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EMENTA 

 
Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação 

ao atendimento de pacientes com afecções clínicas. 

OBJETIVOS 
 

Proporcionar aos alunos, sob supervisão médica, condições de:  
 

• Relacionar de forma ética com professores, médicos-residentes, colegas, 

funcionários, pacientes e famílias;  

• Fazer a evolução dos pacientes em relatório, para fins didáticos e pedagógicos, 

conforme rotina ordenada;  

• Reconhecer as afecções mais frequentes em clínica médica;  

• Acompanhar a evolução dos pacientes com afecções cirúrgicas;  

• Discutir diretrizes diagnósticas e terapêuticas para as enfermidades;  

• Estabelecer orientações práticas para o manejo ambulatorial e hospitalar de 

pacientes com afecções clínicas mais frequentes;  

• Compreender os critérios de alta, cuidados pós-hospitalares e manejo ambulatorial 

de doenças prevalentes no ambiente hospitalar. 

COMPETÊNCIAS 

• Aplicar os princípios morais e éticos com responsabilidades legais inerentes à 

profissão;  

• Aplicar para a tomada de decisão os aspectos morais, éticos, legais da profissão;  

• Capacidade de lidar com paciente terminal e aplicar princípios de tratamento 

paliativo;  

• Utilizar linguagem adequada sobre o processo saúde-doença que permita ao 

paciente e familiares tomada de decisões compartilhadas;  

• Valorizar a interação com outros profissionais envolvidos nos cuidados com o 

paciente, por meio de trabalho em equipe;  

• Utilizar os fundamentos da estrutura e funções do corpo humano na avaliação clínica 

e complementar;  
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• Explicar as alterações mais prevalentes do funcionamento mental e do 

comportamento humano;  

• Avaliar determinantes e fatores de risco relacionados aos agravos da saúde e sua 

interação com o ambiente físico e social;  

• Aplicar os conhecimentos dos princípios da ação e uso dos medicamentos;  

• Interpretar dados de anamnese valorizando aspectos econômicos, sociais e 

ocupacionais;  

• Analisar dados de exame físico geral e especial, incluindo o estado mental;  

• Aplicar os procedimentos diagnósticos, clínicos e complementares, para definir a 

natureza do problema;  

• Executar estratégias diagnósticas e terapêuticas apropriadas para promoção da 

saúde, utilizando os princípios da medicina baseada em evidências;  

• Analisar dados de exames complementares geral e especial. 

AVALIAÇÃO 
 

As avaliações ocorrerão de forma objetiva através de prova escrita sobre os 

principais temas dos ambulatórios de especialidades (60% da nota). 

E ocorrerão avaliações de conceito e desempenho durante as atividades práticas da 

enfermaria e dos ambulatórios (40 % da nota). 

A nota final será a soma simples das avaliações (nota máxima de 100 pontos). 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Anatomia, fisiopatologia, farmacologia, propedêutica e terapêutica das principais 

especialidades, como demonstrado abaixo: 

 
Cardiologia; 
Dermatologia; 
Endocrinologia; 
Gastroenterologia; 
Geriatria; 
Hematologia; 
Infectologia; 
Nefrologia; 
Neurologia; 
Oncologia; 
Reumatologia. 
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