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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: ESTÁGIO DE APLICAÇÃO EM FORMAÇÃO MÉDICA (OPCIONAL) 

DEPARTAMENTO: CLÍNICA MÉDICA CÓDIGO: INT004 

CARGA HORÁRIA: 320 

PRÉ-REQUISITOS: TODAS AS DISCIPLINAS DO CURSO ATÉ O OITAVO PERÍODO 

EMENTA(DESCRIÇÃO DISCURSIVA RESUMINDO CONTEÚDO CONCEITUAL/PROCEDIMENTAL): 

      Prática supervisionada nos Serviços participantes dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora ou 

em outros locais que sejam conveniados e que tenham atividade de ensino formal. 

Os objetivos educacionais devem buscar a aplicação do conhecimento à prática profissional e a 

integração de diferentes disciplinas visando ao desenvolvimento de um raciocínio ampliado e 

contextualizado, segundo as condições e necessidades de saúde individual e coletiva, aproveitando-se o 

espaço para uma observação em relação à gestão e organização do processo de trabalho. 

Na busca de ampliação do saber médico, as atividades de estágio podem ser realizadas no âmbito da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, em serviços municipais de saúde, assim como em outras 

instituições de ensino que possibilitem aos estagiários conhecerem outras realidades.  

Para a opção de estágio em outras instituições existem regras próprias. 

Estas experiências permitem um contato dos estagiários com o mundo real do trabalho, com a 

aplicação do conhecimento e do exercício de reflexão da prática. 

     Prática supervisionada nos Serviços participantes dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora ou 

em outros locais que sejam conveniados assim como também há  necessidade ter  convenio com a 

Comissão Nacional de Residencia. 

O Estágio tem um programa inserido em um Guia com todas as informações necessárias associado ao 

programa  elaborado pelos Serviços que habilitaram na participação das atividades do Estágio Eletivo,  

dentro de uma semana padrão de 40 horas 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA(CONHECIMENTOS, HABILIDADES, ATITUDES): 

      O estagiário deverá ser capaz de identificar as patologias prevalentes nas diversas especialidades, 

propor condutas e supervisionar o tratamento. Deverá também adquiri habilidades para o encaminhamento 

adequado entre as áreas envolvidas. Reconhecer as necessidades de um bom acompanhamento 

multiprofissional e humanísticos. Propiciar experiência em áreas que já tenha maior interesse para melhor 

definição de atividade futura.  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (ESPECIFICAR DETALHADAMENTE EM TÓPICOS E SUBTÓPICOS): 

Diagnóstico diferencial das anemias: a)Anemia Ferroprivab) Anemia Megaloblástica c) Anemia de 

doença Crônica Abordagem clínica inicial do Acidente Vascular Encefálico; Atendimento inicial das 

Cefaléias; Abordagem da Crise Epilética no ProntoSocorro; Meningite aguda no adulto; Tratamento do 

Edema Agudo de Pulmão Cardiogênico; Tratamento ambulatorial e hospitalar da Insuficiência Cardíaca e 

Hipertensão Arterial Sistêmica;  Dor torácica – Diagnóstico na urgência Tromboembolismo Pulmonar; 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica em exacerbação aguda na urgência; Pneumonia bacteriana aguda;  

Hemorragia digestiva alta; Hepatite Alcóolica Aguda; Atendimento ao paciente HIV positivo internado; 

Micoses Sistêmicas mais prevalentes; Infecções hospitalares; Uso racional de antibióticos; Sepse – 

abordagem e reconhecimento precoces; Infecção Urinária; Distúrbios hidroeletrolíticos;  Diabetes e suas 

complicações; Doenças da Tireóide e Adrenal Radiologia aplicada à Clinica Médica:  a) Principios gerais 

b) Abdome agudo c) Neurorradiologia; diagnóstico e tratamento das patologias cirúrgicas mais 

prevalentes conforme já é feito durante o estágio de cirurgia com ênfase nos Cuidados peri-operatórios 

nas diversas especialidades cirúrgicas além de aprofundar a prática da hidratação venosa e do suporte 

nutricional. 
METODOLOGIA (AULA TEÓRICA, AULA PRÁTICA, SEMINÁRIO, TRABALHO DE CAMPO, ETC): 

Prática supervisionada nos Serviços participantes com atividades ambulatoriais, centro cirúrgico 
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de pequenas e grandes cirurgias, ambulatórios com disponibilidade de realização de procedimentos 

diagnósticos e tratamento nas dependências da Universidade Federal de Juiz de Fora ou em outros locais 

que sejam conveniados e que tenham atividade de ensino formal. 
AVALIAÇÃO(FORMATIVA, SOMATIVA, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, ETC): 

Participação das atividade de atendimento ambulatorial e de enfermaria, discussão de casos e apresentação 

de temas contextualizados no que esta sendo acompanhado, assiduidade, pontualidade, frequência e 

conhecimento teórico. 
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