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Sejam bem-vindos ao Ciclo Clínico! 

Nessa fase, você, veterano de guerra, já descobriu que a Medicina é um caminho árduo e 

muitas vezes árido, mas cheio de vivências inesquecíveis. Lembra daquele amor e daquele 

sonho que foram combustíveis para horas e horas de estudos no cursinho, e que te fizeram 

renunciar tantas coisas? Que foram combustíveis para sobreviver ao CHS, a Humanidades, ao 

Determinantes Biológicos, viver longe de casa, estresses, sobrecargas de atividades e muitos 

outros problemas que somente você sabe? Agora ele será renovado! Isso mesmo, você 

começará a sentir a realidade de se tornar um médico. 

Uma nova etapa da sua formação chegou e ela é cheia de novos desafios, experiências e 

reflexões. Levando isso em consideração, fizemos esse manual para tornar a adaptação a 

cada etapa um pouco menos tortuosa e também como forma de acolhê-lo, visto que fazemos 

parte dessa Universidade e dessa família chamada Medicina UFG. 

O objetivo desse manual é te ajudar a entender melhor a dinâmica de cada módulo do ciclo 

clínico e o que esperar dele. O funcionamento, as aulas, as atividades e os ambulatórios de 

cada um foram descritos em termos gerais baseados nas experiências das últimas turmas. 

Algumas dicas importantes também foram incluídas e elas poderão te ajudar a se sair bem e 

a aproveitar o melhor de cada módulo. 

A Medicina é muito mais do que está escrito. Escute os professores, residentes, internos, 

outros acadêmicos e principalmente os pacientes. Cada frase, cada sofrimento, cada olhar e 

cada gesto podem te ensinar em poucos minutos muito mais do que horas e horas frente a 

páginas de livros e telas de computador. Você se lembra do “encontro clínico” falado por 

nosso querido Porto na semana do calouro? Agora você começará a praticá-lo. Prepare-se e 

aproveite esse momento! 

Você agora já está na metade do caminho da sua formação. Realmente, o tempo passa muito 

rápido. O que podemos dizer? Apenas que, tudo dará certo! Todos temos dúvidas, mas o 



 

essencial é aprender a “como aprender”. Antes de cuidar dos outros, aprenda a cuidar de 

você. Sua vida não é só estudar; se envolva, pratique esportes, participe da Madrastra, visite 

seus amigos e familiares, converse sobre outras coisas além da medicina, volte a ler livros 

que não sejam da faculdade, saia nas horas livres, vá a festas, aos barzinhos, a igreja, ao 

cinema. Cuide de sua saúde mental, aproveite cada um desses anos. Viva. 

 

E se você tiver qualquer dúvida, crítica ou sugestão, nos mande uma mensagem pelo 

WhatsApp. Não precisa ter vergonha! Estamos todos em constante aprendizado e vamos fazer 

o que for possível para tentar lhe ajudar. 

Façam bom uso desse material que foi feito com muito carinho para todos vocês! 

 

Luciana Martins Rosa (Coordenadora geral) |       (62) 9 8253 - 1986 

Paulo Fellipe Silvério Razia (Coordenador geral) |       (62) 9 9993-8033 

 

TENHA MAIS INFORMAÇÕES E FIQUE ATUALIZADO COM AS 

NOVIDADES DO DEPARTAMENTO ATRAVÉS: 
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O terceiro e o quarto ano do curso de medicina é formado pelo que conhecemos como 

ciclo clínico. Nesse período, haverá uma divisão da turma em oito grupos e cada grupo 

passará por oito rodízios, além das matérias longitudinais. Cada rodízio dura em média 

5 semanas e cada um possui o seu próprio método de avaliação, programação, 

quantidade de ambulatórios,horário de início das aulas e horários livres. 

O terceiro ano é composto por 8 módulos, são eles: 

1. Gastroenterologia Clínica|Cirurgia Digestiva e Proctologia 

2. Cirurgia Geral|Cirurgia Oncológica|Nutrologia 

3. Clínica Médica|Anestesiologia e Dor 

4. Emergência e Trauma 

5. Cardiologia|Cirurgia Cardiovascular e Cirurgia Vascular 

6. Pneumologia| Cirurgia Torácica 

7. Hematologia|Oncologia e Genética Clínica 

1. 8.Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Criança I ( Ginecologia e 

Obstetrícia|Neonatal) 

O quarto ano é composto por 8 módulos, são eles: 

1. Reumatologia|Ortopedia|Fisiatria| Cirurgia Plástica e Geriatria 

2. Urologia|Nefrologia 

3. Neurologia| Neurocirurgia e Oftalmologia  

2. 4.Endocrinologia|Otorrinolaringologia|Cirurgia de Cabeça e Pescoço 

4. Psiquiatria| Medicina Legal|DIP e Dermatologia  

3. 6.Psiquiatria| Medicina Legal e Saúde Mental Coletiva 

8. Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Criança II ( Obstetrícia + Pediatria) 

9. Saúde Da Criança e do Adolescente| Saúde Coletiva Infantil   
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As aulas e atividades relacionadas aos rodízios normalmente ocorrerão pelas manhãs (a 

única exceção no terceiro ano é o rodízio 8 que usa o horário da tarde de sexta-feira e no 

quarto ano é o rodízio 1, 7 e 8 ), assim, a maioria dos horários da tarde são reservados 

para as matérias longitudinais referentes ao respectivo rodízio em que estiver rodando. 

As matérias longitudinais no terceiro ano ocorrem por duplas de grupos de rodízios, ou 

seja, o grupo 1 assistirá às aulas junto ao grupo 2 pela tarde. Já no quarto ano essa 

dinâmica muda,  não há mais aulas com outros grupos. 

Esse mecanismo de dois grupos terem aulas juntos por vezes é ruim, pois as matérias 

longitudinais seguem uma ordem de aulas, então um determinado grupo irá ter aula, por 

exemplo, de patologia referente ao conteúdo que o seu grupo parceiro está vendo. 

Logo, o grupo que não estiver vendo o conteúdo referente ao seu rodízio tem que se 

esforçar mais para estudar a matéria, enquanto o grupo que estiver tendo a matéria 

referente ao seu rodízio conseguirá acompanhar com mais facilidade. Mas fiquem 

tranquilos, porque chegará o momento em que a matéria longitudinal ficará sincronizada 

com o seu rodízio. É só se adaptar ao formato em que ocorrem as aulas. Pelo contrário, 

Isso já não ocorre no quarto ano. 

As matérias longitudinais são: 

1. Farmacologia 

2. Imagenologia 

3. Medicina Laboratorial 

4. Patologia 

5. Saúde Coletiva 

Os módulos 5 e 6 do quarto ano não tem as matérias longitudinais. 

Agora falaremos um pouco sobre cada rodízio em específico. 
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HORÁRIO DAS AULAS 

As aulas teóricas começam, geralmente, às 7h30 ou 8h, intercalando-se aulas teóricas de 

gastro e aulas teóricas de proctologia. Já as atividades práticas ocorrem após as aulas 

teóricas. 

No início do rodízio, vocês receberão o cronograma detalhado com horários e locais das 

aulas e atividades que serão realizadas. Apesar de serem muitas informações, fiquem 

tranquilos, pois elas são devidamente esclarecidas e registradas. 

 

MÓDULO 1 

GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA 

CIRURGIA DIGESTIVA  

PROCTOLOGIA 
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AULAS E ATIVIDADES TEÓRICAS 

• Quantidade de alunos nas aulas: todo o grupo de clínica 

• Horário: 7h15-8h30 

• Local: Centro de endoscopia prof. Joffre Marcondes de Rezende (prox. À 

radiologia) /sala de reunião da gastrologia (corredor da clínica médica no 1º 

andar do HC) 

Gastroenterologia 

Normalmente, as aulas teóricas são todas apresentadas em tópicos no cronograma que 

será fornecido no 1º dia, sendo que primeiro são as aulas de semiologia direcionada e 

apresentação do plano de curso. O conteúdo é amplo e fornece um panorama geral, com 

revisão da base e aprofundamento do essencial da clínica. Comumente, são abordados 

os tópicos de que o aluno irá precisar para as atividades práticas, momento de fixação 

do conteúdo. 

Proctologia 

As aulas teóricas fornecem base e subsidio para o estudo de um grupo de doenças que 

são mais recorrentes e que aparecem constantemente nos ambulatórios, sendo 

apresentada uma visão clínica e cirúrgica, sendo que a segunda é mais valorizada pelos 

professores. Além disso, as aulas teóricas fornecem subsídio para temas específicos 

importantes nas atividades práticas. 

Recomenda-se estudar previamente os temas das aulas e concentrar-se nas falas dos 

professores durante as aulas, já que essas informações são mais importantes que os 

slides para os estudos e atendimento em ambulatório. 
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GASTROENTEROLOGIA 

Professores 

Os professores são extremamente exigentes quanto à presença e participação nas aulas 

teóricas e nas atividades práticas, bem como durante a elaboração e discussão de casos nas 

sessões clinicas. 

Aulas e atividades práticas 

O grupo de clínica é dividido em 2, sendo que o grupo 1 inicia na gastro e o 2 na procto; 

na semana seguinte, intercalam-se e assim por diante até o final do módulo. Dependendo 

da atividade, ainda podem se formar duplas. 

É entregue aos alunos uma folha para registro das atividades desenvolvidas. ao final de cada 

atividade prática, entregar a folha para que o residente ou o professor responsável assine, 

para registrar que você compareceu à atividade). 

Ambulatório 

• Quantidade de alunos na atividade: normalmente, 1 paciente para 2 alunos 

• Local: Ambulatório A 

• Horário: ocorre nas terças e quintas, começando às 9 horas (caso a aula/atividade 

anterior acabe antes, recomenda-se lanchar e seguir para o ambulatório que o 

atendimento apesar de começar 9, os pacientes chegam 7-8horas) 

• Registro na ficha de atividade prática: vistada no final 

Endoscopia 

Primeiramente, os alunos coletam junto com o professor uma anamnese do paciente para 

analisar seu histórico e informações pertinentes ao exame. Em seguida, o procedimento 

é assistido pelos alunos, onde haverá oportunidades de auxiliar os residentes com 

algumas manobras, o que se bem aproveitado pelo aluno, serve de uma vivência que 

permite aplicar e fixar melhor o conteúdo estudado. 
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• Quantidade de alunos na atividade: metade de um subgrupo 

• Local: enfermaria do HC e sala de endoscopia 

• Horário: de acordo com o cronograma 

• Registro na ficha de atividade prática: vistada no final 

Sessões clínicas 

São aulas teórico-práticas realizadas por um dos professores das aulas teóricas, mas que 

também pode ser por professores de áreas diferentes, como da cirurgia geral. Essa 

sessão possui alguns momentos com os temas mais importantes do nosso rodízio. 

❖ Antes da sessão, o professor lê e vista os casos clínicos que devem ser impressos, 

podendo ser digitados ou manuscritos. 

