
 
 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 
 
EDITAL DE CADASTRO DE RESERVA PARA INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA EXTERNA PARA O CURSO 

DE MEDICINA PARA O SEMESTRE DE 2019.1 

 
Edital I de 12 de dezembro de 2018 

 
A UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – CAMPUS PRESIDENTE VARGAS, anteriormente ofertado no campus Arcos da 
Lapa torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas para Concurso de Seleção de Candidatos 
à Transferência Externa para o seu curso de Graduação em Medicina reconhecido pela Portaria Ministerial nº 554, 
de 02/04/2003, publicada no Diário Oficial da União de 03/04/2003, e renovado pela Portaria MEC nº 1181, de 
23/12/2008, publicada no Diário Oficial da União de 26/12/2008.  
  

1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
1.1  O Concurso visa o provimento de 18 (dezoito) vagas para fins de TRANSFERÊNCIA para o Curso de 
MEDICINA, Bacharelado para o primeiro semestre de 2019. 
 

TABELA 1 – VAGAS DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA 

18 VAGAS 

7 VAGAS PARA 2º PERÍODO 

7 VAGAS PARA 3º PERÍODO 

4 VAGAS PARA 4º PERÍODO 

 
1.2 O presente concurso será regido por este Edital observado o Regimento Interno da Instituição, 
especialmente o artigo 65 do Capítulo VI, que dispõem sobre Transferência e Aproveitamento de Estudos, e o 
Regulamento de Transferência Externa. 
 
1.3   O concurso será realizado na UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – CAMPUS PRESIDENTE VARGAS, na 
localidade constante do item 2.1 deste Edital.  
 
1.4 Poderão se inscrever no Processo Seletivo de Transferência para o Curso de Medicina da Universidade 
Estácio de Sá – Campus Presidente Vargas, candidatos regularmente matriculados em cursos da área de Saúde de 
todas as Instituições de Educação Superior, nacionais credenciadas pelo Ministério da Educação ou estrangeiras, 
com a apresentação da documentação do item 2.5 e candidatos regularmente matriculados em cursos de 
Medicina de outras Instituições de Ensino Superior nacionais credenciadas pelo Ministério da Educação ou 
estrangeiras, com a apresentação da documentação do item 2.5. 
 
1.5 Para fins deste Edital, consideram-se como curso de saúde os seguintes: Biomedicina, Educação Física, 
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia e Psicologia 
 
1.6  Na possibilidade de surgirem novas vagas disponíveis para o processo seletivo de Transferência Externa 
para o curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá – Campus Presidente Vargas, até o dia imediatamente 
anterior à divulgação das notas dos candidatos, esta IES divulgará, no site www.estacio.br/medicina, o novo 
quantitativo de vagas que será ofertado neste Edital.  
 
1.7 A esta Instituição cabe à responsabilidade de planejar, coordenar e executar o Concurso, bem como 
divulgar todas as informações pertinentes. 
 

http://www.estacio.br/medicina


 
 

1.8 Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela Direção da Instituição. 
 

2. INSCRIÇÃO 
 
2.1  As inscrições serão feitas pessoalmente, na sede da Universidade Estácio de Sá – Campus Presidente 
Vargas, localizada na Avenida Presidente Vargas, 642 - Centro, onde o candidato deverá comparecer ao setor 
responsável. 
 
2.2 As inscrições poderão ser realizadas a partir das 09h do dia 12 de dezembro 2018 até às 17h do dia 18 

de janeiro de 2019, observado o horário de funcionamento da unidade. O Campus Presidente Vargas estará 

fechado para recesso de 15 de dezembro de  2018 até 02 de janeiro de 2019. A inscrição só é confirmada após o 

pagamento da taxa de inscrição no prazo informado neste edital.  

