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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: ESTÁGIO DE APLICAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA 

 

DEPARTAMENTO:  INTERNATO CÓDIGO: INT006 

CARGA HORÁRIA: 320 (40 HORAS SEMANAIS) 

PRÉ-REQUISITOS: INT001 

EMENTA(DESCRIÇÃO DISCURSIVA RESUMINDO CONTEÚDO CONCEITUAL/PROCEDIMENTAL): 

      O estágio é realizado em treinamento sob supervisão com duração de 8 semanas e divididos em dois rodízios. 

      As atividades são centradas na pessoa e o aprendizado no estagiário desenvolvendo o raciocínio clínico e humanístico além 

de aspectos sócio culturais relacionados. Estimula-se a discussão relacionada à prevenção e promoção da saúde, além das 

habilidades de comunicação 

       Cada módulo de especialidade de clínica médica atua utilizando-se dos ambulatórios de especialidades, pacientes 

internados e também do atendimento de interconsulta. Realização de plantões na unidade de terapia intensiva durante a semana 

e nos fins de semana com participação na visita de discussão de condutas. O horário de atendimento é diário em dois turnos, 

com horários específicos onde o aluno deverá complementar o conteúdo visto nas consultas do dia para posterior avaliação da 

conduta no retorno do paciente. 

        Os estágios são realizados nas seguintes disciplinas: cardiologia, pneumologia, doenças infecciosas e parasitárias, 

reumatologia, endocrinologia, hematologia, Gastroenterologia, psiquiatria, nefrologia, neurologia, dermatologia e unidade de 

terapia intensiva. 

        Nas avaliações são considerados aspectos no relacionamento entre aluno e preceptor, relação médico paciente, 

pontualidade, participação nas discussões clínicas e avaliação cognitiva como teste do progresso além de provas específicas em 

cada setor. 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA(CONHECIMENTOS, HABILIDADES, ATITUDES): 

       Desenvolver e efetivar o raciocínio clínico e humanístico diante das situações prevalentes em nosso país em atenção 

secundária e terciária; identificar a abordagem clínica mais pertinente, listar diagnósticos e definir um plano de cuidados, em 

particular nas doenças crônicas e não transmissíveis ou não; reconhecer as principais lesões de órgão alvo em doenças crônicas; 

desenvolver habilidades de trabalho multidisciplinar; desenvolver a prevenção e promoção da saúde na prática clínica nesses 

níveis de atendimento. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (ESPECIFICAR DETALHADAMENTE EM TÓPICOS E SUBTÓPICOS): 

1. Abordagem do paciente clínico com atenção para atendimento à nível secundário e terciário dentro do sistema de saúde 

único nas especialidades médicas 

 2. Anemias agudas e crônicas, doenças linfoproliferatiavas, Acidente vascular cerebral, cefaleia, crise epilética, 

meningoencefalite, edema agudo pulmonar, insuficiência cardíaca e coronariana, distúrbios do ritmo cardíaco, hipertensão 

arterial sistêmica, dor torácica-diagnóstico, tromboembolismo pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia 

bacteriana aguda, hemorragia digestiva, hepatopatia crônica, SIDA, micoses endêmicas cutâneas e sistêmicas, infecções 

hospitalares, uso racional de antimicrobianos, sepse, infecção urinária, insuficiência renal, distúrbio hidroeletrolítico e ácido 

básicos, avaliação do paciente geriátrico, síndromes demenciais, diabetes e suas complicações, doenças da tireóide e adrenal, 

Ética relacionada ao atendimento realizado nesse contexto. Leitura crítica de artigos científicos.  

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

    Ativa centrada no atendimento ambulatorial e hospitalar destacando o contato entre as especialidades e áreas afins da 

medicina. Discussão de casos em visitas na beira do leito, em sessões clínicas e seminários. Plantões em unidade de terapia 

intensiva. 

AVALIAÇÃO(FORMATIVA, SOMATIVA, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, ETC): 

     As avalições abordam relacionamento estagiário-preceptor-paciente, pontualidade, postura, frequência. Tendo também 

avaliação cognitiva e avaliação estruturada simulada. 

BIBLIOGRAFIA(BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR): 

1. Tratado de Clínica Médica - Obra Completa - 3 Vols. - 2ª Ed. 2009 

2. Medicina Interna de Harrison - 2 Volumes - 18ª Ed. 2013 - Diversos autores 

3.  UpToDate - site da UFJF 
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