❖ Para cada sessão é disponibilizado previamente um roteiro junto a um caso clínico 

com perguntas que deverão ser respondidas e apresentadas no dia da sessão. 

❖ Vale dizer que o roteiro tem perguntas que direcionam o estudo e é recomendado 

que seja respondido previamente ao caso clínico. (O roteiro pode ser respondido 

digitalmente e impresso) 

❖ Os roteiros e materiais de estudo são vistados. 

❖ A discussão do caso faz parte da pontuação do seminário/sessão clínica. 

❖ Quanto mais rica a discussão e mais completas as perguntas forem respondidas, 

melhor será a pontuação dos alunos. 

 

• Quantidade de alunos na atividade: todos os alunos do rodízio 

• Local: Sala da gastro (ao lado da sala de semiologia, 2º andar do HC) 

• Horário: 10h-12h nas quartas-feiras. 

Coleta de caso clínico 

Deve-se colher um caso clínico, com história completa e com discussão de um tema 

relacionado ao caso escolhido. A discussão deve ser resumida, mas completa e é avaliada 

de acordo com sua estrutura e elaboração, sendo a organização é o componente de maior 

peso. 
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• Quantidade de alunos na atividade: a coleta pode ser em grupo, mas a discussão 

é individual. 

• Local: enfermaria ou ambulatório 

• Horário: à escolha dos alunos, devendo ser entregue ao professor no dia do 

provão. 

 

 Documentos para serem apresentados no dia do provão! 

  

• Fichas de registro dos ambulatórios (vistadas) 

• Ficha de registro da endoscopia (vistadas) 

• Casos clínicos das sessões clínicos (vistados) + roteiros e materiais de estudo das 

sessões clínicas (vistados) 

• Caso clínico coletado com discussão 

 

Aconselha-se comprar uma pasta para não perder esses documentos! 

PROCTOLOGIA 

Professores 

Os professores são exigentes quanto à presença, porém a participação fica mais a 

critério das dúvidas e da demanda dos alunos. 

Aulas e atividades práticas 

Como dito anteriormente, o grupo de clínica é dividido em 2, sendo que o grupo 1 inicia 

na gastro e o 2 na procto. As atividades serão registradas em uma tabela de 

acompanhamento igual na gastro, sendo necessário o visto no final da atividade. Cada 

grupo ficará duas semanas e meia em cada área e então alternam. 
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Ambulatório 

Após as aulas teóricas com todo o grupo de clínica, que ocorre, geralmente, das 7h às 8h-

8h30, os alunos que estão na semana da coloprocto irão para a enfermaria da clínica médica, 

no primeiro andar do HC acompanhar a passagem dos casos dos pacientes internados. Nessa 

atividade, os internos repassam para os professores e residentes a evolução, ou seja, o 

acompanhamento, que eles fizeram dos pacientes e, então, todos discutem o caso e definem 

condutas. Nossa participação ali é mais para acompanhar mesmo. Então, quando terminarem 

de passar todos os casos, os alunos do terceiro ano e os residentes vão para o ambulatório. 

O ambulatório da proctologia sempre tem muitos pacientes e acontece após a aula 

teórica nas terças e quintas. O aluno atenderá um paciente sozinho com a supervisão 

de um residente ou interno. Ao final os residentes passam o caso e terminam a 

consulta. Nesse ambulatório a evolução do paciente é feita em forma de S.O.A.P. com 

exame rápido.  

• Quantidade de alunos na atividade: um subgrupo 

• Local: Ambulatório A 

• Horário: Terça: 9h30 | Quinta: 9h 

• Registro na ficha de atividade prática: vistada no final. 

 

O que é SOAP? 

É um modelo de se escrever na ficha de atendimento, de forma mais objetiva.  

 

 

 

 

 

 

S 
(Subjetivo) 

O 
(Objetivo) 

A 
(Avaliação) 

P 
(Planejamento) 

Informações baseadas na experiência da pessoa que 

está sendo atendida 

A proposta terapêutica elaborada pelo médico, como 

medicações prescritas e exames complementares 

O que você conclui sobre o caso e o estado do 

paciente 

O que for identificado ao exame físico e exames 

complementares 
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Enfermaria e colonoscopia 

As atividades da colonoscopia permitem que os alunos acompanhem diferentes 

procedimentos, que serão explicados nos dias de atividade, sendo oportunidades únicas 

para revisar a teoria, bem como para aprender com imagens como realmente se 

apresentam as estruturas, possibilitando a melhor compreensão da teoria. 

• Quantidade de alunos na atividade: um subgrupo 

• Local: sala de endoscopia na clínica da Gastro (perto da radiologia do HC). 

• Horário: segunda, terça e quinta, após as aulas teóricas. 

• Registro na ficha de atividade prática: vistadas ao final. 

Centro cirúrgico 

Recomenda-se rever as regras de comportamento no centro cirúrgico e a obedecer a 

todos comandos, ordens e regras para evitar transtornos na sala de cirurgia. Nossa função 

ali é acompanhar o procedimento. Alguns professores gostam de explicar o que estão 

fazendo e vão descrevendo e explicando espontaneamente para os alunos, outros não. Não 

se acanhe e pergunte para o professor sobre a cirurgia, as estruturas, a conduta. 

• Quantidade de alunos na atividade: um subgrupo 

• Local: Centro cirúrgico do HC 

• Horário: segunda e sexta, após as aulas teóricas. 

 

Documentos para serem apresentados no dia do provão! 

 

• Fichas de registro dos ambulatórios (vistadas) 

• Fichas de registro das atividades de colonoscopia (vistadas) 

• Fichas de registro das atividades no centro cirúrgico (vistadas) 
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AVALIAÇÕES 

 

N1:  

• Pontos provenientes das fichas de registro de atividades práticas, chamadas das aulas 

teóricas, sessões clínicas e aulas/atividades práticas com vistos nos roteiros e resumos 

das sessões clinicas; caso clinico com discussão de tema escolhido; participação da 

aula teórica que é exigida pesquisa/procura de caso clinico;  

• Notas provenientes das avaliações das matérias longitudinais (saúde coletiva, 

farmacologia, medicina laboratorial, imagenologia, patologia).  

 

N2: provão e OSCE 
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A Cirurgia Geral é o rodizio de contato geral e próximo com o mundo e a rotina dos 

cirurgiões e procedimentos cirúrgicos do HC. 

HORÁRIO DAS AULAS 

As aulas começam sete ou oito horas. É bom atentar-se a pontualidade e assiduidade nas 

aulas! 

 

Na semana a turma é dividida em 2 subgrupos para as atividades práticas, o subgrupo 1 

segue uma grade e o subgrupo 2 outra grade e na semana seguinte intercalam, 

MÓDULO 2 

CIRURGIA GERAL             

CIRURGIA ONCOLÓGICA 

NUTROLOGIA 
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normalmente variando as atividades práticas de acordo com o tema do rodizio, no caso 

cirurgia geral e oncológica + nutrologia. 

Na semana a turma é dividida em 2 grupos, o grupo 1 segue uma grade e o grupo 2 outra 

grade e na semana seguinte intercalam, normalmente variando as atividades práticas de 

acordo com o tema do rodizio, no caso cirurgia geral e oncologia + nutrologia.  

PROFESSORES 

Eles são exigentes com horário, principalmente nas aulas teóricas, não se atrasem. Os 

professores que lecionam um e duas aulas podem eventualmente atrasar e faltar sem avisar, 

então cobre do representante do grupo confirmar a aula na véspera. Na cirurgia geral e na 

cirurgia oncológica são muitos professores e não há uma divisão bem delimitada. Na 

nutrologia as aulas são bem definidas e ministrada pelo Prof. Félix. 

Na cirurgia geral, a maioria dos professores são amplamente disponíveis para dúvidas, 

principalmente dentro do centro cirúrgico. Nas aulas teóricas todos costumam ser receptivos. 

Os alunos podem acompanhar outras cirurgias fora do horário de aula e de preferência já 

tenha estudado previamente o tema da cirurgia que verá.  
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CIRURGIA GERAL 

Aulas e atividades teóricas  

As aulas de cirurgia começam com uma introdução acerca dos procedimentos cirúrgicos, 

para depois apresentar os temas mais importantes e rotineiros nos ambulatórios e 

centros cirúrgicos. Contudo, o conteúdo é abordado de modo geral, sem tornar um aluno 

um especialista, mas permitindo-lhe uma aproximação com o tema, facilitando um 

contato posterior que seja mais aprofundado. Apenas os temas mais relevantes são 

abordados de modo mais detalhado. Geralmente, as aulas ocorrem no 3º andar do CAD. 

Aulas e atividades práticas 

As aulas e atividades práticas intercalam dias de cirurgia geral, de cirurgia oncológica e 

nutrologia ao longo da semana. As atividades práticas da cirurgia geral dividem o grupo 

de clínica em dois: um atende no ambulatório e o outro acompanha um médico na 

enfermaria cirúrgica. 

Ambulatório (Cirurgia Geral) 

• Quantidade de alunos na atividade: metade do grupo  

• Local: ambulatório de cirurgia geral 

• Horário: 10h  

Enfermaria Cirúrgica (Cirurgia Geral) 

O médico que irá acompanhar o grupo seleciona um paciente com um tema específico e 

discute o seu caso com os alunos. 

• Quantidade de alunos na atividade: metade do grupo  

• Local: Clínica cirúrgica 

• Horário: 10h 
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ONCOLOGIA + NUTROLOGIA 

Aulas e atividades teóricas 

As aulas de nutrologia em especial são com o professor Félix, que possui uma 

abordagem ativa e envia previamente ao representante artigos e textos que deverão ser 

lidos e discutidos. 

A cirurgia oncológica possui  uma abordagem bastante  introdutória e gradualmente os 

temas mais prevalentes e importantes  vão sendo abordados. Seguindo sempre uma 

ordem anatômica para o sistema digestório, o conteúdo é tratado de maneira  

complementar entre cirurgia e oncologia.  

Aulas e atividades práticas  

Cirurgia 

Os alunos irão acompanhar alguns cirurgias, que normalmente inicia-se entre 7h30 ou 8h.  Os 

alunos que desejarem e pedirem previamente ao professor, pode sair mais cedo da aula 

teórica para  assistir a cirurgia do início. 

• Quantidade de alunos na atividade: um subgrupo 

• Local: centro cirúrgico 

• Horário: 7h30 

Enfermaria 

Os alunos acompanham o professor que irá discutir um caso de cirurgia oncológica, 

aproveitando para ensinar generalidades e especificidades dos procedimentos mais 

comuns e prevalentes no estado e no país. 

• Quantidade de alunos na atividade: um subgrupo 

• Local: ambulatório de cirurgia geral 

• Horário: 10h 
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AVALIAÇÕES 

 

N1: 

• Os discentes são avaliados durante o rodízio no desempenhar das tarefas diárias (no 

início e final), com a presença nas aulas teóricas e ambulatórios / atividades na 

enfermaria. 

• Não tem prova! 

• Notas das avaliações das áreas longitudinais. 