 

2.3  O candidato deverá apresentar, no ato da Inscrição, os seguintes documentos originais e cópias:  

 

a) Declaração da Instituição de origem devidamente autorizada ou reconhecida pelo MEC, conforme legislação 

pertinente, comprovando situação de regularidade do candidato (matriculado ou trancado) e tendo este cursado 

pelo menos um período;  

b) Declaração de conduta escolar, constando que a matrícula do candidato não se encontra sob judice;  

c) Declaração de situação junto ao ENADE;  

d) Original do Histórico Escolar completo, fornecido pela IES de origem;  

e) Critérios de avaliação do curso;  

f) Cópia dos programas das disciplinas cursadas, com as respectivas cargas horárias;  

g) Declaração de Autorização ou Reconhecimento do Curso;  

h) Fotocópia da cédula de identidade;  

i) Fotocópia do CPF;  

j) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;  

k) Fotocópia do Título de Eleitor;  

l) Fotocópia do Certificado de Reservista;  

m) Duas fotos 3x4 RECENTES (ano 2018);  

n) Fotocópia do Certificado e Histórico de Conclusão do 2º Grau ou equivalente;  

o) Comprovante de residência atual dos três últimos meses (originais e cópias); 

 

2.4  No ato de inscrição, o candidato deverá comprovar, OBRIGATORIAMENTE, que está regularizado 
(matriculado ou trancado) na instituição de origem devidamente autorizada ou reconhecida pelo MEC, conforme 
legislação pertinente, tendo cursado pelo menos um período. 
 
2.5  Em casos de alunos oriundos de Instituições estrangeiras, todos os documentos devem ser recentes (será 
considerado “recente” o prazo máximo dos últimos seis meses) e apresentar chancela do Consulado da República 
Federativa do Brasil, no país onde foram cursadas as matérias, e legalizado previamente pelos Ministérios da 
Educação e das Relações Exteriores do país de origem. É necessária, também, a tradução juramentada dos 
referidos documentos. 
 
2.6 Após a apresentação da documentação exigida no item 2.3, o candidato terá acesso ao boleto para 
pagamento da taxa de inscrição. O valor da taxa de inscrição é de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), que 
deverá ser paga observado o prazo de vencimento do referido boleto.  



 
 

 

2.7 O NÃO CUMPRIMENTO DESTES ITENS IMPOSSIBILITARÁ O CANDIDATO DE REALIZAR A PROVA. 
 

2.8 A inscrição neste Concurso é pessoal e intransferível.   

 

2.9 A inscrição neste Concurso implica a aceitação irrestrita das condições estabelecidas neste Edital. 

 

2.10  O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em 

caso de cancelamento do certame por conveniência da Universidade Estácio de Sá – Campus Presidente Vargas. 

2.11   Caso o candidato não possa comparecer pessoalmente para o ato da inscrição, poderá encaminhar 
representante legal munido de procuração com firma devidamente reconhecida em cartório e fotocópia 
autenticada da cédula de identidade do outorgante. 
 
2.12  O candidato portador de necessidades especiais deverá requisitar o atendimento diferenciado no ato da 
inscrição 
 

3 DO DIA E LOCAL DAS PROVAS 
 

3.1 As provas serão realizadas no dia 21 de janeiro de 2019 das 9h às 12h (Horário de Brasília), na 

Universidade Estácio de Sá – Campus Presidente Vargas, na localidade constante no item 2.1. 

 

3.2 Todos os candidatos iniciarão suas provas às 9h (horário de Brasília), como forma de garantir igualdade 

de condições para os inscritos, isonomia e transparência ao certame, requisitos imprescindíveis a garantir a 

segurança a qualquer concurso.  

 

3.3 O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas com 30min (trinta minutos) de 

antecedência, munido, exclusivamente, de documento de identidade original ou outro documento com foto atual 

(carteira de habilitação ou passaporte dentro da validade), de caneta esferográfica de corpo transparente de tinta 

na cor azul ou preta e comprovante de pagamento da taxa de inscrição.  

 

3.4 Na mencionada data o candidato fará uma prova com questões objetivas de múltipla escolha, versando 

sobre Biofisiologia, Biomorfologia e Saúde da Família e uma prova de redação. Todas as questões da prova 

objetiva estarão baseadas nos conteúdos oferecidos na Referência Bibliográfica apresentada (Anexo I). O tema da 

redação será informado no dia da prova. 

