


MEDICINAMedicina

“Nosso objetivo é que o Médico Salesiano, cuja primeira 
turma se formará em 2023, seja honesto, ético, competente, 
humanista, comprometido e que tenha uma visão geral da 
Medicina”. Para uma boa formação de medicina, é necessário 
trabalho, comprometimento e muita doação. O bom médico 
necessita aprender sempre e a base de tudo é a humildade.”

Mensagem do Coordenador

CONTEÚDO 
INTERATIVO
CLIQUE 
PARA ASSISTIR

https://www.youtube.com/watch?v=7yH6oNjdUh8


MEDICINAMedicina

Em sua trajetória de ensi-
no, o futuro médico encontra 
tudo o que precisa para se tor-
nar um profissional reconhe-
cido. Além dos professores e 
preceptores, com relevante 

Diferencial UniSALESIANO

atuação profissional, o curso conta com uma infraestrutura completa 
de ensino composta por Laboratórios de Ciências Básicas, Habilidades 
Médicas, Salas para pequenos grupos. Além disso, possui cenários de 
prática relevantes, como Unidades Básicas de Saúde conveniadas no 
município, Pronto-Socorro e Hospitais conveniados em parceria com 
a Secretaria Municipal de Saúde. Tem um currículo inovador baseado 
em metodologias ativas de aprendizagem, inserção prática precoce e 
elevada qualidade técnica.



Laboratório Simulação Realística I
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O Laboratório de Simulação Realística do Curso de Medicina do 
UniSALESIANO é considerado um dos mais completos e altamente 
inovadores do Estado de São Paulo. A simulação realística se trata de 
uma estratégia educacional, em que há a criação de uma contextua-
lização clínica, denominada “cenário”, onde os estudantes vivenciam 
uma situação que exija todas as habilidades aprendidas nas habili-
dades médicas, simultaneamente. Esta situação deverá ser realizada 
sem o auxílio e feedback imediato do professor.

CONTEÚDO 
INTERATIVO
CLIQUE 
PARA ASSISTIR

https://www.google.com/maps/@-21.2349195,-50.4070095,0a,90.2y,2.61h,69.77t/data=!3m4!1e1!3m2!1sAF1QipPj2MT4lTMCc3RCZJPw0Cx7_0v17FV1Bs4FmnFR!2e10?source=apiv3
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Laboratório Simulação Realística II

 Os tipos de simulação realística são: simulação clínica, simulação 
cirúrgica, simulação in situ e simulação hiper-realista; onde todos os 
cenários podem variar na questão tecnológica (determinada pelo ter-
mo fidelidade) e em sua complexidade técnica.

CONTEÚDO 
INTERATIVO
CLIQUE 
PARA ASSISTIR

https://www.google.com/maps/@-21.2349742,-50.4069629,0a,82.2y,213.83h,74.01t/data=!3m4!1e1!3m2!1sAF1QipNdZKtaPo_q0gIpgq3-sYA7x71wwwLL6r1vFSsi!2e10?source=apiv3
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Suas particularidades metodológicas estão na criação dos “cená-
rios” onde não há foco em procedimentos específicos, mas sim, no 
raciocínio clínico que englobará condutas técnicas e comportamen-
tais; a criação de check-list específico; utilização de recursos áudio 
visuais; além da realização obrigatório do “debriefing” para reflexão 
do atendimento simulado.

Laboratório Simulação Realística III

CONTEÚDO 
INTERATIVO
CLIQUE 
PARA ASSISTIR

https://www.google.com/maps/@-21.2349542,-50.4069837,0a,82.2y,347.18h,67.17t/data=!3m4!1e1!3m2!1sAF1QipMY5Zk6qVBVaaZFloiyoEjC214Vd3SwZJPqvN2h!2e10?source=apiv3
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As habilidades médicas constituem-se de um 
programa estruturado, que compreende capa-
citar os estudantes para a realização de exame fí-
sico, habilidades e procedimentos médicos, tais 
como: acesso venoso central ou intubação oro-

Laboratório de Habilidades Médicas

traqueal; realização de anamnese, solicitação e interpretação de exa-
mes, assim como técnicas de comunicação social e adequado acesso à 
informação científica. Neste contexto, podemos dividir as habilidades 
profissionais em: Habilidades Médicas, Habilidades em Comunicação, 
Habilidades em Informática e Habilidades Cirúrgicas.
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Plataforma Multidisciplinar 3D é utilizada em estudos de casos clí-
nicos, onde há o acesso à anatomia real e modelos tridimensionais al-
tamente detalhados e anatomicamente corretos de todos os sistemas 
do corpo humano.