N2: provão e OSCE. 
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ÁREAS LONGITUDINAIS 

M1 E M2 

SAÚDE COLETIVA 

Nos rodízios de M1 a M4, trabalha-se com epidemiologia: a construção, avaliação e 

interpretação de dados e seu contributo para a área clínica aplicada e para a pesquisa. 

Faz-se uma revisão de tópicos importantes estudados no segundo ano durante a disciplina 

de bioestatística. 

As aulas são semanais e costumam durar das 13h30 até às 17h (os horários definidos 

serão passados pelos professores). As aulas são divididas em duas partes, metade no 

CAD (com interpretação de artigos em inglês e exercícios baseados nos mesmos) e a 

outra metade no laboratório de informática tendo aulas práticas. Os subgrupos podem 

ser trocados no mesmo dia com um intervalo entre as aulas ou semanalmente. 

 Durante as aulas são feitas atividades avaliativas que são entregues no final da aula e que 

entram no somatório da nota final. Cada aula tem um tema diferente e exercícios 

baseados nesse tema com isso é importante faltar o mínimo possível. Alguns são feitos 

individualmente, mas a maioria é em trio ou em dupla. Os professores são muito bons e 

estão preocupados com o aprendizado do aluno. Durante a realização de exercícios se 

tiver dúvidas  

Avaliações: normalmente faz-se uma prova por rodízio. O conteúdo é baseado nos 

tópicos ministrados. As provas contêm cálculos e interpretações com raciocínios 

semelhantes às dos exercícios resolvidos em aulas. A nota da prova soma-se as notas das 

atividades realizadas e tem-se uma nota final da disciplina que vai somar-se a N1 do 

rodízio. 
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FARMACOLOGIA 

As aulas são quinzenais, no CAD, e os conteúdos são: antiulcerosos, antieméticos, interação 

medicamentosa e interação com Alimentos.  

O conteúdo é dado pelo professor Guilhermino. Ele não fornece os slides para os alunos e é 

de suma importância anotar o que ele fala, pois é nas aulas que se baseia para fazer a prova. 

Não é permitido conversar ou usar eletrônicos para fins não-didáticos, portanto aproveite 

para prestar atenção às aulas.  

Em relação às provas, cobra-se posologia, dosagem e nome comercial de medicamentos 

importantes e de uso corriqueiro para cada tópico, seriam os medicamentos referência de 

cada classe do tópico em questão.  

Prova é objetiva e 1 para o rodizio. Ele combina por votação da turma sobre presença pontuar 

para quem atingir x% das aulas, e sobre os ED’S. 

Monitorias de farmacologia são combinados os dias com monitores e repassados aos alunos 

em sala de aula pelo professor, e também é discutido sobre pontuação em ir na monitoria 

tirar duvidas ou entregar os ED’S. 

PATOLOGIA 

As aulas são quinzenais, no CERTEPE (ao lado do CAXXIA no auditório do segundo andar), e 

os conteúdos são: Esôfago e estômago: inflamação e úlcera | Intestino: RCUI, Crohn e 

síndrome do cólon irritável | Neoplasias do trato gastrointestinal | Patologia das hepatites 

agudas, hepatites crônicas e cirrose | Tumores de vias biliares, fígado e pâncreas | Ascite.  

As aulas são dividas 2 partes e os alunos em subgrupos: a primeira parte é em forma de aulas 

teóricas ministradas pelo professor em aulas expositivas e pelos alunos em atividades 

práticas de seminário apresentados por um subgrupo; na segunda parte os alunos do 

subgrupo que apresentou irão para a checagem. As checagens das lâminas são referentes ao 

assunto de todas as aulas teóricas e serão acompanhadas pelo Prof. Dr. Maurício Barcelos 
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Costa, sendo ele também responsável por acompanhar os seminários das aulas teóricas para 

ele designadas. 

As 5 primeiras aulas serão expositivas com o Prof. Siderley de Sousa Carneiro e com o Prof. 

Dr. Maurício Barcelos Costa, e as 6 ultimas são seminários, 1 para cada subgrupo, sendo 6 

subgrupos de 3-4 pessoas formados no primeiro dia de aula. Então cada subgrupo irá 

apresentar no mínimo um seminário. O último dia de seminário é com apresentação dupla: a 

primeira metade da aula será do subgrupo 6 e a 2º metade será do subgrupo que será 

sorteado na hora da apresentação. Assim todos devem estar com o material pronto para 

apresentar (o professor irá perguntar coisas ao subgrupo e aos alunos que estão assistindo e 

é muito importante que todos estudem e se preparem). 

Durante o seminário, os alunos serão avaliados, tanto os que apresentam, nos critérios do 

professor, como os que assistem pelo comportamento e principalmente se conversarem e 

usarem eletrônicos. A participação e o comportamento dos alunos nas aulas junto da presença 

nas atividades teórico-práticas e nas checagens irão compor a nota da N1 junto da nota dos 

seminários. Normalmente não tem prova, mas eventualmente e de acordo com o 

comportamento do grupo pode ter uma avaliação surpresa. 

Eles fornecem os slides das aulas teóricas para os alunos, mas na aula é que são discutidos os 

casos clínicos e é dado sentido para as imagens e para as informações que estão resumidas 

e em tópicos nas apresentações. O conteúdo integral está no Robbins, sendo necessário 

estudar após as aulas. Não é permitido conversar ou usar eletrônicos para fins não-didáticos, 

principalmente na aula do professor Maurício, ele já deixa bem claro no início como 

considera desrespeito o uso desses aparelhos em sala de aula. 

MEDICINA LABORATORIAL  

• Em M1 : 

As aulas são semanais e o conteúdo abrange princípios da sorologia, laboratório clínico nas 

hepatopatias, hepatites virais, nas pancreatites agudas e crônicas e nas síndromes 

desabsortivas. Também sobre marcadores tumorais de câncer gástrico, hepático e 

pancreático, exames de medicina laboratorial no auxilio diagnostico das enfermidades colo 
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retais e na pesquisa e germes oportunistas em imunodeprimidos finalizando o conteúdo com 

marcadores tumorais no câncer do TGI. 

• Em M2: 

Aulas semanais, no CAD, com abordagem do laboratório clinico nas avaliações pré-

operatórias, no pós-operatório e na patologia clínica na pratica do nutrologista. 

A nota é composta por duas provas, uma referente a conteúdos de M1 e outra de M2 que irão 

compor a N1 do módulo. Quando acabar o rodízio M1 terá a primeira avaliação e o mesmo 

acontece no final de M2. Esse sistema é desvantajoso para quem começa em M2, pois fará a 

avaliação do conteúdo de M1 sem ainda ter feito este rodízio. 

O professor tem um site e disponibiliza todo material, incluindo questões e casos clínicos. As 

provas são objetivas e montadas com casos clínicos distribuídos em 10-11 questões, sendo 

que ele discute casos similares em sala. Estude sempre depois da aula e não deixe acumular 

o conteúdo, pois é muita coisa para estudar. Os casos junto da descrição dos resultados dos 

exames são fornecidos ao aluno que deverá responder normalmente um diagnóstico, um 

exame extra ou qual protocolo seguir (entre outros tipos de resposta) mas sempre na mesma 

linha de raciocínio. Se tiver atenção nas aulas, além de reforçar o conteúdo, aprenderá 

corretamente. 

IMAGENOLOGIA 

As aulas são quinzenais e os conteúdos abordados são:  

• Radiologia convencional na avaliação das afecções abdominais (trato digestivo alto - 

prof. Rubens); 

• Introdução aos métodos de imagem no abdome (prof. Kim) 

• Fígado/Hepatopatia crônica (prof. Rubens)  

• Radiologia convencional na avaliação das afecções abdominais (trato digestivo baixo 

- prof. Kim)  

• Pâncreas (prof. Rubens) 

• Nódulos hepáticos benignos e malignos (prof. Kim) 
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• Avaliação do paciente ictérico (prof. Rubens).   

O conteúdo é tranquilo e tem uma prova objetiva ao final de cada rodizio, que irão compor a 

N1. Use a N1 como material de estudo para o provão. 
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HORÁRIO DAS AULAS 

As aulas de anestesiologia começam geralmente às 7h00 ou 8h00 e intercalam-se aulas 

teóricas e práticas. No início do rodízio receberão o cronograma esclarecendo melhor 

os horários e os locais das aulas. Já as aulas da clínica médica começam geralmente às 

8h00, podendo ter variações de acordo com o cronograma. 

 

 

MÓDULO 3 

CLÍNICA MÉDICA   

ANESTESIOLOGIA E DOR 
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ANESTESIOLOGIA 

Professores 

Cada grupo de aulas é ministrado por professores diferentes, que costumam ser 

exigentes quanto à presença e elaboração das atividades. 

Aulas e atividades teóricas 

Para as aulas teóricas, são enviados previamente materiais (normalmente artigos e textos), 

que devem ser estudados para haver melhor absorção do conteúdo. As  a u l as  a bordam 

temas que permitem ter um panorama geral sobre a anestesiologia, sua importância e 

aplicação. Durante o rodízio haverá aulas sobre cirurgia segura e consulta pré-anestésica; 

tipos de anestesias, principais aplicações e intercorrências; regulamento da 

anestesiologia pelo CFM como especialidade médica; fármacos e matérias utilizados na 

anestesia, entre outros. 

• Quantidade de alunos na atividade: todo o grupo de clínica 

• Local: FM, salas do departamento de cirurgia ou no auditório do CEROF 

• Horário: 7h30 

Aulas e atividades práticas 

As aulas práticas ocorrem no centro cirúrgico e compreendem acompanhar as 

anestesias, para avaliar a história pré-anestésica, indução, manutenção, recuperação, 

intercorrências e sala de recuperação pós-anestesia, por meio de uma ficha de avaliação. 

Normalmente essas atividades práticas devem ser realizadas durante a visita ao centro 

cirúrgico, sempre no início ou ao final da anestesia. Durante o rodízio são entregues os 

roteiros com os objetivos. Os professores estipulam prazos para elaboração das 

atividades que devem ser entregues no departamento de clínica cirúrgica. Podem ser 

individuais ou em duplas, mas devem ser sempre transcritos individualmente. As 
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atividades permitem melhor vivência do centro cirúrgico e da anestesiologia e devem 

ser feitas de forma atenta e zelosa para melhor absorção do conhecimento. 

OBS: Não há ambulatório nesse rodizio. As enfermarias visitadas serão apenas as da sala 

de recuperação pós-anestésica. 

• Quantidade de alunos na atividade: de acordo com a demanda do centro cirúrgico. 

• Local: Centro cirúrgico 

• Horário: 10h 

CLÍNICA MÉDICA 

Professores 

Os professores são excelentes e exigentes. Eles se mostram disponíveis para as 

demandas e esclarecimentos dos alunos e é criada uma dinâmica saudável para 

aprendizado. 