 

3.5 Não será admitido, sob qualquer hipótese, o ingresso de candidato no local de realização das provas após 

o horário fixado para início da prova. 

. 

3.6 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas 

Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros; carteiras 

expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens e Conselhos); passaporte brasileiro; 

certificado de reservista ou dispensa de incorporação; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras 

funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho, 

carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997).  

 



 
 

3.6.1 Não serão aceitos, por serem considerados documentos destinados a outros fins, protocolos, Certidão 

de Nascimento, Certidão de Casamento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (em modelo anterior à 

Lei nº 9.503/97), Carteira de Estudante, crachás e identidade funcional de natureza privada. Da mesma forma, 

cédula de identidade e passaportes que não permitam a conferência da assinatura ou a identificação 

 

3.6.2 O documento de identidade original deverá estar na validade, bem como em perfeitas condições, de 

forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato. 

 

3.6.3 Não serão aceitas cópias do documento de identidade, ainda que autenticadas, protocolos, ou qualquer 

outro documento diferente ao dos relacionados no item 3.6. 

 

3.6.4 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da prova, documento de identificação 

original com foto, por motivo de extravio, perda, furto ou roubo, poderá realizar a prova, desde que apresente o 

original do Boletim de Ocorrência expedido por órgão policial a no máximo 90 (noventa) dias do primeiro dia da 

data da prova do vestibular, ocasião em que será submetido à identificação especial.  

 

3.6.5 A identificação especial será exigida também ao candidato cujo documento de identificação apresente 

dúvidas relativas à fisionomia (inclusive no caso de documento com foto antiga). Poderá ocorrer, ainda, a critério 

da Coordenação do Certame, o registro fotográfico do candidato, com o fim de subsidiar a confirmação de sua 

identidade posteriormente. 

 

3.6.6 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de identidade 

original, nas formas definidas neste edital, será sumariamente excluído do Concurso. 

3.7 As provas terão a duração de 3 (três) horas. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo 

previsto para a aplicação das provas, ressalvada apenas a hipótese de tempo adicional prevista no artigo 27 do 

Decreto nº 3.298/1999. Nesta hipótese, o requerimento deve ocorrer no ato de inscrição, devidamente 

justificado, nos termos do § 2º do artigo 40 do mencionado Decreto. 

 

3.8 Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento implicará na eliminação automática 

do candidato. Conforme o item 2.10, o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em 

hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da Universidade Estácio de Sá – 

Campus Presidente Vargas. 

 

3.9 No dia de realização das provas, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer no local do 

exame com aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, mp3, tablet, agenda eletrônica, caneta (salvo as de corpo 

transparente), notebook, palmtop, receptor, gravador etc.). Também não será permitida a utilização de qualquer 

tipo de relógios, bonés, óculos escuros, protetor auricular. O descumprimento da presente instrução implicará 

na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude. 

 

3.10  Bolsas, malas ou quaisquer outros pertences que não a identificação civil, caneta esferográfica de corpo 

transparente e garrafa transparente para líquido, durante a realização da prova, deverão ser guardados em local 

específico a ser disponibilizado pela coordenação do concurso. Quaisquer embalagens de produtos trazidos para 

a sala estarão sujeitas à inspeção pelo fiscal de sala, incluindo os lanches que devem ser acondicionados em 

recipientes ou sacolas transparentes. 

 



 
 

3.11  A Universidade Estácio de Sá  - Campus Presidente Vargas não se responsabilizará por perdas ou extravios 

de objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles 

causados. 

 

3.12  Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridos 1h (uma hora) do 

efetivo começo das mesmas. Os três últimos candidatos em cada sala somente serão liberados, quando todos 

tenham concluído as provas ou no término das mesmas. O descumprimento dessas determinações implicará na 

eliminação do candidato. 

 

3.13 No dia de realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das 

provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas. 

