docentes para a confecção 

de materiais de uso nas aulas práticas de Histologia, 

Patologia, Embriologia, Microbiologia e 

Parasitologia. Valor unitário mensal: R$ 3.200,00 x 

5 x 2 meses. 

Valor total: R$ 32.000,00; 

 Repasse para a UnB adquirir materiais para a 

confecção de materiais a serem utilizados nos 

cursos de Histologia, Patologia, Embriologia, 

Microbiologia e Parasitologia. 

Valor total: R$ 7.500,00; 

 Aluguel de máquina de reprografia com capacidade 

de 15.000 cópias/mês. Valor unitário (mensal): R$ 

1.450,00 x 12 meses. 

Valor total: R$ 17.400,00; 

 Pagamento do adicional para os membros do corpo 

docente auxiliar. Valor unitário (10 horas/semana): 

R$ 1.200,00 x 8 docentes x 10 meses. 

Valor total: R$ 96.000,00. 
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8.5.5  Materiais de Consumo. 

Valor total: R$ 18.000,00 

 Diversos materiais de escritório. 

Valor total: R$ 7500,00; 

 Diversos materiais de consumo e de limpeza. 

Valor total: R$ 10.500,00; 

8.5.6  Livros Textos: 

Valor total: R$ 54.858,30 

 -Compra de 100 livros textos. Valor unitário 

(médio): R$ 280,00 x 100.  

Valor total: R$ 28.000,00; 

 Assinatura de 122 periódicos, durante 1 ano (2003). 

Valor unitário (médio) da assinatura anual: R$ 

220,15 x 122. 

Valor total: R$ 26.858,30. 

8.6  Consolidado 

Área Física: R$ 16.000,00; 

Mobiliário e Outros Materiais: R$ 32.600,00; 

Equipamentos: R$ 235.790,00; 

Serviços de Terceiros ou Pessoa Física. R$ 620.976,40; 

Materiais de Consumo. R$ 18.000,00; 

Livros: R$ 54.858,30,00. 

VALOR TOTAL: R$ 960.224,70 
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ETAPAS DE EXECUÇÃO 

O curso de Medicina foi planejado para o ingresso anual de 50 

(cinqüenta) alunos, sendo a primeira turma selecionada no exame vestibular 

da UFAC de janeiro de 2002 e o início do curso de Medicina no dia 04 de 

março de 2002. 

Sendo assim, parte do segundo semestre de 2000 será dedicado à 

análise de sugestões e correções, neste Projeto, determinadas pelo Conselho 

Universitário da UFAC. Caso o projeto seja aprovado pelo Conselho 

Universitário, compete a Reitoria encaminhar o Projeto para a Comissão 

Nacional de Saúde. 

Enquanto não conta com a aprovação da Comissão Nacional de 

Saúde, compete também a UFAC: 

 elaborar a minuta do termo aditivo do Convênio com o 

Governo do Estado do Acre, visando o repasse de recursos e 

outras providências cabíveis ou correlatas; 

 elaborar a minuta do termo aditivo do convênio, tripartite, 

com a Universidade de Brasília e o Governo do Estado do 

Acre tendo como objeto, respectivamente, o apoio docente e 

os recursos para pagamento de pessoal; 

999   
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 comunicar ao Ministério da Educação e do Desporto (MEC), a 

aprovação pelo Conselho Universitário do curso de Medicina; 

 solicitar ao MEC a abertura de concurso para as matérias ou 

disciplinas do primeiro ano, fazendo também estimativa dos 

concursos dos anos seguintes, conforme as necessidades do 

curso de Medicina; 

 incluir no orçamento de 2001, as despesas e fontes de 

recursos para a implantação do curso de Medicina em 2002; 

 adotar as demais providências cabíveis, determinadas pela 

legislação em vigor. 

Caso este projeto seja aprovado pela Comissão Nacional de Saúde, 

a Universidade Federal do Acre, ao longo de 2001, com recursos próprios, do 

Governo Federal e do Governo do Estado do Acre deverá iniciar a construção 

da área física necessária (salas de aula e auditório, outras dependências do 

Curso de medicina, construção de novos laboratórios e adequação dos 

laboratórios existentes), aquisição de equipamentos de informática e de 

laboratório e ampliação do acervo da Biblioteca da UFAC. 