Aulas e atividades teóricas 

As teóricas abordam temas como preenchimento de receituário médico, atestado de alta 

hospitalar, atestado de óbito, avaliação de pacientes enquadrando-o nas grandes 

síndromes, evolução do paciente hospitalar e ambulatorial (SOAP: explicado no módulo 

M1: digestivo), abordagem do paciente em cuidados paliativos, regulamentos 

hospitalares e de proteção individual. Aconselha-se a estudar previamente os conteúdos 

das aulas. 

• Quantidade de alunos na atividade: todo o grupo de clínica 

• Local: Sala de semiologia do HC | FM 

• Horário: 7h30 



 

 31 

Aulas e atividades práticas 

As aulas práticas são realizadas na enfermaria da clínica médica e consistem na realização 

e/ou acompanhamento de procedimentos (punção arterial e venosa, curativos, entre 

outros), no aprendizado na beira do leito de receitas e evoluções hospitalares. As 

atividades que devem ser realizadas naquela semana são postadas no Moodle. Nesse 

rodízio não há ambulatórios. 

• Quantidade de alunos na atividade: todo o grupo de clínica. 

• Local: Clínica médica 

• Horário: 10h 

• Registro em portfólio semanal que deve ser postado no Moodle (a data 

estipulada normalmente é toda segunda-feira até as 23h55). 

  



 

 32 

 

 

AVALIAÇÕES 

 

 

ANESTESIOLOGIA 

N1: 

• Prova escrita/oral baseada no 

conteúdo das aulas teóricas, 

mas pode comportar 

avaliações práticas (montagem 

de laringoscópio, técnica de 

rean\imação cardiopulmonar, 

por exemplo); 

• Atividades práticas realizadas 

no centro cirúrgico, 

devidamente protocoladas no 

departamento de cirurgia; 

• Seminário que consiste na 

escolha de um paciente sobre o 

qual deve-se realizar um 

planejamento anestésico 

completo (anamnese pré-

anestésica, escolha do tipo de 

anestesia e dos fármacos a 

serem utilizados, possíveis 

complicações e medidas 

preventivas para elas). Essa 

avaliação permite uma revisão 

geral do conteúdo pois os 

alunos têm que justificar as suas 

escolhas e seus preterimentos 

em cada passo do 

planejamento anestésico 

baseados nos conteúdos das 

aulas e em materiais 

complementares; 

• Notas provenientes das 

avaliações das matérias 

longitudinais 

N2: provão e OSCE. 

 

CLÍNICA MÉDICA 

N1: 

• Os discentes são avaliados 

durante o rodízio no 

desempenhar das tarefas diárias 

• Portfólio semanal, que deve ser 

postado no Moodle 

• Prova teórica objetiva com 

caso clínico e prática (mini 

OSCE) baseada nos conteúdos 

ministrado no rodízio. 

N2: provão e OSCE. 
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O rodízio de emergência e trauma é bem dinâmico e tem suas atividades voltadas mais 

para a prática, seja no pronto socorro ou nos laboratórios de habilidades. 

O rodízio comporta aulas práticas e teóricas de temas de trauma e emergência. Existe 

um grupo de professores de trauma e um grupo para emergência. 

HORÁRIO DAS AULAS 

As aulas começam normalmente às 7h30 e é bom atentar-se a pontualidade e assiduidade nas 

aulas (lança as faltas). Aconselha-se a faltar um mínimo possível, pois se trata de um rodízio 

muito dinâmico com oportunidades de vivenciar casos que enriquecem o discente. 

 

MÓDULO 4 

EMERGÊNCIA 

TRAUMA 
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EMERGÊNCIA 

Professores 

A professora Cacilda é muito observadora e nota o interesse do aluno. Os professores desse 

rodízio são muito bons então não perca as aulas. 

Aulas e atividades teóricas 

As aulas de emergência são voltadas para habilidades e compreensão/aplicação de 

protocolos dos quadros mais comuns. Aprende-se também a lidar com trabalho em 

equipe através de dinâmicas de simulação de paciente. Trabalha o lado humanizado do 

discente de medicina ao estimular a relação médico/ paciente/acompanhante. 

As aulas teóricas são compostas por temas como abordagem da dor em situação de 

emergência, sepse, cetoacidose diabética, distúrbios acidobásicos, avaliação de nível 

de consciência entre outros que serão disponibilizados no cronograma entregue no 

início do rodízio. 

• Quantidade de alunos na atividade: todo o grupo 

• Local: Sala de semiologia do HC 

• Horário: 7h30 | Não terá aula todos os dias da semana 

Aulas e atividades práticas 

As aulas práticas fornecem habilidades e noções gerais de como agir em situações de 

emergência. As atividades envolvem simulações de pacientes em parada 

cardiorrespiratória e o manejo do BLS (Basic Life Support) e aplicação do SOFA em 

pacientes sépticos, triagem de gravidade de pacientes que chegam para atendimento no 

pronto-socorro, acompanhamento de procedimentos como gasometria, traqueostomia, 

manejo de pacientes em estado grave e condutas e protocolos aplicados. 

• Quantidade de alunos na atividade: o grupo de clínica é dividido em 2 ou 3 

grupos menores, conforme a atividade a ser realizada 
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• Local: Pronto socorro | Laboratório de habilidades 

• Horário: 9h30 | cronograma 

• Registro em portfólio semanal que deve ser postado no Moodle (a data 

estipulada normalmente é toda segunda-feira até as 23h55). 

TRAUMA 

Aulas e atividades teóricas 

Existem poucas aulas teóricas.  

Aulas e atividades práticas 

Nesse rodízio aprende-se técnicas de manejo de pacientes politraumatizados (trauma de 

abdome, tórax, trauma de cabeça e pescoço), tipos de trauma, pacientes em choque 

(cardiológico, neurológico, hipovolêmico) em aulas práticas e/ou teóricas e acesso de vasos 

sanguíneos e aplicação de soroterapia, traqueostomia, aplicação de anestésico local, 

intubação (indicações, técnica e materiais a utilizar), entre outros temas que serão 

disponibilizados junto com o cronograma. Tente absorver de melhor forma todas as aulas, 

seus conhecimentos práticos te ajudarão muito nas avaliações, principalmente na OSCE. É 

importante saber bem os protocolos para saber quais as melhores atitudes a serem tomadas 

Aconselha-se a fazer leitura prévia dos materiais disponibilizados no Moodle para cada 

aula, pois permite que as aulas sejam mais ativas e participativas e torna o aprendizado 

coeso. 

• Quantidade de alunos na atividade: o grupo de clínica é dividido em 2 ou 3 grupos 

menores, conforme a atividade a ser realizada 

• Local: laboratório de habilidades (FM) 

• Horário: Estará no cronograma disponibilizado pelo professor. 

• Registro em portfólio semanal que deve ser postado no Moodle (a data 

estipulada normalmente é toda segunda-feira até as 23h55). 
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AVALIAÇÕES 

 

 

EMERGÊNCIA 

N1: 

• Os discentes são avaliados durante 

o rodízio no desempenhar das 

tarefas diárias, no cumprimento 

das atividades da disciplina e na 

capacidade de trabalho em equipe 

• Portfólio semanal, que deve ser 

postado no Moodle 

• Prova teórico-prática baseada nas 

aulas, inclusive nas simulações em 

bonecos feitas no laboratório de 

habilidades. 

• Seminário (normalmente na quinta 

semana do rodízio), cujo tema é 

colocado no Moodle. 

N2: provão e OSCE. 

TRAUMA 

N1: 

• Avaliações feitas durante as 

aulas, (por isso a importância 

de estudo prévio e participação 

ativa nas mesmas); 

• Prova prática e detalhada (mini 

OSCE), aplicada no final do rodízio. 

N2: OSCE e provão. 
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ÁREAS LONGITUDINAIS 

M3 E M4 

SAÚDE COLETIVA 

Nos rodízios de M1 a M4 é visto epidemiologia, ou seja, a matéria já está relatada nas áreas 

longitudinais de M1 e M2. 

FARMACOLOGIA 

Aulas quinzenais, nas terças-feiras, de início normalmente às 14h e término entre 16h ou 17h. 

As aulas seguem os conteúdos da dupla de rodízios do período da manhã. Fala-se na 

farmacocinética e da farmacodinâmica de fármacos específicos e suas principais 

indicações, contraindicações e interações. 

As avaliações podem ser feitas baseadas em uma prova por rodízio ou por estudos 

dirigidos manuscritos realizados durante a monitoria semanal com duração mínima de 

uma hora. 

IMAGENOLOGIA 

As aulas de imagem ocorrem uma vez por semana, e tem duração máxima de duas horas. São 

as melhores aulas de imagem, uma vez que elas te dão uma base geral para todas as aulas 

dos próximos rodízios.  

Os professores são excelentes, as aulas bem dirigidas e focadas para os conteúdos que serão 

ministrados nos rodízios de trauma/emergência e de anestesiologia/clínica médica. Os 

conteúdos abordados incluem pneumotórax, úlcera perfurada, edema de origem cardíaca, 

mas também técnicas para uma boa avaliação de um exame de imagem normal. 

Será realizada uma avaliação que consiste em questões teóricas que podem ser objetivas ou 

discursivas que vão de encontro à interpretação de imagens, avaliação de pequenos casos 



 

 38 

clínicos e escolha do melhor método de avaliação para o caso, questões sobre técnica dos 

exames e quais os melhores exames para cada órgão/estrutura. 

As aulas começam pontualmente e aconselha-se chegar cedo para não perder a construção 

de raciocínio que permite a melhor compreensão e absorção das aulas. A frequência nas 

aulas é realizada no início ou no fim. Quanto maior sua assiduidade nas aulas mais fácil será 

seu aprendizado, melhor se sairá nas avaliações e mais coesa será sua base nessa disciplina 

o que te permitirá melhor integração dos conteúdos. 

MEDICINA LABORATORIAL 

As aulas são semanais, têm duração máxima de duas horas. O professor disponibiliza os 

slides num site próprio que ele mesmo passará para os alunos. 

As aulas são muito ricas e faz-se um link coerente com as necessidades clínica com os 

dados laboratoriais. Os tópicos essenciais são passados durante as aulas, mas há 

matérias complementares disponibilizados pelo professor. É importante ir no máximo de 

aulas possível pois isso enriquece seus conhecimentos o que te dá base para ir bem nas 

provas. A frequência é feita toda aula no final. 

As avaliações são feitas por provas escritas, uma por rodizio. São provas com questões 

fechadas (a maioria), podendo eventualmente ter questões abertas. 
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HORÁRIO DAS AULAS 

Logo no início o representante do grupo já recebe os cronogramas das aulas práticas e das 

aulas teóricas. As aulas teóricas começam pontualmente as 7h da manhã tanto da vascular e 

da cardiologia, na sala 2 do corredor da clínica cirúrgica (2º andar do HC). Em alguns dias 

ocorrem também aulas teóricas das 11h às 12h, para o grupo todo, na sala da cardiologia no 

corredor da clínica médica (1º andar do HC). Já as atividades práticas ocorrem após as aulas 

teóricas. 