 

3.14 Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos ou qualquer 

outra pessoa, por meio físico ou eletrônico. A utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer parte do 

local de provas, assim, ainda que o candidato tenha terminado sua prova e esteja se encaminhando para a saída 

do local, não poderá utilizar quaisquer aparelhos eletrônicos. 

 

4 DA CLASSIFICAÇÃO 

 

4.1  A classificação dos candidatos far-se-á pela ordem decrescente das notas finais. 

 

4.2  A nota da prova objetiva valerá de 0 a 10 pontos e a Redação valerá de 0 a 10 pontos. 

 

4.3  A nota final do candidato será calculada através da seguinte fórmula: [0,9X(Nota da Prova Objetiva)] 

+[0,1X(Nota da Redação)]. 

 

4.4 O candidato que obtiver nota zero em algumas das provas ou na Redação será desclassificado do 
Concurso. Da mesma forma, o candidato que não obtiver a nota final, conforme estabelecido no item 4.3 deste 
Edital, maior ou igual a 5 (cinco) será desclassificado do concurso. 
 
4.5  Em caso de candidatos que apresentarem notas exatamente iguais, a Universidade Estácio de Sá – Campus 

Presidente Vargas adotará como critério de desempate a Idade, com prioridade para o mais velho. 

 

5 DOS RESULTADOS E DA CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA 

 

5.1  As vagas de Transferência Externa de 2019.1 serão preenchidas pelos candidatos aprovados obedecendo 

à ordem decrescente da pontuação obtida. O resultado final será divulgado no dia 22 de janeiro de 2019, a partir 

das 12 horas, através de listagem afixada em quadro na sede da Universidade Estácio de Sá – Campus Presidente 

Vargas.  

 

5.2  A matrícula dos classificados para as vagas será realizada das 09h do dia 23 de janeiro de 2019 até às 17h 

do dia 25 de janeiro de 2019, conforme a classificação dos candidatos. Caso algum candidato classificado não faça 

sua matrícula neste período, a Universidade Estácio de Sá – Campus Presidente Vargas fará a 1ª reclassificação no 

dia 28 de janeiro de 2019, convocando os candidatos com as notas subsequentes para se matricularem a partir 



 
 

das 9h do dia 29 de janeiro de 2019 até às 17h do dia 31 de janeiro de 2019, observado o horário de 

funcionamento da unidade.  

 

5.3 A efetividade e quantidade de reclassificações ficarão sujeitas às possíveis e não quantificáveis 

desistências dos convocados à matrícula e de acordo com o preenchimento a necessidade da IES para o devido 

preenchimento das vagas ofertadas nesse Edital. 

 

5.4  Para realização da matrícula, o candidato classificado deverá apresentar-se à Universidade Estácio de Sá 

– Campus Presidente Vargas, nas datas especificadas no item 5.2 deste Edital, portando obrigatoriamente cópia 

e original dos documentos relacionados no item 2.3:  

 

Importante: Todas as cópias deverão estar legíveis e em hipótese alguma serão aceitos documentos via e-mail, 
fax ou Sedex encaminhados diretamente à Secretaria. 
 
5.5 Estará sujeito a eliminação, o candidato que não apresentar a documentação elencada no item 2.3 deste 
edital. 
 
5.6.  A matrícula dos candidatos classificados e/ou reclassificados será realizada diretamente na Universidade 
Estácio de Sá – Campus Presidente Vargas conforme datas estabelecidas no item 5.2 deste edital. Os candidatos 
classificados que não se apresentarem com toda a documentação necessária e exigidas perderão o direito à 
matrícula.   
 

5.7.  Será considerado desistente e, portanto, perderá a vaga obtida, o candidato classificado/reclassificado 

que não comparecer nas datas estabelecidas para matrícula determinadas no item 5.2 deste edital. Conforme 

previsto no item 5.3, caso haja necessidade de outras reclassificações, o candidato deverá observar as datas que 

serão divulgadas pela Universidade Estácio de Sá – Campus Presidente Vargas para realização da matrícula, sob 

pena de ser considerado desistente. 