Até o final do primeiro trimestre de 2001, a Curso de medicina da 

Universidade de Brasília (UnB) deverá selecionar os docentes, com título de 

mestre e/ou doutor ou alunos egressos dos cursos de doutorado (recém-

doutores) para compor o Corpo Docente Participante, o qual deverá receber, 

conforme a respectiva titulação, pro labore a ser pago pelo Governo do 

Estado do Acre. 

A partir de abril de 2001, membros do Corpo Docente Participante 

da UnB deverão visitar regularmente a cidade de Rio Branco, objetivando: 1) 

avaliar o andamento da fase de implantação do curso; 2) acompanhar a 

adequação das unidades de saúde como campos de prática do ensino 

médico e 3) ministrar curso multiprofissional e multidisciplinar para os 

profissionais da Secretaria de Estado de Saúde e Saneamento do Acre 

(SESSACRE), selecionados pela UFAC, sobre “Didática e Pedagogia Médica”. 
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 Para o bom andamento deste último tópico, logo após a aprovação do 

Projeto pelo Conselho Universitário da UFAC, deverá ser nomeada a 

Comissão de Seleção do Corpo Docente Auxiliar com a participação de um 

representante da UnB. Logo em seguida a UFAC deverá publicar Portaria 

informando sobre os critérios de seleção (após ouvir a Comissão de Seleção 

UFAC/UnB), estabelecer qual o adicional ao salário e a dispensa de 

atividades dos profissionais selecionados durante a realização do Curso de 

“Didática e Pedagogia Médica”, cabendo também a SESSACRE oferecer todo 

apoio logístico necessário para a realização do curso, inclusive o pagamento 

de pro labore aos docentes, transporte (inclusive local) e hospedagem. A 

ementa deste curso foi assinalada no Quadro 20. 

Desta forma, cabe ao Governo do Estado oferecer as condições e 

os recursos necessários ao pleno andamento e execução deste projeto. Para 

este fim, deve ser nomeada até dezembro de 2000, a Comissão de 

Acompanhamento da Implantação do Curso de Medicina (CAIM), através  de 

Portaria tripartite (UFAC, UnB e Governo do Estado), a ser publicada no 

Diário Oficial da União (sob a responsabilidade da UFAC) com os seguintes 

elementos: 1) constituição (Presidente - representante do DCS; Vice-

Presidente - representante do Governo do Estado do Acre; Diretor do Curso 

de Medicina da UnB, Coordenador do Curso de Medicina da UFAC  e 

Representante do Conselho Universitário da UFAC); 2. nomeação de uma 

Secretária de Apoio Administrativo; 3. disponibilização de uma área física no 

campus da UFAC, com apoio de informática e de comunicação (FAX e 

telefone com acesso a INTERNET), a ser custeada pela UFAC. 
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Quadro 20. Ementa do Curso de Didática e Pedagogia Médica. 

Número de créditos: 4 (quatro) teórico-práticos e um (1) de 
estágio 

Carga horária: 180 horas 

Duração: um semestre (sob a forma de módulos 
de 40 horas semanais) 

Docentes responsáveis: Docentes da UnB 

OBJETIVOS: 1. identificar os fundamentos filosóficos e psicológicos 
da educação, especialmente na área médica; 2. 
exercitar o reconhecimento, seleção e aplicação de 
procedimentos básicos do processo de ensino-
aprendizagem; 3. exercitar conhecimentos, 
habilidades e atividades pedagógicas simples com 
alunos de graduação; 4. avaliar qualitativa e 
individualmente o desempenho pedagógico discente; 
5. conhecer o Projeto Curricular do Curso de Medicina 
de Rio Branco; 6. Legislação sobre o Ensino Superior. 

EMENTA: Fundamentos da Educação. Realismo, idealismo, 
existencialismo, pragmatismo. O cartesianismo e o 
positivismo. Correntes filosóficas em educação 
médica. Essencialismo, perenialismo, existencialismo 
pedagógico, construtivismo. Valores e educação 
médica. A natureza do conhecimento médico. 
Condutas usuais no processo de ensino-
aprendizagem. Correntes psicológicas na educação 
médica, abordagem behaviorista, gestáltica, 
humanista, psicanalista e holística. Taxionomia dos 
objetivos educacionais. Técnicas de ensino. Recursos 
auxiliares. Medidas de avaliação. Tipos de avaliação. 
Análise de planejamento de disciplina. Modelos de 
currículo médico. Funcionamento de grupos. Teorias 
de Lewin e Rogers. Aplicação de sociogramas. 
Planejamento de atividades didáticas em pequenos 
grupos. Construção de escalas de desempenho 
pedagógico e utilização na prática. Análise das 
relações interpessoais nos respectivos papeis sociais 
dos envolvidos. Aplicação de medidas de avaliação 
por norma, conteúdo e competência. Análise de 
recursos auxiliares. Discussão sobre a Medicina 
Baseada em Evidências, estudo de caso ou problema. 
O curso, obrigatoriamente, será ministrado com alunos 
dos cursos de graduação da UFAC, especialmente do 
curso de Enfermagem e usando os campos de prática 
da cidade de Rio Branco a serem utilizados pelo Curso 
de Medicina. 