 

MÓDULO 5 

CARDIOLOGIA                   

CIRURGIA CARDIOVASCULAR 

CIRURGIA VASCULAR 
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CARDIOLOGIA + CIRURGIA CARDIOVASCULAR 

Professores 

Os professores são rígidos quanto ao horário, pois é um rodízio bem corrido, a todo momento 

temos alguma aula ou uma atividade. Então, atentos á pontualidade, pois, na maioria das 

vezes, eles são bem pontuais. Exigem presença do aluno e gostam muito da participação 

deles nas aulas. São professores que gostam de ver que os alunos demonstram interesse e 

que participem das aulas e atividades. 

Aulas e atividades teóricas 

As aulas teóricas do início da manhã (7h às 8h) ocorrem na sala 2 do Departamento de 

Cirurgia (3º andar do HC). As aulas do final da manhã (11 às 12h) ocorrem na Sala da 

Cardiologia, no corredor da Clínica Médica (2º andar do HC).  

Aulas e atividades práticas 

O grupo terá que ser dividido ao meio, pois a cada semana, as atividades de cada subgrupo 

se alternam. O subgrupo 1 começará na cardiologia e o subgrupo 2 na vascular, e na outra 

semana será o contrário.  

Ambulatório de cardiologia 

Dois professores sempre estarão presentes para passarmos o caso do paciente atendido por 

nós e auxiliar na conduta; sempre nos é reservado somente quatro pacientes para 

atendermos. 

• Quantidade de alunos na atividade: Aos alunos é destinado sempre 4 pacientes por 

ambulatório. Caso o subgrupo que estiver na cardio tiver mais de 4 pessoas, alguém 

ficará em dupla. 

• Local: Ambulatório A (1º andar do HC) 

• Horário: 8h ás 11h40 
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• Registro da atividade: Sempre assinar seu nome na ficha do prontuário, ao final 

de todo atendimento, quando for pedir para o professor assinar, pois ele faz a 

chamada a partir disso. 

Ambulatório de vascular 

Ocorrem sempre com um professor e um residente; é o ambulatório mais cansativo, pois nós 

atendemos vários pacientes, seguimos a livre demanda do ambulatório. 

• Quantidade de alunos na atividade: Subgrupo que estiver na vascular; cada um pode 

chegar a atender 4 pacientes. 

• Local: Ambulatório A (1º andar do HC) 

• Horário: 8h às 11h40 

• Registro da atividade: o professor faz a chamada ao final de cada ambulatório. 

Ambulatório de cirurgia cardiovascular 

Geralmente é super rápido, pois o professor recebe os pacientes que já foram indicados para 

a cirurgia e os encaminha para agendar o procedimento, e, ainda, são poucos pacientes. 

• Quantidade de alunos na atividade: Subgrupo que estiver na cardio. 

• Local:  Ambulatório C (1º andar do HC) 

• Horário: 8h ás 11h40  

• Registro da atividade: professor faz chamada ao final do ambulatório. 

Enfermaria de vascular 

Funcionamento da Atividade: O subgrupo geralmente se divide em dois para colher casos 

de pacientes da vascular que estão internados e que foram selecionados pelo professor; feito 

o exame clínico todos se reúnem com o professor para discutir o caso visto. 

• Quantidade de alunos na atividade: Metade do subgrupo que estiver na vascular 

• Local: Clínica médica  

• Horário: 8h às 11h 
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• Registro da atividade: Professor faz chamada ao final da atividade. 

Laboratório de habilidades de cardiologia 

As habilidades de cardiologia envolvem ausculta de sopros cardíacos, leitura de 

eletrocardiogramas e diferenciação das arritmias cardíacas. 

• Quantidade de alunos na atividade: Subgrupo que estiver na cardio. 

• Local: Laboratório de Habilidades da FM 

• Horário: De acordo com o cronograma. 

• Registro da atividade: a professora faz chamada ao final da atividade. 

Laboratório de habilidades de vascular 

• As habilidades de vascular envolvem acesso venoso, rafia de vasos em cirurgia 

vascular. 

• Quantidade de alunos na atividade: subgrupo que estiver na vascular 

• Local: Laboratório de Habilidades da FM 

• Horário: 11h às 12h 

• Registro da atividade: professor faz a lista de chamada. 

 

AVALIAÇÕES 

N1:  

• Os discentes são avaliados durante o rodízio no desempenhar das atividades práticas, 

dos ambulatórios, na enfermariatarefas diárias (no início e final), com a presença nas 

aulas teóricas e ambulatórios / atividades na enfermaria. 

• Notas das avaliações das áreas longitudinais. 

N2: provão e OSCE
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ovão e OSCE. 

 

 

 

HORÁRIO DAS AULAS 

Neste rodízio o grupo também terá que se dividir ao meio, pois as atividades se alternam a 

cada semana entre os subgrupos. O cronograma é repassado aos alunos antes de iniciar o 

rodízio. As atividades se iniciam sempre às 8h, cada subgrupo tem duas áreas verdes no 

cronograma semanal e é o módulo com mais atividades práticas e menos aulas teóricas (são 

duas aulas teóricas/seminários por semana). 

 

MÓDULO 6 

PNEUMOLOGIA                   

CIRURGIA TORÁCICA  
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As atividades de G1 e G2 de 3ª, 4ª, 5ª e 6ª de 8-10h acontecem de forma alternada nas semanas 

subsequentes. 

Professores 

Este é um rodízio em que praticamente tudo o que fazemos vale nota. Tudo é avaliado pelos 

professores, como presença, chegar atrasado nas aulas, seu desempenho nos seminários, 

responder às perguntas dos professores, sua anamnese e exame físico realizado na 

enfermaria. Não se engane, isso na verdade é algo positivo, pois a nota da N1 fica mais 

fracionada, então maior a chance de tirar uma nota melhor. 
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PNEUMOLOGIA  

Aulas e atividades teóricas  

A maioria, para não dizer a totalidade, do conteúdo teórico é dado por meio de seminários, 

ou seja, é preciso que estudemos e nos preparemos, pois as notas dessas atividades irão 

compor a N1. 

Seminários  

A metodologia dos seminários varia de um professor para outro, alguns preferem que os 

discentes respondam objetivos previamente estabelecidos para os casos clínicos e 

apresentem as questões respondidas, outros preferem que haja apresentação de slides. No 

entanto, para todo seminário de pneumologia apresentado, um subgrupo ficará responsável 

por conduzir a discussão do conteúdo que será feita com todo o grupo, juntamente do 

professor. 

Sessões clínicas 

Semanalmente ocorrem sessões clínicas da Pneumologia no auditório da Clínica Médica (2º 

andar do HC), em que médicos, residentes e internos se reúnem para discutir um caso de 

algum paciente internado e definir condutas. É importante acompanhar as discussões, pois a 

professora gosta de perguntar aos alunos de terceiro ano alguns pontos sobre o caso, por 

exemplo, quais dados da anamnese são importantes e quais as hipóteses diagnósticas. 

Aulas e atividades práticas  

Ambulatório de Pneumologia  

Sempre haverão no máximo dois pacientes, mas pode ocorrer de ir só um, ou, até mesmo, 

nenhum. Os dois subgrupos farão o ambulatório, cada subgrupo atende um paciente. 

• Quantidade de alunos na atividade: o grupo todo 
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• Local: Ambulatório de Pneumologia, no corredor do Ambulatório de Doença de 

Chagas, no 2º andar do HC. 

• Horário: 10h às 12h, nas terças e quintas. 

• Registro da atividade: professor faz a lista de chamada. 

Enfermaria 

Os alunos do subgrupo acompanham um professor na enfermaria e devem colher o caso de 

um paciente que o professor apontar, para depois discutir juntos o caso. 

• Quantidade de alunos na atividade: um subgrupo 

• Local: enfermaria da Clínica Médica (2º andar do HC) 

• Horário: 8h às 9h 

• Registro da atividade: o professor faz a lista de chamada. 

Laboratório de Habilidades 

Essa atividade se baseia muito na semiologia torácica, principalmente na ausculta, 

reconhecimento e diferenciação dos sons pulmonares anormais.  

• Quantidade de alunos na atividade: um subgrupo 

• Local: Laboratório de Habilidade da FM 

• Horário: 8h às 9h 

• Registro da atividade: professora faz a lista de chamada. 

CIRURGIA CARDIOTORÁCICA  

Aulas e atividades teóricas  

O conteúdo teórico é dado por meio de seminários, ou seja, é preciso que estudemos e nos 

preparemos, pois as notas dessas atividades irão compor a N1. 
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Seminários  

Todos são acompanhados por um mesmo professor, que prefere fazer as perguntas 

individualmente para cada aluno durante a aula. Apesar de parecer intimidador, ele passa o 

caso clínico e a bibliografia específica para cada caso previamente, o que facilita no momento 

de estudar e direciona o conteúdo para o que ele propõe. Então, basta se ater ao que ele 

mesmo passa que dará tudo certo. Além disso, vale muito a pena prestar bastante atenção e 

anotar o que ele frisa do conteúdo discutido e as informações que ele transmite a mais, pois 

o provão da matéria de cirurgia torácica se baseia integralmente nas aulas desse professor. 

Aulas e atividades práticas  

Ambulatório  

Geralmente são poucos pacientes, normalmente dois. Os alunos atendem pacientes que já 

foram encaminhados para fazer uma avaliação cirúrgica. 

• Quantidade de alunos na atividade: um subgrupo. 

• Local: Ambulatório C (1º andar do HC) 

• Horário: 8h às 10h. 

• Registro da atividade: o professor faz lista de chamada. 

Enfermaria 

Apesar de estar descrito como enfermaria, o professor dá prioridade para acompanharmos 

as sessões clínicas de cirurgia torácica que ocorrem nas sextas pela manhã no auditório da 

Radiologia, pois ele considera essas discussões mais proveitosas e, também, raramente tem 

algum paciente internado que possa apresentar um caso relacionado aos conteúdos que 

temos. Somente se sobrar tempo após a sessão clínica e se houver paciente é que temos 

atividade na enfermaria. 

• Quantidade de alunos na atividade: um subgrupo. 

• Local: Auditório da Radiologia; Enfermaria da Clínica Cirúrgica, 

• Horário: 8h às 10h  
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• Registro da atividade: professor faz lista de chamada 

Laboratório de Habilidades 

As atividades ocorrem com um professor somente. Importante fazer o estudo prévio do 

conteúdo, participar da aula e raciocinar para responder as perguntas do professor, pois ele 

gosta que os alunos interajam e cheguem às respostas por meio de um raciocínio lógico. 

• Quantidade de alunos na atividade: um subgrupo 

• Local: Laboratório de Habilidades da FM 

• Horário: 8h às 10h  

• Registro da atividade: professor faz lista de chamada 

 

AVALIAÇÕES 

 

N1: para cada atividade, por exemplo, enfermaria, seminário, é dada uma nota; notas das 

provas das matérias longitudinais. 

N2: nota do provão e da OSCE 
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ÁREAS LONGITUDINAIS 

M5 E M6 

FARMACOLOGIA 

As aulas são quinzenais e ocorrem no CAD. Os conteúdos são: broncodilatadores, anti-

hipertensivos, antiagregantes e anticoagulantes, antiarrítmicos. 

