
CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES 

NOME:ESTÁGIO EM CLÍNICA MÉDICA 
Código: CLM 
Carga horária: total (300h); teórica (20h); prática (280h) 

Créditos: 22 
Período do curso: 9º período 
Pré-requisitos:CLÍNICA MÉDICA V (CLM016) 
Número de alunos por turma: 

80 alunos por trimestre, assim divididos: 

� HC UFMG: 45 alunos por trimestre 

� Hospital “Risoleta Tolentino Neves”: 30 alunos por trimestre 

� Hospital de Polícia Militar: 05 alunos por trimestre 

PLANO DE ENSINO 

EMENTA 

Treinamento dos alunos em serviço através do atendimento médico integral de pacientes adultos 

admitidos nas unidades de internação de hospitais de atenção terciária. 

 

OBJETIVOS  

Objetivo geral:  

Capacitar o aluno ao atendimento médico integral do adulto admitido nas unidades de internação de 

hospitais de atenção terciária, para a aplicação de raciocínio clínico e recursos semiológicos e 

terapêuticos apropriados. 

Objetivos específicos: 

Ao final deste internato, o aluno deve ter adquirido ou aprimorado competência para: 

1. Estabelecer relação médico-paciente adequada a partir do atendimento clínico realizado em 
unidades de internação de hospitais de atenção terciária; 
2. Coletar e registrar de forma objetiva e organizada a história clínica do paciente, incluindo lista de 

problemas e hipóteses diagnósticas;  

3. Executar com habilidade o exame físico completo do paciente, incluindo todos os sistemas; 

4. Apresentar de forma objetiva e organizada para a equipe médica e multiprofissional os casos 

clínicos atendidos; 

5. Desenvolver o raciocínio clínico a partir de um atendimento realizado em unidade de internação de 

hospitais de atenção terciária; 

6. Indicar e interpretar os principais testes propedêuticos necessários ao esclarecimento diagnóstico; 

7. Participar ativamente dos seguintes procedimentos: paracentese, toracocentese, punção de 

acessos vasculares, ressuscitação cardiopulmonar; 

8. Conhecer os princípios da prescrição médica;  

9. Elaborar relatórios de alta, transferência e solicitações de interconsulta para outras especialidades 

10. Comunicar aos familiares e pacientes todas as informações, incluindo notícias sobre prognóstico, 

risco de morte, estado de saúde-doença; 

11. Comunicar más notícias 

12. Conhecer os princípios de pesquisa nas principais bases de dados de literatura médica; 

13. Conhecer os princípios que orientam a conduta médica em função da ética, moral, fé e ciência, 

incluindo como os estudos de caso, de metanálise, multicêntricos e baseados em evidências 

determinam o conhecimento médico e são aplicados em cada circunstância clínica específica. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Os seguintes temas deverão ser estudados pelos alunos, consultando a.bibliografia sugerida: 



1) Pulmões e trato respiratório inferior 

� Asma 
� Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
� Pneumonia (comunitária, associada aos cuidados de saúde, aspirativa, abscesso 

pulmonar) 
� Tuberculose  
� Tromboembolismo pulmonar 
� Derrame pleural 

 
2) Cardiovascular 

� Hipertensão arterial sistêmica, crise e emergência hipertensiva 

� Doenças valvares  
� Doença arterial coronariana (aterosclerose e doença isquêmica cardíaca – angina 

crônica estável, angina instável, infarto agudo do miocárdio sem supra e com supra 
de ST) 

� Arritmias (bloqueios atrioventriculares e do feixe de His, taquicardia paroxística 
supraventricular, taquicardia atrial multifocal, flutter e fibrilação atrial) 

� Insuficiência cardíaca crônica 
� Edema agudo de pulmão 
� Derrame pericárdico e tamponamento cardíaco 
� Endocardite infecciosa 