 
5.8.   Se o responsável financeiro não for o próprio candidato, deverão ser apresentados, na matrícula, Carteira 
de Identidade, comprovante de residência e CPF (originais e duas cópias) deste responsável, que assinará, 
também, o contrato de prestação de serviços educacionais. 
 
5.9 A matrícula poderá ser feita sob procuração com firma devidamente reconhecida em cartório, por 
semelhança.  
 
5.10  ATENÇÃO! Se menor de 18 (dezoito) anos, o candidato se obriga a fazer o cadastramento do responsável 

legal, que também deverá fazer–se presente, portando original e cópia do CPF e da Carteira de Identidade e, se 

residir em endereço distinto do aluno, o seu comprovante de residência. 

 

5.11 Os emancipados na forma da Lei se obrigam a apresentar uma cópia da respectiva certidão. 

  

5.12  O presente Concurso somente será válido para matrículas no primeiro semestre do ano letivo de 2019. 

 

5.13  As atividades acadêmicas da Universidade Estácio de Sá – Campus Presidente Vargas, para o candidato 

aprovado, estão previstas para iniciar no dia no dia 06 de fevereiro de 2019. 



 
 

 

6 CALENDÁRIO DE EVENTOS 

 

CALENDÁRIO DO CONCURSO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA – 2019.1 

ETAPAS DATA 

Inscrição 12 de dezembro de 2018 a 18 de janeiro de 2019, de 9h às 17 horas, 
observado o horário de funcionamento da unidade e o período de recesso de 
15 de dezembro de 2018 até 02 de janeiro de 2019 

Prova escrita e Redação 21 de janeiro de 2019, às 9h, na Universidade Estácio de Sá – Campus 
Presidente Vargas, conforme endereço do item 2.1   

Divulgação das notas 22 de janeiro de 2019, a partir das 12h 

Matrícula 23 de janeiro de 2019 a 25 de janeiro de 2019, de 9h às 17 horas, observado o 
horário de funcionamento da unidade 

Reclassificação 28 de janeiro de 2019, às 9 horas 

Matrícula da reclassificação 29 de janeiro de 2019 e 31 de janeiro de 2019, de 9h às 17 horas, observado o 
horário de funcionamento da unidade 

Início das aulas  06 de fevereiro de 2019 

 

7 DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

7.1  Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, 

com exclusão e renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriunda do 

presente Concurso.   

 

7.2   Caso seja comprovado, em qualquer época, o uso de documentos, informações e/ou outros meios ilícitos o 

candidato terá sua matrícula anulada, sem direito a qualquer reembolso por valores já pagos. 

 
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2018. 

Comissão Examinadora 
 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – CAMPUS PRESIDENTE VARGAS 
  



 
 

 

ANEXO I 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
BASES MOLECULARES DOS SIST.ORGÂNICOS 

Introdução à bioquímica. Bioquímica dos aminoácidos e proteínas. Enzimas. Bioquímica de lipídeos e de 

carboidratos. Mecanismos de transdução do sinal. Conceitos básicos de metabolismo. Bioenergética. 

Metabolismo dos carboidratos. Metabolismo dos lipídeos. Metabolismo dos aminoácidos. Integração metabólica. 

Estrutura e função dos ácidos nucleicos. Organização do material genético e anomalias cromossômicas. 

Replicação, transcrição e tradução da informação gênica. Controle do ciclo celular e carcinogênese. Regulação da 

expressão gênica e epigenética. Diagnóstico molecular das doenças geneticamente determinadas. Mutação, 

polimorfismo e reparo de DNA. Farmacogenética e Terapia gênica. 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

 Devlin, T.M. Manual de Bioquímica com Correlações Clínicas. 4A edição. Editora Edgard Blucher Ltda. 
2010. 

 Garcia, E.A.C. Biofísica. 1a. Edição. Editora Sarvier. 1997 

 Guyton & Hall. Tratado de Fisiologia Médica. 11a. edição. Editora Guanabara Koogan. 2006. 
 

