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INTERNATO DE CLÍNICA MÉDICA 
 
CÓDIGO DA DISCIPLINA: CLM 007 
NOME: INTERNATO DE CLÍNICA MÉDICA 
CARGA HORÁRIA: 330 h 
COORDENADOR(A): Prof. Clara Rodrigues Alves de Oliveira 
PERÍODO: 11º/12o  
PRÉ-REQUISITOS:  
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  
Objetivos específicos: 
O Internato em Clínica Médica é um estágio intensivo de treinamento em serviço cujo 
objetivo central é a prática da conduta médica diante de pacientes de alta 
complexidade, internados em enfermarias de Clínica Médica. Como decorrência disso, 
o Internato em Clínica Médica objetiva também a integração e síntese dos 
conhecimentos obtidos nos períodos anteriores no que diz respeito à prática clínica, 
com ênfase especial às técnicas e tecnologias propedêuticas e terapêuticas. 
Por se tratar de estágio em serviço não há definições a priori dos temas que serão 
tratados. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
No Internato em Clínica Médica o aluno/interno fará o acompanhamento, da 
internação à alta, de pacientes internados em enfermarias de Clínica Médica. Nesse 
acompanhamento o interno será: 
(1) responsável pelos procedimentos de admissão do paciente,  
(2) pelo exame diário do paciente e registro por escrito de sua evolução,  
(3) pela solicitação de exames complementares,  
(4) pela redação da prescrição diária com supervisão do residente e do preceptor,  
(5) pelo acompanhamento dos procedimentos propedêuticos e terapêuticos realizados 
no paciente,  
(6) pelo estudo detalhado do caso e apresentação suas observações nas discussões 
com o preceptor e  
(7) quando da alta hospitalar do paciente, pela elaboração do relatório de alta. 
a) Conteúdo de ética: 
-São analisados temas como a responsabilidade profissional médica, os deveres 
fundamentais do médico, o segredo médico, os honorários profissionais, o 
charlatanismo e curandeirismo. É abordado o relacionamento com o doente, com os 
familiares e acompanhantes, com os pares e equipe de saúde, com as entidades 
médicas, com o Estado, com a indústria farmacêutica, com a imprensa e com o 
empregador. É enfatizado o princípio da veracidade em situações como a utilização de 
placebos ou a revelação de um prognóstico ruim. É ressaltada a opção pela qualidade 
de vida e o direito a uma morte boa e digna, em contraponto ao emprego abusivo de 
procedimentos fúteis ou de alta tecnologia.  
-São discutidos também aspectos específicos relacionados ao ensino como os direitos e 
deveres do aluno, do professor, do paciente e do acompanhante no âmbito da 
assistência em um hospital escola e nos estágios nos centros de saúde, a necessidade 
de que pessoas com autonomia diminuída sejam protegidas de qualquer forma de 
abuso e compartilhem as decisões, a postura dos alunos que assistem uma consulta, a 
abordagem de temas sensíveis como sexualidade, dependência química, abuso e 
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violência, o papel do acompanhante durante a anamnese, a importância do prontuário 
como documento médico e o registro de aspectos confidenciais da consulta, a 
discussão com colegas sobre aspectos sigilosos da consulta, no exame físico, quem 
deve e quem pode examinar o paciente, respeitando seu pudor, as regras para emissão 
de atestados médicos, os problemas relacionados à referência e contrarreferência e ao 
encaminhamento por alta dos pacientes do hospital-escola ao centro de saúde, os 
problemas relacionados à obtenção de consultas com as especialidades e exames 
complementares, os problemas relacionados às dificuldades de acesso aos 
medicamentos e outras modalidades terapêuticas, as peculiaridades da ética na 
pesquisa médica envolvendo seres humanos. 
b) Conteúdo programático geral da disciplina: 
c) Atitudes: 

− Assiduidade e pontualidade, 
− Apresentação e vestuário, 
− Organização, 
− Relação com equipe e com pacientes, 
− Solidariedade e cooperação, 
− Ética, respeito, honestidade, 
− Responsabilidade (no atendimento e estudo, com os pacientes, colegas, equipe 

de saúde do local do estágio), 
− Autonomia, iniciativa, capacidade de decidir, busca ativa de informação e de 

soluções, 
− Criatividade, curiosidade, interesse. 

