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Medicina
O Curso de Medicina da Ufes começou a funcionar efetivamente, iniciando as aulas da sua primeira turma,
em 13 de abril de 1961. Atualmente
o curso de Medicina tem 480 alunos.
São abertas 80 vagas por ano, sendo
seu ingresso possível por meio do
vestibular. O curso é completado com
12 semestres com aulas em período
integral, e é ministrado no Centro de
Ciências da Saúde, em Maruípe, Vitória. Conta com o Hospital Universitário
Cassiano Antonio Moraes (Hucam)
para formação prática dos estudantes.
O Hucam, criado em 20 de dezembro de 1967 por meio de um acordo
entre a Ufes e o governo do Estado –
que cedeu a área até então destinada
ao Sanatório Getúlio Vargas (nosocômio de tuberculosos construído na
década de 1940). Atende a população
do Espírito Santo e Estados vizinhos,
tanto nas necessidades de alta complexidade quanto em suas necessidades secundárias e até primárias
de saúde, desenvolvendo um amplo
trabalho docente-assistencial.

Medicina
PERFIL DO PROFISSIONAL
O médico tem por função principal
cuidar da saúde das pessoas. Quando
esta estiver comprometida ele estuda
as causas, a prevenção e o combate de
doenças. Com base em análises clínicas,
o médico é capaz de fazer diagnósticos e
GHWHUPLQDURWUDWDPHQWRPDLVHʻFD]
2SURʻVVLRQDOWDPE«PSDUWLFLSDGHSURJUDmas de prevenção, saneamento e planejamento da Medicina Social, entre outras
atividades. É importante que a pessoa que
HVFROKDHVWDSURʻVV¥RWHQKDXPSHUʻO
humanista e capacidade de percepção da
complexidade que envolve o sofrimento dos pacientes e seus familiares. Para
atender esses requisitos terá como compromisso a educação continuada para atuar
sempre baseado nas melhores evidências
FLHQW¯ʻFDVGHPRGRDID]HUDGLIHUHQ©DQD
vida das pessoas.

CARREIRA
O graduado em Medicina pode atuar
como médico generalista ou especialista nos campos da promoção de saúde,
prevenção e tratamento de doenças, e
reabilitação do ser humano. Em sua atividade, deve atender tanto a indivíduos
quanto a comunidades. Para tanto, deve
ter formação pela residência médica ou

outra modalidade de especialização reconhecida
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela
Associação Médica Brasileira (AMB).
São algumas especialidades: Saúde Pública, Dermatologia, Cardiologia, Pediatria, Radiologia, Geriatria,
Endocrinologia, Patologia, Ortopedia, Cirurgia Geral,
Cirurgia Plástica, Infectologia, entre outras.

ESTRUTURA CURRICULAR
O Curso de Medicina pode ser dividido em 3
ciclos. Abaixo estão listadas as divisões em
ciclos, os períodos de cada um deles e as
respectivas disciplinas:
CICLO BÁSICO
1º Período
Anatomia Humana I
Ecossistema
Biologia Celular e dos Tecidos
Embriologia

2º Período
Bioquímica e Biofísica B
Anatomia Humana II
Histologia B
Sistema de Saúde

3º
Ge
Fis
Pat
Imu

6º Período
Clínica Cirúrgica I
Farmacologia II
Clínica Médica I
Medicina Legal

7º
Clí
Clí
Ped
Gin

10º Período
Clínica Médica
Clínica Cirúrgica

11
Ped
Gin

CICLO CLÍNICO
5º Período
Semiologia Geral e Radiológica
Relação Médico-Paciente
Anatomia e Fisiologia Patológicas
INTERNATO
9º Período
Medicina de Urgência/Emergência
Medicina Social

SAIBA MAIS
O Damufes (Diretório Acadêmico de
Medicina da Ufes) é a entidade estudantil
que representa os estudantes de Medicina
da Ufes, sendo livre de qualquer tipo de
interferência institucional. O Damufes
é, além de tudo, um espaço dedicado à
discussão de problemas de cada período
por seus respectivos alunos, sendo também
usado para divulgação de eventos e ponto
de encontro dos estudantes de Medicina.
Para mais informações sobre o curso de
Medicina, acesse o site: www.damufes.com.

3º Período
Genética Humana
Fisiologia B
Patologia Geral B
Imunologia

4º Período
Farmacologia I
Epidemiologia II
Microbiologia B
Parasitologia

7º Período
Clínica Cirúrgica II
Clínica Médica II
Pediatria I
Ginecologia e Obstetrícia I

8º Período
Clínica Cirúrgica III
Ginecologia e Obstetrícia II
Clínica Médica III
Pediatria II

11º Período
Pediatria
Ginecologia e Obstetrícia

12º Período
Internato Opcional
(O aluno escolhe uma ou mais
áreas para realizar seu estágio)
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