O conteúdo de pneumologia é dado pela professora Raphaela e o de cardiologia pela 

professora Renata. Ambas fornecem os slides para os alunos, porém, é importante prestar 

atenção às aulas para entender o conteúdo.  

Em relação às provas: há várias classes de medicamentos e diversos nomes em cada uma 

delas. Mais importante do que decorar os nomes, é entender o princípio e mecanismo 

farmacológico das classes, lembrar para quais pacientes certos medicamentos são contra-

indicados e para quais situações outros são melhores. Há somente uma avaliação, feita ao final 

dos rodízios, que aborda os conteúdos referentes aos dois. A maioria das questões é objetiva. 

MEDICINA LABORATORIAL 

As aulas ocorrem semanalmente às quartas e ocorrem no CAD. O conteúdo abrange o 

laboratório em: dislipidemias; pneumonias bacterianas; tuberculose; diagnóstico do H1N1, 

Dengue, Zica e Chicungunya; tromboses venosas profundas, embolia e monitorização do uso 

de anticoagulantes e antiagregantes.  

Para essa prova é importante focar nos critérios diagnósticos e nos protocolos de 

diagnósticos e quais os parâmetros laboratoriais utilizados para isso. A avaliação é composta 

por questões objetivas ou de completar. O professor Luiz Murilo disponibiliza os slides no 

site. 
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PATOLOGIA 

As aulas de patologia cardíaca são semanais e ocorrem na sala de aula do CERTEPE (Centro 

de Referência de Tratamento e Pesquisa em Epilepsia), são ministradas pelo professor Denis 

e as de patologia pulmonar pelo professor Sebastião. Ambos têm uma didática muito boa para 

ensinar e nos apresentam as partes dos conteúdos imprescindíveis para nossa prática 

médica. Portanto, prestar atenção às aulas é importante para o desempenho no provão, bem 

como para as provas de residência e nossa atuação profissional. 

Neste rodízio não há provas, mas há três questões sobre os conteúdos no provão de cada 

módulo. Há somente uma atividade que deve ser entregue ao professor Denis ao final dos 

rodízios. 

RADIOLOGIA 

As aulas são quinzenais, ocorrem no Auditório da Radiologia e não costumam demorar. 

Aprendemos principalmente, a reconhecer as alterações radiográficas presentes nas 

patologias do coração e do pulmão. O conteúdo é bem tranquilo e não há prova, somente as 

questões do provão. 

SAÚDE DO TRABALHADOR 

Aulas são semanais e ocorrem no CAD. Nesses rodízios aprenderemos sobre Medicina do 

Trabalho, principalmente sobre as políticas públicas e a legislação que regulamenta a saúde 

do trabalhador, os órgãos fiscalizadores e o ambiente de trabalho. 

Como atividade teremos que elaborar em grupo um mapa de risco de alguma unidade do HC 

ou IPTSP e apresentá-lo para a turma por meio de slides. A prova é aberta e baseada nos 

trabalhos e em alguns tópicos das aulas. Haverá uma visita ao Centro de Informação 

Toxicológica de Goiás (CIT-GO). 
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HORÁRIO DAS AULAS 

Esse é o rodízio que possui mais áreas verdes, mas é muito denso em conteúdo, então 

realmente aproveite esses horários vagos para estudar, principalmente se tiver outros 

conteúdos de outras matérias atrasados. O conteúdo programático é passado logo no início 

do rodízio. 

  

MÓDULO 7 

HEMATOLOGIA                   

ONCOLOGIA                       

CIRURGIA CLÍNICA 
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Professores 

Os professores são bem tranquilos, mas não gostam que faltem às aulas. No geral, gostam 

que os alunos participem e perguntem sobre o conteúdo. A professora Neusa pode passar 

atividades extras conforme o comportamento da turma. 

Aulas e atividades teóricas 

As aulas começam sempre às 8h, exceto na segunda-feira, que iniciam às 9h. O conteúdo de 

hematologia e genética são passados todos por aulas expositivas, já o de oncologia é feito 

por meio de apresentações de slides feitas pelos próprios alunos.  

Aproveite as aulas da professora Neusa de Hematologia para tirar dúvidas sobre o conteúdo. 

Caso esteja preocupado com as notas, vale a pena prestar bastante atenção nas aulas da 

professora Neusa, pois, além de explicar bem a matéria, geralmente é ela quem elabora as 

provas.  

Quanto ao conteúdo de genética, não é preciso aprofundar tanto, como a própria professora 

Elisângela diz. Muito do que já vimos no ensino médio é aproveitado e, prestando atenção às 

aulas já ajuda bastante nos estudos. Ao final do rodízio, a professora faz uma avaliação por 

meio de casos clínicos, em que devemos estuda-los previamente e, na aula, ela faz perguntas 

relacionando a genética com a prática clínica. Foque no que ela disse, pois é este o enfoque 

que ela dará em suas questões do provão. 

Aulas e atividades práticas  

Infelizmente, neste rodízio temos poucas atividades práticas, pois nos ambulatórios de 

hematologia que temos, há poucos pacientes. 

Ambulatório de Hematologia 

Geralmente há poucos pacientes, então o professor Ricardo sempre gosta de usar esse 

horário para esclarecer o conteúdo aos alunos e delinear os pontos importantes. 

• Quantidade de alunos na atividade: todo o grupo 
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• Local: Ambulatório de Hematologia, ao lado do restaurante do HC. 

• Horário: toda segunda-feira, das 9h às 12h. 

• Registro da atividade: professor faz lista de chamada. 

Ambulatório de Oncologia 

Atendemos as pacientes que fazem acompanhamento no Cora para câncer de mama, junto 

do professor. 

• Quantidade de alunos na atividade: todo o grupo 

• Local: Ambulatório de Câncer de Mama, no prédio do Cora. 

• Horário: toda quarta-feira, das 8h30 às 10h30. 

• Registro da atividade: professor faz lista de chamada. 

Laboratório de genética 

É somente uma aula que ocorre no laboratório da professora Elisângela no Instituto de 

Ciências Biológicas - ICB. É uma aula muito produtiva e com chamada ao final. 

 

AVALIAÇÕES 

 

N1: desempenho nas atividades práticas; casos clínicos. 

N2: provão e OSCE
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HORÁRIO DAS AULAS 

Todo o cronograma é passado no início do rodízio. As aulas iniciam sempre às 7h15 e é 

repleto de aulas expositivas. 

 

Professores 

Os professores não gostam que faltem às aulas, mas são muito tranquilos e as aulas são muito 

boas. 

 

MÓDULO 8 

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA                   

PEDIATRIA 
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GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA  

Aulas e atividades teóricas 

Trata-se de um rodízio muito bem organizado e prazeroso de se estudar, pois as aulas são 

muito bem dadas, e o que vemos na teoria de ginecologia é vista e aplicada na prática nos 

ambulatórios. A bibliografia recomendada pelos professores é o Manual do Departamento 

de Ginecologia, elaborado pelos próprios professores que nos dão aula, portanto, é muito 

proveitoso prestar bastante atenção nas aulas, ainda mais porque trata-se de conteúdo 

extenso. 

Ao final do rodízio é preciso entregar um relatório sobre algum caso clínico que tenhamos 

visto ao longo de nossas atividades de ambulatório com uma breve discussão sobre o assunto. 

Portanto, ao longo dos ambulatórios que fizer, já avalie qual caso clínico você irá relatar, não 

deixe para o último momento. Além disso, ao final do rodízio, também fazemos uma prova 

teórica objetiva, realizada em dupla ou trio, mas é tranquila, não se preocupe, ela é bem 

fidedigna ao conteúdo dado em sala de aula. 

Aulas e atividades práticas  

Ambulatório 

• Quantidade de alunos na atividade: subgrupo (enquanto metade da turma tem 

ambulatório, a outra metade tem aula teórica). 

• Local: Ambulatório de Ginecologia e Sexualidade Humana fica no final do corredor ao 

lado do SAMIS. 

• Horário: 7h30 às 9h 

• Registro da Ficha de Atividade Prática: deve ser vistada ao final pelo professor 
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NEONATAL 

Aulas e atividades teóricas 

As aulas teóricas de pediatria são ministradas pelo professor Antônio no CAD, no horário de 

sexta-feira à tarde. As aulas costumam ser dadas por meio de seminários, com apresentação 

de slides, feita pelos próprios alunos, de conteúdos divididos previamente.  

São aulas muito boas de assistir, dadas por um professor excepcional, então aproveitem e 

prestem atenção no conteúdo que ele frisar, pois ao final do rodízio ele passa uma prova 

teórica aberta. 

Aulas e atividades práticas  

Enfermaria 

Geralmente o professor faz uma discussão de conteúdo e fazemos exames clínicos em recém-

nascidos. 

• Professor orientador: Professor Antônio. 

• Quantidade de alunos na atividade: todo o grupo 

• Local: Maternidade do HC ou na Maternidade Dona Iris. 

• Horário: nos horários da manhã 

• Registro da atividade: o professor faz lista de chamada 

 

 

AVALIAÇÕES 

 

N1: desemenho de casos clínicos de enfermaria; desempenho de ambulatório; relatório; 

prova teórica. 

N2: provão e OSCE. 
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ÁREAS LONGITUDINAIS 

M7 E M8 

SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA 

As aulas são semanais e ocorrem no IPTSP. Diferentemente das aulas de Saúde Coletiva dos 

módulos 1 ao 4, nestes a epidemiologia é deixada um pouco de lado e o enfoque é dado para 

as políticas de saúde relacionadas à mulher e à criança. Por exemplo: a evolução da temática 

da saúde da mulher ao longo dos anos e a transformação do papel social da mulher; violência 

contra a criança; desafios da microcefalia; prematuridade; aleitamento materno. 

Ao final dos rodízios a professora Martha faz uma avaliação, que varia de um grupo para o 

outro, mas, de modo geral, ela gosta de usar metodologias que avaliem as nossas percepções 

sobre o conteúdo dado e o que depreendemos de tudo que foi visto. Porém, no provão, é 

comum aparecerem nomes de políticas públicas e quando foram lançadas, mas também não 

é nada muito complicado. Logo, pode ficar tranquilo com essa parte. 

FARMACOLOGIA 

As aulas são quinzenais e ocorrem no CAD. Os conteúdos são: antineoplásicos, esteroides 

femininos e fármacos na gestação. Para o conteúdo de antineoplásicos, preste muita atenção 

nas aulas, pois o conteúdo cobrado na prova é exatamente o que o professor Mauro passa em 

seus slides. Como ele não fornece os slides para os alunos, vale muito a pena anotar o que 

ele fala. 

O conteúdo de Ginecologia e Obstetrícia é dado pelo professor Guilhermino. Ao longo de 

suas aulas ele costuma apontar as partes da matéria que ele cobra na prova. Quando ele fizer 

isso, anote, pois ele realmente cobra. É muito comum ouvirmos que a prova dele é difícil e 

que ele é exigente, mas o conteúdo cobrado na avaliação é totalmente coerente com o que é 

passado em sala de aula. Então, atenção às aulas que dará tudo certo.  Há somente uma prova 
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feita ao final dos rodízios, abordando conteúdo dos dois, e a maioria das questões são 

objetivas. 