 

BIOMORFOLOGIA 
 

A Disciplina de Biomorfologia se propõe a estudar os tópicos sinteticamente descritos a seguir. Métodos de estudo 
em biologia celular e histologia: microscopia óptica e eletrônica. Estrutura geral e ultraestrutura das células 
eucariotas. Comparação entre eucariotas e procariotas. As funções das organelas celulares. Estrutura e fisiologia 
dos tecidos orgânicos, suas células e componentes extracelulares. Bases celulares e histofuncionais de alguns 
processos patológicos. Noções de histofisiologia da reprodução. Etapas do desenvolvimento embrionário. 
Processos celulares e teciduais comprometidos com o desenvolvimento embrionário. Formação dos folhetos 
embrionários e sua diferenciação inicial. Fechamento do embrião. Anexos embrionários. Teratogênese. 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
 Alberts B, Bray D, Hopkin K, Johnson A, J Lewis J, Raff M, K Roberts K, Walter P. Fundamentos da biologia 

celular Edição 4ª. 4ª Edição. Porto Alegre: Artmed, 2017.  

 Junqueira LCU , Carneiro J. Histologia básica: texto e atlas. 13ª. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
29/06/2017.  

  Keith L. Moore, TVN Persaud, Mark G. Torchia Moore KL, Persaud TVN, Torchia MG. Embriologia clínica. 
10ª. Rio de Janeiro: Elsevier, 04/04/2016. 1. 

 
SAÚDE DA FAMILIA 

A medicina e o processo saúde doença. Construção do Conceito de Saúde. Processo Saúde-Doença 1.4 - Saúde e 
doença: o normal e o patológico 1.4 - Fatores determinantes do processo saúde doença 1.5 - Território vivo 1.6 - 
Identificação no cenário prático aspectos da dinâmica do território (riscos e potencialidades) Unidade 2. 
Promoção da saúde e intersetorialidade 2.1 - Histórico do Movimento da Promoção da Saúde (As cartas da 



 
 

Promoção da Saúde) 2.2 - A Política Nacional de Promoção da Saúde. PNPS 2.3 - Prioridades de Promoção a Saúde 
(Ex: Alimentação saudável; atividade física; redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito; tabaco e 
derivados; álcool e outras drogas; cultura da paz e direitos humanos). 2.4 - Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável Unidade 3. A medicina e um olhar contextualizado 3.1 - Cultura, ética, antropologia e medicina 3.2 - 
Espiritualidade e saúde 3.3 - Mitos e preconceitos em relação à saúde e a doença Unidade 4. O olhar para grupos 
específicos 4.1 - Vulnerabilidades em pessoas e grupos. Diferenças e desigualdades. 4.2 - Identificando situações 
de risco individual e familiar no território 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

 GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti. Tratado de Medicina de Família e Comunidade: Princípios, 

formação e prática. 2012. Porto Alegre: Artmed . 

 PEREIRA, Mauricio Gomes. Epidemiologia: teoria e pratica. 2012. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

  ROUQUAYROL, M. Z. GURGEL, Marcelo. Epidemiologia & saúde. 2014. Rio de Janeiro: Medbook 

 

SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS 
 

Introdução. Conceito. Anomalia e monstruosidade. Fatores gerais de variação. Nomenclatura anatômica. 

Conformação e divisão do corpo humano. planos, eixos e movimento do corpo humano. Sistemas Esqueléticos: 

Apendicular e Axial; Costelas e Esterno. Anatomia do Sistema Esquelético: Ossos do Cranio e Face. Anatomia do 

Sistema Esquelético: esqueleto axial-coluna vertebral. Articulações / Ligamentos Introdução Anatomia do Sistema 

Muscular. Anatomia dos Músculos Tóraco-Abdominal. Anatomia dos Músculos Tóraco-Abdominal e Lombar. 

Anatomia do Sistema muscular: membros superiores e inferiores. Anatomia do Sistema Nervoso Periférico(SNP): 
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