CLÍNICA MÉDICA - ARARAS

PLANO DE CURSO
DADOS GERAIS:
1. NOME DO PROGRAMA: Residência em Clínica Médica
2. DURAÇÃO: 02 (dois) anos
3. PRÉ-REQUISITOS: Graduação em Medicina
4. CARGA HORÁRIA: 60 horas semanais
5. SUPERVISOR(A) DO PROGRAMA: Dr Claudiney Chieli Lotufo.
6. COORDENADOR(A) DO PROGRAMA: Dr Eduardo de Paiva Magalhães
7. ESTÁGIOS CONVENIADOS
Santa Casa de Araras
Prefeitura de Araras - UBS

8. Objetivos do Programa

8.1 Objetivos Gerais
Aprimorar competências técnico-assistenciais nos três níveis de atenção à
saúde (primário, secundário e terciário), nos setores: ambulatorial, enfermaria
geral, unidades de emergência e de cuidados intensivos, por meio da assistência
direta ao paciente, sob supervisão contínua de preceptores, docentes e médicos
assistentes. Reconhecer e valorizar a abordagem médica geral das pessoas.

8.2 Objetivos Específicos
Aprofundar conceitos de prevenção de agravos, manutenção, e reabilitação da
saúde na Clínica de Adultos, com base nas melhores evidências científicas da
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literatura médica vigente. Desenvolver raciocínio crítico quanto a riscos,
benefícios, custos sociais, afetivos e financeiros de exames, procedimentos e
tratamentos, nos diversos níveis de atendimento. Habilitar no manuseio e análise
crítica de terapêuticas não medicamentosas e medicamentosas. Aprimorar,
tecnicamente, procedimentos invasivos da competência do clínico geral.
Desenvolver e aprimorar função DIDÁTICA junto aos INTERNOS, por meio de
discussão de casos, preparação de visitas e reuniões, revisões de temas teóricos
de interesse e relacionados aos casos.

R1 e R2
Ambulatório e Unidades Básicas de Saúde.
Aplicabilidade da prevenção, manutenção, e acompanhamento da saúde na
população usuária da unidade básica de saúde. Desenvolver raciocínio crítico
quanto a riscos, benefícios, custos sociais, afetivos e financeiros de exames,
procedimentos e tratamentos, nos diversos níveis de atendimento, bem como
manuseio e análise crítica de terapêuticas não medicamentosas e
medicamentosas.

Ambulatório de Especialidades
Acompanhamento de casos eletivos que estiveram internados ou que tenham
sido referendados para as especialidades clínicas. Aplicação da prevenção e
manutenção dentro das afecções mais frequentes na população.

Enfermaria Geral
Acompanhamento de casos eletivos internados e treinamento de procedimentos
mais frequentes em enfermaria de clínica médica, como acessos venosos
periféricos e centrais, punções arteriais, abdominal e torácica, drenagem de
abscesso e de tórax, curativos.

Pronto Socorro
Atendimento aos casos de urgência e emergência e no pronto atendimento.
Aplicação dos protocolos de ACLS.
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Unidade de Terapia Intensiva
Acompanhamento de casos internados em unidade de terapia intensiva adultos.
Treinamento de procedimentos como intubação oro ou nasotraqueal,
reanimação cardíaca, acessos a via aérea, marca passos.

9. DIVISÃO DOS ESTÁGIOS
9.1 – Semana Padrão:
R1

R2

10. AVALIAÇÃO:

10.1. Avaliação de residentes
1. Avaliação por acompanhamento (das atividades práticas e do
desenvolvimento de habilidades motoras) e cognitivo-afetivo-afetiva (para
avaliar os ganhos cognitivos e o desenvolvimento de atitudes e valores). Será
aplicada pelos preceptores ao final de cada estágio ou trimestralmente (nota de
0 a 10 com peso 2).
2. Avaliação das competências a cada 3 meses. (nota de 0 a 10 com peso 2)
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3. Prova cognitiva, que poderá ser discursiva, múltipla escolha ou oral, aplicada
no mínimo a cada semestre. (nota de 0 a 10 com peso 4).
4. Trabalho de final de curso. Ao final do segundo ano, o residente também
deverá apresentar um trabalho científico, sobre tema de sua escolha e pertinente
aos conteúdos desenvolvidos no programa, sob formato compatível à publicação
de artigo. Esse trabalho será acompanhado por um orientador e sua análise final
realizada por uma banca formada por três docentes. (nota de 0 a 10 com peso
2).
5. Certificação. A certificação fica vinculada à obtenção de conceitos
satisfatórios em todas as modalidades de avaliação com nota final de no mínimo
7.
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