 
3) Vascular 

� Dissecção de aorta 
� Trombose venosa profunda 

 
4) Hematológico 

� Anemias 
� Aplasia de medula 
� Leucemias 
� Neutropenia febril 
� Linfomas 
� Mieloma múltiplo 
� Púrpura trombocitopênica imune 
� Transfusão de hemoderivados  

 
5) Gastrointestinal 

� Dispepsia 
� Diarreia 
� Sangramento digestivo 
� Doença péptica ulcerosa 
� Doença inflamatória intestinal 

 



6) Fígado, trato biliar e pâncreas 

� Icterícia 
� Pacientes com elevação de aminotransferases 
� Doença hepática alcoólica 
� Cirrose hepática 
� Pancreatite aguda 

 
7) Articular e músculo-esquelético 

� Gota 
� Lupus eritematoso sistêmico 
� Artrite séptica e osteomielite 
� Rabdomiólise 

 
8) Endócrino-metabólico 

� Diabetes Mellitus 
� Hipotireoidismo 
� Hipertireoidismo 
� Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-base 
� Princípios básicos de nutrição do paciente internado 

 
9) Renal e urológico 

� Insuficiência renal aguda 
� Doença renal crônica 
� Infecções do trato urinário 

 
10) Neuro-psiquiátrico 

� Cefaleias 
� Crise convulsiva 
� AVE isquêmico e hemorrágico, ataque isquêmico transitório 
� Meningites 
� Delirium 
� Alcoolismo, abstinência alcoólica, encefalopatia de Wernicke e psicose de Korsakoff 
� Depressão 

 
11) Outras desordens infecciosas ou relacionadas 

� Infecção pelo VIH, SIDA 
� Esquistossomose 
� Leishmaniose visceral 
� Dengue 
� Leptospirose 
� Sepse 
� Febre de origem indeterminada 
� Uso racional de antibióticos 



 
12) Cuidados paliativos 

� Controle de dor 

� Manejo de dispneia, náuseas, vômitos e constipação intestinal 

 

13) Multissistêmico 

� Choque (hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo, distributivo) 

 

MÉTODO  

Atividades práticas: os alunos são distribuídos em grupos de cinco e cada um assume, sob a 

supervisão e responsabilidade do médico residente e do professor, o cuidado de um ou dois pacientes 

adultos admitidos em unidades de internação de hospitais terciários. Todos esses casos são discutidos 

em sala de aula, local onde o raciocínio clínico é desenvolvido, as condutas são definidas e os gd’s 

relacionados com os casos clínicos avaliados e o programa teórico da disciplina são realizados. 

Atividades teóricas: as seguintes atividades teóricas são previstas 

� Sessões radiológicas: sessões semanais coordenados por um médico radiologista em que os 

alunos, orientados pelos residentes e professores, apresentam imagens radiológicas 

duvidosas ou com achados interessantes para avaliação e discussão em grupo; 

� Sessões clínicas: sessões semanais do serviço de clínica médica em que os alunos, orientados 

pelos residentes e professores, apresentam casos clínicos interessantes e/ou de condução 

clínica duvidosa para que sejam debatidos com os outros alunos, residentes e preceptores 

do serviço; 

� Sessões anátomo-clínicas: sessões mensais realizadas através da apresentação do caso 

clínico e dos achados anátomo-patológicos da necrospsia de um paciente que faleceu 

durante a internação hospitalar. 

Recursos de ensino: quadro negro, datashow, bibliotecas virtuais, internet, sites, teleconferências, 

vídeos. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação dos alunos é realizada em três etapas: 