MEDICINA LABORATORIAL 

As aulas são semanais e ocorrem no CAD. Todos os slides das aulas podem ser adquiridos no 

site que o professor Luiz Murilo nos passa. Os conteúdos abrangem: hemograma e a 

interpretação dos parâmetros que ele fornece; diagnóstico na gravidez e acompanhamento 

pré-natal. 

Particularmente sobre a matéria é imprescindível focar na análise do hemograma e no 

raciocínio clínico construído a partir das alterações deste para se chegar ao diagnóstico. Para 

o grupo que estiver rodando no módulo de ginecologia quando for ter esse conteúdo, será 

mais complicado, pois não terá a ajuda das aulas teóricas do rodízio de hematologia. Então 

peça ajuda dos colegas, estude em livros, mas não se esqueça de focar na interpretação dos 

dados do hemograma, pois foi muito cobrado na prova. 

Busque entender os erros cometidos na N1 para um melhor aprendizado e a use como base 

de estudo para o provão e isso te ajudará a conseguir uma boa nota. 

PATOLOGIA 

As aulas são semanais e ocorrem no CERTEPE. Os conteúdos são: linfomas e lesões 

intraepiteliais do colo uterino. O conteúdo de linfomas é dado pelo professor Henrique, que 

gosta muito de utilizar a metodologia de seminários. A cada semana devemos estudar um 

caso clínico sobre a matéria da semana, responder as questões e entregar o relatório 

digitado, que pode ser feito em grupos. Na aula o professor, então, discute as questões.  

Ele preza muito pela participação dos alunos, então, quanto mais participarem, mais ele 

gostará da turma e menos ele ficará cobrando os alunos. Além disso, gosta muito de ensinar, 

então, vocês só têm a ganhar ao demonstrar interesse pela matéria. No provão as questões 

condizem muito com o conteúdo ministrado e foca mais na interpretação do caso clínico. Não 

há N1. 
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A nota final é feita a partir da média aritmética da N1 e N2.  

A N2 é formada por 60% da nota do provão e 40% da nota da OSCE. 

 

 

PROVÃO 

 

O provão é uma avaliação integralizada do conteúdo ministrado durante os rodízios e 

compõe 60% da N2, havendo um provão a cada par de módulos realizados, logo, são 

dois provões por semestre (cada provão vale 30% da nota de N2). Para ter sucesso na 

avaliação recomenda-se estudo prévio dos materiais disponibilizado com enfoque nos 

conteúdos das aulas. Lembrar que no provão a matéria cobrada é tanto do rodízio como 

das matérias longitudinais. 

Geralmente são 30 a 40 questões para cada rodízio, compostas por perguntas 

relacionadas às matérias e três questões para cada matéria longitudinal. Após no 

mínimo duas horas de prova podemos entregar o gabarito. A duração máxima é de 

quatro horas. 

 

OSCE 
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A OSCE é uma prova que simula a avaliação de um caso clínico, compõe 40% da N2. 

Há uma OSCE por semestre e ela é realizada por meio de estações, uma para cada um 

dos quatro módulos vistos. Logo, nas estações podem cair conteúdos de qualquer uma 

das áreas, por exemplo, na estação do módulo de cardiologia e vascular, pode cair 

conteúdo de cardiologia, ou de vascular, ou os dois juntos. É mais comum que caiam 

matérias só de uma área, mas o módulo de Ginecologia e Neonatal costuma cobrar 

conteúdos dos dois. Na OSCE é importante ir tranquilo e bem preparado.  

 

COMO FAZER UMA BOA OSCE? 

 

 

 

 

 

 

 

Sabemos que são provas que nos deixam extremamente nervosos, mas os 

professores nos ajudam muito ao longo dos rodízios, eles nos falam o que é mais 

importante, às vezes nos dão dicas do que pode ou não cair. Além disso, existem 

várias outras avaliações que compõem nossas notas, então não dependemos 

completamente da nota da OSCE. É um processo definitivamente estressante, mas 

mantenha a calma, peça ajuda dos amigos, estude, que tudo dá certo no final!!  

Independentemente de qual seja a tarefa, o primeiro passo é sempre estabelecer 

uma boa relação médico/paciente (ator) e higienização das mãos caso for fazer 

qualquer exame físico. Seguir os passos da tarefa e ir respondendo sempre de 

acordo com as demandas do paciente e no final perguntá-lo se tem dúvidas e 

precisa de esclarecimentos. É importante lembrar que em uma OSCE, apesar de 

estar simulando um atendimento, tem um professor presente avaliando seus 

conhecimentos, então, fale o que souber da matéria e da teoria. Não tenha medo 

de falar o que se lembrar do conteúdo daquela estação, pois, ninguém sabe os 

critérios do check-list e não se perde ponto por falar algo a mais.  
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HORÁRIO DE AULA 

 

REUMATOLOGIA 

Professores 

É um rodízio muito bom e os professores são excelentes e dispostos a ensinar, então 

aproveite. 

MÓDULO 1 

REUMATOLOGIA                                                 

ORTOPEDIA, FISIATRIA E                          

CIRURGIA PLÁSTICA               

GERIATRIA      
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Aulas e atividades teóricas 

• Discussões de caso com a Prof. Vitalina: ela manda os casos por WhatsApp . 

Façam suas hipóteses baseando-se nas síndromes, sempre visando história, 

diferenças de exame físico, exames complementares, FAN, critérios 

diagnósticos. A professora pode, eventualmente, se atrasar. 

• Aulas teóricas: São ministradas pelo Prof. Victor nas segundas-feiras. 

• Caso integrador: Com a participação da professora Jozélia (a ser explicado mais 

à frente); 

• Bibliografia: Carvalho, Reumatologia. É o material indicado e usado por todos 

os professores. 

Aulas e atividades práticas  

• Os ambulatórios são muito bons, professores ótimos; pergunte tudo e faça um 

bom exame geral; recomendo que estudem bem o exame físico reumatológico 

(o Victor faz uma boa revisão na primeira aula, mas é um exame extenso, com 

pequenos detalhes, então recomendo que estudem antes e revisem sempre 

durante o rodízio); faça o IS na consulta, mas saiba direcionar;  

• Ambulatórios com a prof. Vitalina as terças e com o Prof. Victor às quintas. 

• Estudem o exame físico, as síndromes e os padrões de FAN; a matéria é extensa, 

mas os professores são excentes, o que ajuda muito no processo de 

aprendizado. 

ORTOPEDIA, FISIATRIA E CIRURGIA PLÁSTICA. 

Professores 

Os professores são muito pontuais, fazem chamada e a assiduidade vale nota de 

conceito. 
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Aulas e atividades teóricas 

• Esse módulo possui muitas aulas teóricas; 

• Os professores passam o cronograma no início e o seguem à risca. Qualquer 

dúvida basta procurar a coordenação do módulo. 

Aulas e atividades práticas 

A ortopedia só tem uma aula prática sobre imobilização com gesso. Não há 

ambulatório. 

GERIATRIA 

Atividades e aulas teóricas 

• Aulas e disccussões de caso; 

• Todo o material é dado pelos professores. 

Atividades e aulas práticas 

• Ambulatório e enfermaria 

• É importante estudar como aplicar todas as escalas (não precisa decorar) e os 

critérios diagnósticos. 

Caso integrador: 

Toda quarta-feira um professor de cada submódulo vai para avaliação de um caso 

integrador, que eles entregam anteriormente (a ordem e os grupos ficam a critério da 

turma); prestem atenção às orientações e à postura no seminário, não é tão difícil; caso 

tenham dúvida, principalmente em bibliografia é só perguntar aos professores; utilizar 

bibliografias atualizadas, principalmente em tratamento (fazer uma pesquisa bem feita 

nesse ponto), é importante utilizar mais de um livro como referencia e buscar 

literaturas estrangeiras é sempre algo desejável. 
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AVALIAÇÕES 

Todas as provas do módulo ocorrem na terceira semana, então é muito importante não 

deixar a matéria acumular. A prova é objetiva. 
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HORÁRIOS DE AULA 

 

UROLOGIA 

Professores 

• Os professores costumam ser bem pontuais. 

• Os professores Bernardo e Rodrigo seguem um modelo de apresentação de casos 

clínicos: os alunos devem falar com um residente (eles passam o contato) e colher o 

MÓDULO 2 

UROLOGIA                    

NEFROLOGIA 
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caso de um dos pacientes da enfermaria da urologia e fazer uma apresentação; no dia, 

eles sortearão (às vezes deixam alguém se voluntariar) para apresentar; é uma 

discussão tranquila e proveitosa de caso clínico. 

Aulas e atividades teóricas 

• Os professores disponibilizam o material das aulas ministradas. 

Aulas e atividades práticas  

• As atividades são alternadas com a nefrologia 

• Os ambulatórios são normalmente as terças e quartas e com muito pacientes. Sempre 

há uma quantidade razoável de internos e os alunos se dividem em duplas ou trios para 

atender um paciente e então repassar o caso para o professor. 

• Sobre o atendimento ambulatorial: é importante confirmar no dia anterior com o 

professor se ele irá. Você pode começar os atendimentos antes do professor chegar e 

é permitido “encavalar”.  

AVALIAÇÃO 

• Não tem prova. A N1 é por comportamento e um seminário que é feito baseado em um 

caso clínico. 

NEFROLOGIA 

Professores 

• Os professores costumam cobrar presença e preferem que você primeiro atenda os 

pacientes e então repasse os casos. 
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Atividades e aulas teóricas 

• Quase todas são com o Prof. Mauri, com exceção das aulas de síndrome nefrítica e 

nefrótica que são com a Prof. Valéria. 

• Todo o planejamento e material é disponibilizado via WhatsApp pelo prof. Mauri. 

• Algumas aulas são basicamente expositivas e outras têm objetivos a serem trabalhados 

e respondidos. 

Atividades e aulas práticas 

• O ambulatório é alternado com o de urologia; é importante dominar conhecimentos 

gerais de exame físico; é interessante anotar todos os exames trazidos pelos pacientes 

(se possível, até o nome do laboratório); baixar uma calculadora pra CKD-Epi no 

celular e calcular para todos os pacientes e conferir o resultado do laboratório; estudar 

DRC é interessante (especialmente classificação); 

• A presença sempre é exigida. 

• Sempre dividir em grupos suficientes para atender todos os pacientes - caso algum 

residente esteja utilizando sala da graduação, pode pedir para eles saírem para vocês 

usarem a sala, é tranquilo; 

AVALIAÇÕES 

Não tem prova. A nota da N1 é por comportamento e por um seminário que deve ser 

apresentado e conter um caso, fundamentação teórica e conduta. O funcionamento do 

seminário será explicado em aula. 
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HORÁRIOS DE AULA 

 

NEUROLOGIA 

Professores 

• A prof. Helena é muito boa e tem uma ótima didática. 

