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PRATICAS DE SAUDE B 
 
OBJETIVO GERAL:  
 
Integrar o estudante de medicina no processo educacional/assistencial na rede de serviços de saúde 
hospitalares e ambulatoriais tendo como meta a conscientização de um trabalho interdisciplinar pautado na 
ética custo-benefício e trabalho de equipe com vistas ao contato com a realidade do trabalho. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
Módulo Laboratório: conhecer as instalações do Laboratório Central do Hospital das Clínicas, através de 
visitas programadas; aprender as normas básicas de solicitação de exames laboratoriais; conhecer o 
funcionamento do Laboratório, no que se refere a fluxo de execução de exames e liberação de resultados; 
conhecer o universo de atendimento, a capacitação técnica do Laboratório, com seus diversos setores e 
equipamentos, automação e informatização; conhecer a produção dos diversos exames de cada setor do 
laboratório através de análise de relatórios estatísticos mensal e anual; conhecer os cuidados de 
biosegurança rotineiros, indispensáveis para colheita e transporte de amostras biológicas. 
 
Módulo Banco de Sangue: história da Hemoterapia; política nacional de sangue e hemoderivados; 
exposição teórica das normas técnicas e legislação vigente; recrutamento e seleção de candidatos à 
doação de sangue; demonstração do fracionamento do sangue e por aférese, sua conservação, distribuição 
e aplicação; demonstração da coleta convencional e por aférese do sangue; importância da identificação 
correta da unidade transfusional e do receptor; noções teórico-práticas sobre Imunohematologia e DHRN; 
demonstração e identificação dos equipamentos e instalações; requisição médica e registros de transfusão - 
conscientização de sua importância para o serviço hemoterápico e como prova documental; exposição 
teórica e prática dos testes pré-transfusionais de compatibilidade.  
 
Módulo Radiologia: conhecer os diversos equipamentos e acessórios utilizados nos exames 
complementares para diagnósticos por imagens; conhecer os meios de proteção radiológica; conhecer as 
instalações básicas de um serviço imaginológico; processamento de filmes radiológicos; identificação de 
radiografias; acompanhamento dos funcionários, enfermeiros e médicos do setor. 
 
Módulo Relação Médico/Paciente: Habilidades técnicas X habilidades interpessoais; A correlação entre os 
aspectos físicos e emocionais (sintomas psicossomáticos); Aprender X atender no hospital-escola; 
Anamnese informal e anamnese formal; tranquilização, aconselhamento e decisão final; Envolvimento, 
mistura e sofrimento; o acompanhante; O paciente que: chora, agride, mente, não segue a orientação, fala 
pouco, fala muito; Sistemas de valores do médico e do paciente; A abordagem da sexualidade; 
transferência e contra-transferência; O paciente terminal; Curar X ajudar; As habilidades interpessoais 
básicas; Preparar o ambiente, acolher, postar-se fisicamente, observar, escutar, captar e responder às 
perguntas, personalizar, orientar. 
 
Módulo Serviço Social: Definir os objetivos do Serviço Social na Saúde; Identificar a estrutura e o 
funcionamento do Serviço Social no Hospital das Clínicas; Reconhecer a vinculação do Serviço Social do 
Hospital das Clínicas com os outros serviços do Hospital; Avaliar criticamente o funcionamento do Serviço 
Social; Incentivar a postura holística do profissional de saúde, tratando o paciente como ser humano total, 
reconhecendo que os fatores bio-psico-sociais se correlacionam e influem no cuidado com a saúde; 
Reconhecer as vantagens da cooperação entre o médico e o assistente social, e a importância deste último 
como membro da equipe interprofissional; Utilizar metodologia de estudo de casos clínicos e textos relativos 
à saúde. São apresentados e discutidos com os alunos situações em que o profissional de serviço social 
interviu, mostrando a importancia da interdisciplinaridade na busca de excelência na produção de saúde. 
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Módulo Farmácia: Identificar as condições mínimas da farmácia hospitalar; Distinguir diferentes formas e 
embalagens farmacêuticas; Identificar a responsabilidade médica quanto ao receituário de medicamentos 
psicotropicos e entorpecentes; Avaliar criticamente a padronização de medicamentos.  
 
Módulo Psicologia:  
Abordar a Psicologia em termos conceituais assim como seu papel na sociedade contemporânea; Definir os 
objetivos e a atuação da Psicologia na Unidade de Internação; Identificar a estrutura e o funcionamento da 
Psicologia no HC; Reconhecer a vinculação do Serviço de Saúde Mental e da Psicologia do HC com os 
outros serviços do Hospital; Avaliar criticamente o funcionamento do Serviço de Psicologia no HC; Incentivar 
a postura holística do profissional de saúde, tratando o paciente como um ser humano total, reconhecendo 
que os fatores bio-psico-sociais se correlacionam e infuem no cuidado com a saúde; Reconhecer as 
vantagens da cooperação entre o médico e o psicólogo, e a importância deste último como membro da 
equipe interprofissional; Utilizar metodologia de estudo de casos clínicos e textos relativos à saúde. São 
apresentados e discutidos com os alunos situações em que o profissional de Psicologia interviu, mostrando 
a importância da interdisciplinaridade na busca de excelência na produção da saúde. 
 
METODOLOGIA  
 
Utiliza-se uma metodologia instrucional com características de educação em serviço. A formação, o 
desenvolvimento e o treinamento profissional colocado em pratica dentro da Universidade e a serviço da 
Comunidade. 
 
 
 
 
 
 