d) Conhecimentos: 
MÉTODO 
-Aulas Práticas (ministradas para grupos de cinco alunos, supervisionados por um 
médico residente e orientados por um professor), 
-Aulas práticas ministradas diariamente na forma de discussão dos casos e visitas à 
enfermaria para exame conjunto dos pacientes. Após a visita à enfermaria, todos os 
casos examinados são amplamente discutidos com foco específico na conduta médica 
a ser tomada com o paciente. Dessa discussão derivam as sugestões de estudos 
teóricos relativos ao caso, que devem ser apresentados ao grupo pelo aluno 
responsável pelo paciente em questão. 
-Atividades teóricas, além das atividades práticas são realizadas as seguintes atividades 
teóricas obrigatórias: 
Sessão clínico-radiológica: semanais, onde são discutidos exames de imagem à luz do 
quadro clínico dos pacientes. 
Sessões anatomoclínicas e sessões clínicas: semanais (intercaladas), para discussão de 
casos internados na enfermaria (sessões clínicas) e casos de pacientes que faleceram e 
foram submetidos à necropsia. 
Sessão de telepatologia: mensais: transmissão on-line de uma necropsia realizada no 
Hospital das Clínicas da USP-São Paulo. 
Aulas teóricas: quinzenais, sobre assuntos relativos à prática médica e a condução 
clínica de pacientes de alta complexidade. Os assuntos das aulas variam de acordo com 
a demanda do momento do estágio. Exemplos de assuntos: “O médico e a saúde do 
médico”, “O processo diagnóstico na medicina atual”, “Acompanhamento clínico de 
pacientes muito complexos”, “Diretrizes, artigos, livros, Internet: como escolher?”, 
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“Terapêutica geral do paciente hospitalizado”, “Mercado de trabalho: cooperativismo, 
SUS, planos de saúde, etc.”, “Revisitando a tarefa – ser médico hoje”. 
CENÁRIO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: 
Enfermarias do HC UFMG e do HURTN, Salas de aulas do HC UFMG, da Faculdade de 
Medicina e do HURTN para reuniões clínicas e aulas teóricas,  
AVALIAÇÃO  
- Avaliação de desempenho (40 pontos), realizada pelo preceptor no meio e no final do 
estágio, levando em consideração os seguintes critérios: assiduidade, participação nas 
atividades, senso de responsabilidade, relacionamento com os pacientes e com a 
equipe, habilidades e atitudes, organização. 
- Trabalho final em grupo (30 pontos) que consiste na análise de um caso clínico e na 
resposta de cinco perguntas elaboradas com base no caso clínico apresentado. É 
permitida consulta durante o trabalho.  
- Prova prática – (30 pontos). 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR): 
Será constituída de:  

1. Kasper DL et al. Harrison's Principles of Internal Medicine, Mc Graw-Hill, 17th 
ed, 2008. Livro-texto. 

2. Wyngaarden JB, Smith LH. Cecil. Textbook of Medicine. Saunders 23rd ed. 2008. 
Livro-texto. 

3. Bickley LS. Bates. Propedêutica Médica. Guanabara Koogan. 8ª ed., 2005. Nesta 
fase da formação do aluno, reforça habilidades para elaborar a anamnese e 
realizar o exame físico. 

4. McPhee SJ & Papadakis MA. Current Medical Diagnosis & Treatment. Mc Graw-
Hill, 49th ed, 2010. Para consulta rápida. A ênfase é no diagnóstico e 
tratamento, o texto é sucinto e objetivo, mas completo. Sempre muito 
atualizado. 

Oliveira, RG, Pedroso, ERP. Blackbook de Clínica Médica. Ed. Blackbook. 1ª ed., 2007. 
Para consulta breve na sala de aula, tem muitas informações práticas sobre os 
medicamentos. 
CORPO DOCENTE 

Professor E-mail Dias Local 
Clara Rodrigues Alves de Oliveira claralves@gmail.com 2ª a 6ª 7º HC UFMG 
Ênio Roberto Pietra Pedroso enio@medicina.ufmg.br 2ª a 6ª 7º  HC UFMG 
João Gabriel Marques Fonseca joaogabriel@medicina.ufmg.br 2ª a 6ª 7º  HC UFMG 
José Roberto Lambertucci lamber@uai.com.br 2ª a 6ª 7º  HC UFMG 
Vandack Alencar Nobre Júnior vandack@medicina.ufmg.br 2ª a 6ª 7º HC UFMG 
Maria de Lourdes de Abreu Ferrari lferrari@medicina.ufmg.br 2ª a 6ª 7º  HC UFMG 
Fernando Antônio Botoni fbotoni@medicina.ufmg.br 2ª a 6ª 7º  HC UFMG 
Teresa Cristina de Abreu Ferrari tferrari@medicina.ufmg.br 2ª a 6ª 7º  HC UFMG 
Eduardo Garcia Vilela evilela@medicina.ufmg.br 2ª a 6ª 7º  HC UFMG 
Henrique Torres torresh@medicina.ufmg.br - HU RTN 
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