1. Conceito (40 pontos), avaliado de acordo com: 

� Assiduidade 

� Pontualidade 

� Registro no prontuário médico 

� Desenvolvimento do raciocínio clínico 

� Participação nas discussões clínicas e GDs 

� Relação com o paciente e os familiares 

� Relacionamento com os outros alunos, com o professor, com outras especialidades 

médicas e com a equipe multiprofissional 

2. Avaliação teórica (30 pontos): composta por casos clínicos elaborados pelos professores de 

cada um dos hospitais em que o internato se desenvolve 

3. OSCE (30 pontos), composto por cinco questões abordando os seguintes cenários: 

� Atendimento em ambulatório de Clínica Médica 

� Atendimento clínico em Pronto-Atendimento 

� Atendimento de intercorrências em unidades de internação clínicas 

� Raciocínio propedêutico 



� Comunicação de notícias 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

� BRAUNWALD E, LONGO DL, JAMESON JL, et al. Medicina Interna de Harrisson. 18ª edição, 

2013, Ed. Artmed. 

� GOLDMAN L., AUSIELLO D. Cecil -Tratado de Medicina Interna. 23ª edição, Ed. Elsevier. 

� PAPADAKIS MA, McPHEE SJ. Current - Medical Diagnosis & Treatment. 52ª edição, 2013. Ed. 

Mc Graw Hill LANGE.  

DEMANDAS 

CENÁRIO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: unidades de internação de pacientes adultos em hospitais de 

atenção terciária à saúde 

INFRA-ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA: salas para a discussão dos casos clínicos que comportem as 

equipe composta pelo professor, pelo residente e por cinco alunos; sala para a realização das sessões 

clínicas, radiológicas e anátomo-clínicas que comporte cerca de 80 pessoas. 

CORPO DOCENTE: 

1) Hospital das Clínicas da UFMG 

� Prof
a
 Clara Rodrigues Alves de Oliveira  

� Prof. Eduardo Garcia Vilela 

� Prof. Ênio Roberto Pietra Pedroso 

� Prof. João Gabriel Marques Fonseca 

� Prof. José Roberto Lambertucci 

� Prof
a
 Luciana Cristina dos Santos Silva 

� Prof
a
 Maria de Lourdes de Abreu Ferrari 

� Prof. Ricardo Pereira Mendes 

� Prof
a
 Teresa Cristina de Abreu Ferrari 

� Prof. Vandack Alencar Nobre Jr. 

2) Hospital “Risoleta Tolentino Neves” 

� Professor Henrique Oswaldo da Gama Torres 

� Prof. Bruno Squarcio Sanches 

3) Hospital de Polícia Militar 

� Prof
a
 Sônia Francisca de Souza 

ESTRATÉGIAS PARA INTEGRAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL: 

POSSIBILIDADE DE OFERTA COMO FORMAÇÃO COMPLEMENTAR PARA OUTROS CURSOS: 

OUTRAS NECESSIDADES OU SUGESTÕES: 

PLANEJAMENTO DA TRANSIÇÃO 

Há duplicação em algum período? Sim. 

Qual? Há duplicação nos seguintes semestres: 2014 (2), 2015 (1) e 2015 (2) 

Qual a estratégia proposta? 

. 2014 (2): a estratégia para a transição neste semestre é aumentar as vagas disponíveis nos 

Hospitais em que o internato já se desenvolve (HC: aumento de 10 vagas, HRTN: aumento de 10 

vagas, HPM: aumento de 05 vagas) e fazer novas parcerias com outros Hospitais (H. Felício Rocho, 

Hospital Semper, Hospital Life Center, Hospital da Unimed, Hospitais da rede Fhemig >> contatos já 

estão sendo realizados). 

. 2015 (1 e 2): manteremos as propostas realizadas para o segundo semestre de 2014 e, como em 

2015 o Internato de Urgência não será ministrado, aproveitaremos os cenários (UPA Centro-Sul e 

UPA Venda Nova) para a realização dos plantões do Internato de Clínica Médica (3 alunos por 

plantão em cada UPA; de segunda à sexta-feira, das 07 às 19h). 

PROFESSORES/ALUNOS ENVOLVIDOS NO DETALHAMENTO DESSA ATIVIDADE: 

Prof
a
. Clara Rodrigues Alves de Oliveira  

DATA DE ELABORAÇÃO: 31/10/2013 



 