Plataforma Multidisciplinar 3D



Simulador Harvey
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O  Harvey é um simulador de paciente cardiopulmonar existen-
te em apenas 19 Instituições de Ensino Superior de toda a América 
Latina, segundo a empresa Laerdal Medical, responsável pela co-
mercialização do produto.

O simulador é capaz de emitir sons cardíacos, respiração, bati-
mentos de vasos do pescoço, pulsos, além de alterar quadros clíni-
cos.
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Quem escolhe ser médico precisa 
passar por várias etapas em sua for-
mação. Salvar vidas e viver uma rotina 
de desafios requer muito preparo e 
dedicação dos estudantes de medici-
na. Todo esse processo é colocado em 
prática pelas turmas de Medicina do UniSALESIANO, que realizam ativi-
dades supervisionadas na Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba. É o 
primeiro contato dos alunos com o ambiente hospitalar, momento de 
conhecerem o local, suas alas e funções, além de receberem orientações 

Atividades Supervisionadas

sobre as regras de trabalho profissional neste meio.

CONTEÚDO 
INTERATIVO
CLIQUE 
PARA ASSISTIR

https://unisalesiano.com.br/aracatuba/alunos-de-medicina-do-unisalesiano-iniciam-atividades-na-santa-casa/
https://unisalesiano.com.br/aracatuba/alunos-de-medicina-do-unisalesiano-iniciam-atividades-na-santa-casa/
https://unisalesiano.com.br/aracatuba/alunos-de-medicina-do-unisalesiano-iniciam-atividades-na-santa-casa/
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As Unidades Públicas de Saúde de Araçatuba passaram a ter a pre-
sença dos acadêmicos do Curso de Medicina do UniSALESIANO com o 
objetivo de enriquecer o conteúdo aprendido em sala de aula. Ao mes-
mo tempo, quem ganha são os pacientes, pois recebem olhares aten-
tos e cuidados por parte dos alunos.

Atendimentos : UBSs, Pronto Socorro e Santa Casa
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Com o tema: “Conversas sobre per-
das”, o UniSALESIANO trouxe ao Cur-
so de Medicina e profissionais atuan-
tes na área da saúde de Araçatuba e 
região, a médica geriatra e gerontolo-

Palestras

gista, Dra. Ana Claudia Quintana Arantes. A profissional atua há mais 
de 20 anos na especialidade de cuidados paliativos.
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O UniSALESIANO promove, anualmente, a Conferência de Medi-
cina, com o objetivo de apresentar aos profissionais da área de Ara-
çatuba e região, professores e acadêmicos do Curso de Medicina, os 
novos métodos e tecnologias utilizados no ramo médico.

Conferências de Medicina



Participação em Campanhas
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Os alunos do Curso de Medicina do UniSALESIANO participaram 
do programa de ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19 
da Secretaria de Saúde de Araçatuba. Para poderem participar das 
atividades de saúde, os acadêmicos fizeram um curso prático e teóri-
co específico de vacinação, com duração de 12 horas. Nos postos de 
aplicação das doses, eles vivenciaram todos os procedimentos ope-
racionais, inclusive, aplicaram as doses nas pessoas pertencentes ao 
público-alvo da campanha.
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Massagem Cardíaca Eficaz

CONTEÚDO 
INTERATIVO
CLIQUE 
PARA ASSISTIR

https://www.youtube.com/watch?v=8EUTLKjyZJk
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Primeiros Socorros - RCP em adultos

CONTEÚDO 
INTERATIVO
CLIQUE 
PARA ASSISTIR

https://www.youtube.com/watch?v=R02iKieXH-o



