PSIQUIATRIA - ARARAS

PLANO DE CURSO
DADOS GERAIS:
1. NOME DO PROGRAMA: Residência em Psiquiatria Médica
2. DURAÇÃO: 03 (três) anos
3. PRÉ-REQUISITOS: Graduação em Medicina
4. CARGA HORÁRIA: 60 horas semanais
5. SUPERVISOR(A) DO PROGRAMA: Dra Renata Rigacci Abdalla.
6. COORDENADOR(A) DO PROGRAMA: Dr Celso Garcia Junior
7. ESTÁGIOS CONVENIADOS
Santa Casa de Araras
Prefeitura de Araras - UBS

8. Objetivos do Programa

8.1 Objetivos Gerais
Formar médicos especialistas em psiquiatria que sejam capazes de interagir
eficientemente com os pacientes e familiares, reunindo informações que o
permitam tomar decisões acerca de intervenções diagnósticas e terapêuticas,
com base nas características individuais do paciente, nas evidências científicas
e no julgamento clinico.

8.2 Objetivos Específicos
- Realizar diagnóstico das doenças mentais
- Desenvolver e executar planos terapêuticos
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- Aconselhar e instruir pacientes e familiares
- Usar tecnologia da informação para embasar as decisões de tratamento e a
orientação do paciente
- Executar com competência todos os procedimentos médicos e invasivos
considerados essenciais para a área
- Propiciar serviços de saúde que visem a prevenção dos problemas de saúde
ou a manutenção da saúde
- Trabalhar com profissionais de saúde, incluindo aqueles de outras disciplinas,
para fornecer atendimento centrado no paciente.

R1

AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA GERAL
Acompanhamento psiquiátrico ambulatorial.
AMBULATÓRIO EM CLINICA MÉDICA
Acompanhamento das atividades desenvolvidas pela especialidade "Clínica
Médica", em ambulatório.
AMBULATÓRIO EM NEUROLOGIA
Acompanhamento das atividades desenvolvidas na especialidade "Neurologia",
em ambulatório
ENFERMARIA EM CLÍNICA MÉDICA
Acompanhamento das atividades desenvolvidas pela especialidade "Clínica
Médica", enfermaria
ENFERMARIA EM NEUROLOGIA
Acompanhamento das atividades desenvolvidas na especialidade "Neurologia",
em enfermaria
ENFERMARIA PSIQUIÁTRICA
Admissão, evolução, acompanhamento e alta dos pacientes e seus familiares
em equipamento de internação psiquiátrica.
PLANTÃO DE EMERGÊNCIA PSIQUIATRICA
Plantão de Emergência Psiquiátrica
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R2
CAPS ÁLCOOL E DROGAS
Acompanhamento dos pacientes atendidos em Caps especializado em
atendimento dos transtornos causados pelo uso de substâncias

CAPS INFÂNCIA E JUVENTUDE
Acompanhamento dos pacientes atendidos em Caps especializado em
atendimento dos transtornos mentais da infância e adolescência.

INTERCONSULTA PSIQUIÁTRICA
Interface da Psiquiatria com as outras especialidades médicas através da
resposta a pedidos de interconsulta. Atendimento das urgências e emergências
psiquiátricas em hospital geral

MED MANDIC
Atendimento ambulatorial dos transtornos alimentares e outros transtornos
psiquiátricos.
PSICOTERAPIA
Treinamento em psicoterapia individual e em grupo.
PSIQUIATRIA GERIÁTRICA
Acompanhamento de serviço especializado em psico e neuro geriatria
SAMU
Acompanhamento dos atendimentos psiquiátricos realizados pelo SAMU na
cidade de Campinas

R3

AMBULATÓRIO PSIQUIATRIA GERAL E ESPECIALIZADO
Assistência psiquiátrica para pessoas acompanhadas em ambulatório
especializado no atendimento de vítimas de violência. Assistência psiquiátrica
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para gestantes em situação de vulnerabilidade social. Assistência psiquiátrica
para pessoas acompanhadas em ambulatório especializado no atendimento de
DST/AIDS. Atendimento psiquiátrico em ambulatório especializado. Atividades
em psiquiatria forense
PSICOTERAPIA
Treinamento em psicoterapia.
REABILITAÇÃO
Acompanhamento e assistência psiquiátrica aos moradores de residências
terapêuticas do município de Campinas. Acompanhamento do funcionamento do
"NÚCLEO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS" e de "CENTROS DE
CONVIVÊNCIA", equipamentos importantes na reinserção social de pacientes
psiquiátricos.

9. DIVISÃO DOS ESTÁGIOS
9.1 – Semana Padrão:
R1

R2
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R3

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)
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
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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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