
PET ESTUDOS – “SÍNDROME METABÓLICA – da anatomia à intervenção clínica

O  curso  “Síndrome  Metabólica  –  da  anatomia  à  intervenção  clínica”  será 

desenvolvido a partir de dois grandes eixos:

- Eixo teórico-prático integrado

- Eixo do desenvolvimento pessoal

No  eixo  teórico-prático  integrado,  a  metodologia  é  baseada  nas  estratégias  que 

tiveram êxito na metodologia problematizadora, que envolve a aprendizagem baseada em 

problemas (PBL-problem-based learning) e a problematização, e que se materializam no 

momento do Caso-problema.

O  eixo  de  desenvolvimento  pessoal  permeia  todo  o  curso,  integrando  teoria  e 

prática. As discussões, desenvolvidas a partir de uma situação clínica/problema, têm como 

metas  principais  a  aquisição/revisão  dos  conhecimentos  das  ciências  necessárias  para a 

compreensão do processo saúde-doença e desenvolvimento de uma visão holística, ética, 

com compromisso social. 

As atividades são desenvolvidas com uma metodologia específica de definição de 

objetivos  de  aprendizagem,  estudo  auto-dirigido  e  tutoria  contínua.  Nas  discussões,  os 

objetivos de aprendizagem da semana devem seguir os objetivos propostos.

OBJETIVOS GERAIS

• Propiciar/revisar  conhecimentos  das  áreas  básicas  como  fundamentos  para 

compreensão do processo saúde-doença;

• Facilitar  a  integração  dos  conhecimentos  das  ciências  básicas  e  clínicas, 

contemplando os aspectos biológicos, psicossociais e éticos;

• Desenvolver a habilidade para discussão em Grupo;

• Desenvolver responsabilidade frente a si mesmo e ao Grupo.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diante dos casos-problema o aluno deve ser capaz de:

• Descrever resumidamente o quadro clínico correspondente à doença discutida;

• Descrever os aspectos psicossociais relacionados ao paciente, à família ou à doença;

• Descrever a macro e a micro-morfologia do sistema/órgão/tecido envolvido;

• Descrever  e explicar  as bases fisiológicas  e bioquímicas  do sistema/órgão/tecido 

envolvidas;

• Descrever as bases fisiopatológicas do processo saúde-doença;

• Relacionar  os  sinais  e  sintomas  apresentados  pelo  paciente  ao  processo 

fisiopatológico;

• Identificar quando possível o agente etiológico e descrevê-lo;

• Identificar os fatores ambientais (culturais, econômicos, etc) relacionados ao caso;

• Identificar os aspectos ético-legais envolvidos na situação.

• Apontar as estratégias terapêuticas disponíveis, bem como seus prós e contras.

• Identificar  possíveis  problemas  relacionados  ao  uso  de  medicamentos  utilizados 

pelo paciente

• Propor intervenções clínicas para os problemas detectados, com base nas estratégias 

terapêuticas disponíveis, mais indicadas e preconizadas pelas diretrizes.

UNIDADE I - Caracterização da Síndrome Metabólica e Obesidade

OBJETIVOS 

A – Conhecimentos

• Compreender a relação dos fatores biológicos, sociais e ambientais que se articulam 

no processo saúde-doença, dentro de uma visão ética;



• Descrever as Bases Anatômicas (macro e microscópicas), Bioquímicas/Biofísicas e 

Fisiológicas do tecido adiposo;

• Descrever  as  bases  biológicas  e  fisiológicas,  bem  como  sinais  e  sintomas 

relacionados ao processo saúde-doença;

• Desenvolver a compreensão de:

- Interação funcional;

- Desenvolvimento;

- Comunicação e relação interpessoal;

- Comportamento na doença;

- Socialização e estilo de vida;

• Desenvolver o raciocínio clínico/epidemiológico.

B – Habilidades

• Lidar com os fundamentos básicos do pensamento científico e crítico;

• Compreender e aplicar o processo de análise e teste de hipóteses;

• Buscar seus objetivos de aprendizado, levando em conta suas deficiências, aptidões 

e os objetivos do módulo;

• Buscar e manusear informações em diferentes meios.

• Compreender  e  aplicar  comportamentos  adequados  na  área  de  comunicação  e 

relação interpessoal.

C – Comportamento profissional

• Desenvolver habilidades para discussão em grupo;

• Desenvolver a relação farmacêutico-paciente;

• Mostrar  responsabilidade  em relação  a  si  mesmo,  a  seus  colegas,  ao  curso  e  à 

comunidade;

• Desenvolver habilidades de auto-avaliação;

• Identificar e discutir aspectos éticos;



• Relacionar-se com os membros da equipe de atenção à saúde.

UNIDADE II

Hipertensão arterial e dislipidemia

UNIDADE III

Diabetes Mellitus Tipo 2

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

1º DISCUSSÃO: CONHECENDO O CASO-CLÍNICO

Na  1º  Discussão  (abertura),  o  Grupo  lerá  o  CASO-CLÍNICO,  discutirá  seus 

conhecimentos prévios em relação ao mesmo e definirá os objetivos de aprendizagem a 

partir das questões surgidas na discussão, seguindo a lista de objetivos propostos. Após a 

definição  dos  principais  objetivos  de aprendizagem do caso,  o  Grupo deve organizar  a 

busca  de  informações  de  modo  a  aprender,  encontrar  e  utilizar  apenas  informações 

fundamentadas e científicas. Caso necessite mais informações à respeito da bibliografia, 

laboratórios, outras maneiras de acessar informações e opinião de especialistas, o professor-

tutor poderá orientá-los.

A 1º Discussão deve ser rica na troca de conteúdos já estudados ou conhecidos pelos 

alunos,  levantamento  de  hipóteses,  questionamentos  e  dúvidas.  Os  objetivos  de 

aprendizagem do caso clínico são definidos de acordo com a lista de objetivos específicos 

semanais  de cada Unidade.  As  situações e casos clínicos apresentados como problemas 

permitem cumprir os principais objetivos. A definição dos objetivos deve ser clara e não 

deve  ser  uma  lista  de  conteúdos,  mas  sim uma  lista  de  questionamentos,  sendo que  a 

organização das tarefas entre os alunos deve ser dirigida pelas fontes de busca e não pela 

divisão do conteúdo.



2ª DISCUSSÃO: SOCIALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

Na 2ª Discussão, cada aluno do Grupo deverá expor as informações coletadas com o 

objetivo de esclarecer cada questão levantada, o que permitirá a discussão dos diferentes 

pontos  de  vista,  das  interpretações  e  das  conclusões.  Não  deve  ser  uma  seqüência  de 

apresentações pelos alunos, mas uma conversa onde ocorra a troca de informações e que 

possibilite  a todos o conhecimento adquirido.  Uma discussão sobre as informações  que 

buscaram só pode ocorrer se todos leram um texto básico, levantaram questionamentos e 

dúvidas e procuraram outras fontes de informação.

Sugerimos a utilização de um caderno onde possam ser anotadas todas as fontes de

informação utilizadas, referências bibliográficas, endereços, pessoas e sites.

Com  este  caso,  o  aluno  passará  a  ter  uma  noção  de  conjunto  de  conteúdos 

prioritários para a sua formação, ao mesmo tempo em que será construído um banco de 

dados de material didático, elaborado por várias mãos, que poderá ser utilizado na prática 

profissional.

Prof. Msc. Claudia Boscheco Moretoni
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