 



176 

 

 

 

 

 

 
Referências 

Bibliográficas 

Consultadas 

1. ACRE. Governo do Estado do Acre. Programa Estadual de Zoneamento 

Ecológico-Econômico do Estado do Acre. Zoneamento 

ecológico-econômico: recursos naturais e meio ambiente – 

documento final. Rio Branco: SECTMA, 2000. V I e II 

2. Amaral JL. Recursos Humanos para o SUS. XXXIV Congresso Brasileiro 

de Educação Médica e V Forum Nacional da Avaliação do 

Ensino Médico, p. 181, Salvador, 1996. 

3. Amorim DS. The archaic organization of higher education institutions and 

its effects on the curriculum. Revista Brasileira de Educação 

Médica 19:12, 1995. 

4. Amorim DS, White E, Davies J. Linkage between higher education 

institutions and the community. Medicina  (Ribeirão Preto) 29: 

501, 1996. 

5. Amorim DS. Necessidades básicas da transição paradigmática: o ciclo 

pré-clínico. Revista Brasileira de Educação Médica 21:17, 1997.

6. Borges CAS. Proposta para criação de um curso de Medicina da 

Universidade Estadual do Amazonas na cidade de Manaus, 

Amazonas. 40 p., 1995 [impresso]. 

111000   



177 

 

7. Braga E. A Formação do Médico Generalista. Revista Brasileira de 

Educação Médica 2:17, 1978. 

8. BRASIL. Conselho Federal de Educação. Resolução n º 8, de 08 de 

outubro de 1969. Fixa os mínimos de conteúdo e duração do 

curso de Medicina. Conselho Federal de Educação, Brasília, 

1969. 

9. BRASIL. Lei n º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, 1996. 

10. BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Ensino 

Superior (SESu). Padrão Mínimo de qualidade para cursos de 

graduação em Medicina. Secretaria de Ensino Superior (SESu), 

Brasília, 1998. 

11. Chaves M, Rosa AR (org.). Educação Médica nas Américas: o desafio 

dos anos 90. Cortez, São Paulo, 1990. 

12. Chaves M. Educação das profissões de saúde: perspectivas para o 

século XXI. Revista Brasileira de Educação Médica 20:21, 1996. 

13. Flexner A. Medical education in the United States and Canadá: a report 

to the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching 

Bulletin Number Four, New York, 1910. 

14. Mello CAG. Formação do Médico Generalista e a Medicina 

Previdenciária. Revista de Educação Médica 67: supl.I, 1978. 

15. Koifman LA. Teoria de currículo e a discussão do currículo médico. 

Revista Brasileira de Educação Médica 22:37, 1998. 

16. Marcondes E, Gonçalves EL (coord.). Educação Médica. Sarvier, São 

Paulo, 1998. 

17. Organização Panamericana de Saúde. Planificacion y Gestión de 

Recursos Humanos en Salud: la Experiência de Canadá. 

Educación Médica y Salud 26, 1992. 

18. Ribeiro DA. Universidade necessária. Paz e Terra, São Paulo, 5ª ed., 

1991. 



178 

 

19. Rosa AR. Inter-relação dos ciclos básico e profissional. Revista 

Brasileira de Educação Médica 3:49, 1979. 

20. SESSACRE, Secretaria de Estado de Saúde e Saneamento do Estado 

do Acre. Plano Estadual de Saúde, 2000-2003. Secretaria de 

Estado de Saúde e Saneamento do Estado do Acre, Rio Branco, 

205p., 2000 [impresso]. 

21. SIOLE, H. Hydrochemistry and geology in the brazilian Amazonian 

region. Amazoniana, v. 1:267-277, 1968. 

22. UFAC, Universidade Federal do Acre. Manual do Candidato, 1999. 

Universidade Federal do Acre, 21p., 1999 [impresso]. 

23. UFAC, Universidade Federal do Acre. Relatório Anual. 56p., 1998 

[impresso]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