MÓDULO 3 

NEUROLOGIA       

NEUROCIRURGIA 

OFTALMOLOGIA 
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Atividades e aulas teóricas 

• A segunda feira é toda com a Prof. Helena que dará aula teórica após a visita às 

enfermarias. 

• A Prof. Taysa ministra aula teórica em dias diversos. 

• Nesse rodizio terá um seminario, com um tema escolhodo previamente pela 

professora. Todos os alunos apresentam. Cada um tem em média 5min de fala. A Prof. 

Taysa avalia o seminário ao final do rodízio. 

• O professor Delson dá a aula de Parkinson; 

Atividades e aulas práticas 

• O professor Leonardo Caixeta dá o ambulatório de sexta-feira, de demências; o 

professor, normalmente, faz a discussão de casos de vários pacientes atendidos pelos 

residentes com os alunos; se ele pedir para que atenda, é importante fazer uma boa 

história; sempre estudar conceitos de demência antes, auxilia na compreensão do 

ambulatório; 

• A prof. Helena inicia a segunda-feira com a visita à enfermaria onde são revistos os 

conceitos de exame físico neurológico (é importante revisar pois não é tão simples no 

início). 

AVALIAÇÃO 

• A avaliação é composta por um seminário que compoe 80% da nota e os 20% restantes 

são pela presença. 

NEUROCIRURGIA 

Professores 

• Os professores são pontuais e passam lista de chamada. 
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Aulas e atividades teóricas 

• As aulas começam cedo e é importante tentar confirmar as aulas com antecedência 

com um professor ou um residente da neurocirurgia. 

• Nas sextas-feiras a aula é ministrada por um residente sempre com a presença dos 

professores. 

• O cronograma fica na parede do CERTEPE. 

Avaliação 

• Geralmente não tem prova. O comportamento e a participação nas aulas compoem a 

N1. 

OFTALMOLOGIA  

Professores 

• É importante confirmar as aulas antes com os professores. 

Aulas e atividades teóricas 

• As aulas são no CEROF, normalmente no auditório ou na sala do último andar. 

• Falar com a secretária antes do início das aulas para ela organizar tudo. 

Aulas e atividades práticas 

• Ambulatório: acompanhamento de casos com médicos do serviço; 

• Os professores cobram presença nos ambulatórios e é muito importante não faltar. 

Avaliação 

• Prova aberta ao final dos rodízios, geralmente com três questões. 

Texto texto texto 
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HORÁRIOS DE AULA 

 

ENDOCRINOLOGIA 

Professores 

• A professora mora em outra cidade, então ela chega um pouco mais tarde, por isso, 

seminários muito longos podem acabar invadindo o horário da aula de ORL. 

MÓDULO 4 

ENDOCRINOLOGIA   

OTORRINOLARINGOLOGIA (ORL) 

CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO 

(CCP)  
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Aulas e atividades teóricas 

• Terça e quarta, primeiro horário; toda essa parte é feita com a professora Monike. No 

início, temas são divididos entre os alunos pela professora e eles devem apresentar o 

seminário no dia marcado. É interessante conversar com a professora para pedir mais 

orientações, se quiser. 

• É mandado, no início, um roteiro explicando todo o seminário (pontos a serem 

abordados, principalmente). Cuidado com o tempo: 30 minutos.  

• Prestar atenção nos seminários: os temas são cobrados no provão, principalmente os 

critérios diagnósticos.  

Atividades e aulas práticas 

• Essa área possui dois ambulatórios, sendo o de segunda-feira sobre diabetes, com a 

professora Daniela Espíndola, e o de terça-feira sobre endocrino, com a professora 

Daniela Pultrini; 

• Para os ambulatórios, as professoras gostam que vocês busquem no prontuário quando 

foi feito o diagnóstico, quais são os critérios diagnósticos, os exames etc. Não é 

necessário pânico, elas fazem sempre um acolhimento no primeiro dia do ambulatório, 

são ótimas professoras é sempre buscam discussão. 

• O ambulatório de segunda possui folha própria (com perguntas específicas, detalhes 

importantes etc.), enquanto o de terça usa uma folha padrão.  

• Pontos importantes de exame físico para o ambulatório: exame de tiroide, 

vascularização de membros inferiores, pé diabético, exame de pele. 

• Nesse ambulatório, vocês chegam antes e depois passam o caso para as professoras 

(ou seja, não precisa ficar esperando elas para começar). Apenas um paciente para a 

turma toda, por dia.  

• A médica Fernanda também passa casos com uma parte da turma (se pedirem para 

dividir a turma em dois: metade colhe a história do paciente, enquanto a outra metade 

acompanha a passagem de casos com a Dra. Fernanda e as residentes, no fim, todos 

se juntam para a discussão de casos com a professora).  
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Avaliação 

• Critérios avaliativos: nota de seminário, presença, participação.  

• O seminário pode ser em dupla e acontece toda semana. 

OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA DE CABEÇA E 

PESCOÇO 

Professores 

• O Prof. Leandro gosta de uma abordagem mais baseada em estudo prévio, então ele 

exige muito de anatomia, fisiologia etc. É altamente recomendável que vocês revisem 

esses conteúdos antes; 

• Todos os professores são exigentes com a presença. 

• Os professores Teylor e Melissa alternam algumas aulas e o Prof. Claudiney dá aulas 

teóricas e ambulatórios. 

Atividades e aulas teóricas 

• As aulas acontecem quarta, quinta e sexta e é importante estudar o conteúdo antes; 

• No final do rodízio tem um seminário com prova do tema (vertigem). 

• A professora Melissa foca em otorrinopediatria e dá uma aula teóruca nas quartas após 

a endócrino e às vezes com um paciente, mas apenas para passar o caso. 

Atividades e aulas práticas 

• Ambulatório com um paciente para a turma toda, o caso é passado para o professor 

depois. 

• O professor é bem rigoroso em relação às presenças, aos horários e à postura no 

ambulatório. 

• O prof. Claudiney, nos ambulatórios, passa casos de vários pacientes. 
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Avaliação 

• Uma prova única e objetiva para os dois conteúdos. 



 

 77 

 

 

 

 

 

HORÁRIOS DE AULA 

 

PSIQUIATRIA 

Professores 

O prof. José Reinaldo dá aula nas segundas e não permite conversa ou o uso de celular. 

MÓDULO 5 

PSIQUIATRIA E MEDICINA LEGAL 

DIP                                                               

DERMATOLOGIA 
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Atividades e aulas teóricas 

• A bibliografia das aulas do José Reinaldo é a própria aula, então é importante anotar e 

prestar bastante atenção. A aula é muito boa e vale a pena. As notas de aula dos alunos 

que já passaram pelo rodízio podem ser muito úteis. 

• As aulas na PAX com o Murilo são às terças (geralmente às 7h30) e ele aborda 

psicofarmacologia em aulas teóricas e, em seguida, tem a apresentação do caso clínico 

(exceto na primeira semana); a bibliografia recomendada pelo professor é o Kaplan, 

mas anotações da aula dele ajudam muito. 

• Na sexta-feira tem aula do Prof. Rodolfo em dois horários e a sessão clínica no meio. O 

conteúdo aboradado nessas aulas é baseado no DSM. É importante prestar atenção nos 

diagnósticos diferenciais que forem apontados pelo professor 

Atividades e aulas práticas 

• Caso clínico: vocês devem colher a história de um paciente que está internado na PAX 

(pode ser SUS ou particular). Deve-se colher a história de forma completa e seguindo 

uma sequência lógica, procurando descrever como o paciente se sentia e não dando 

diagnósticos preciptadamente. Ler os critérios diagnósticos do DSM ajuda muito; 

sugiro que se inspirem em modelos de histórias e casos apresentados nas sessões 

clínicas; vocês devem fazer o diagnóstico e apresentar os diagnósticos diferenciais 

além da conduta farmacológica: o importante é que você justifique tudo que está 

falando (critérios diagnósticos utilizados, prescrição e a conduta farmacológica a partir 

do mecanismo de ação); o paciente DEVE ir no dia da apresentação, onde você deve 

entrevistá-lo na frente da turma (não é necessária uma antecedência exagerada para 

colher o caso, uma semana antes é suficiente. Perguntem para a própria equipe de 

enfermagem quais pacientes estão bem sintomáticos e que, provavelmente, estarão 

internados no dia); sugiro buscar pacientes bem colaborativos e que mostrem-se com 

vontade de conversar desde o início, sem muitos imprevistos; vocês podem consultar 

os residentes da PAX, eles podem ajudar bastante; no início, devido a pouca 

experiência, o professor é menos exigente a princípio, no entanto, conforme as 
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semanas vão passando, ele vai ficando mais crítico, principalmente se o erro cometido 

já foi comentado anteriormente; 

• Sessão clínica: na sessão um residente leva um paciente, entrevista (as perguntas são 

permitidas em um espaço definido), depois todos lêem a história e comentam; É 

importante: muito respeito com o paciente, a família e o residente que está 

apresentando (usar celular é absolutamente proibido, além de desrespeitoso); o 

professor José Reinaldo é incisivo para que todos os anos comentem, incluindo o quarto 

ano, e a dica é: falem sem medo de errar, não precisa dar um diagnóstico, mas falar a 

sua impressão (alguma postura do paciente, da família, algum gesto etc.). Os 

professores cobram MUITO a participação, mesmo com coisas simples - valorizam o 

esforço - e muitas vezes mostram como algo simples que você percebeu pode ajudar 

no diagnóstico; recomendo fortemente as sessões clínicas (as sessões da psiquiatria 

são realmente muito boas e com discussões proveitosas e extremamente construtivas). 

Avaliação 

Para essa prova é preciso se planejar com antecedência e estudar com frequência. 

MEDICINA LEGAL 

Professores 

• As aulas são com o Prof. Marcelo Trindade. 

Atividades e aulas teóricas 

• A bibliografia será indicada pelo professor; 

• Os slides e anotações feitas durantes as aulas ajudam muito no estudo. 

• As aulas eram tranquilas e com chamada ao final. 

Atividades e aulas práticas 

• Não estão acontecendo, pois há uma falta de professores no departamento.  
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• Foi prometido um concurso para resolver esse problema. 

• A faculdade estava em negociação com o IML para a disponibilidade de aulas práticas. 

(Não sabemos se deu certo) 

Avaliação 

• Prova baseada nas aulas e normalmente é objetiva. Alguns grupos tiveram duas ou três 

questões discursivas. 

DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS (DIP)  

Professores 

• A professora Ana Maria é muito aberta a críticas e sugestões, então, quaisquer 

problemas, só falar com ela. 

Atividades e aulas teóricas 

• Após os ambulatórios no CAIS há uma aula teórica. O ambiente é desconfortável. 

• Aulas da Ana Maria sobre ATB: mudam de metodologia conforme vai se aperfeiçoando, 

é conversar com ela sobre como será.  

• Epidemiologia: bem tranquilo e com atividades avaliativas para serem feitas em casa 

e entregues. Não há prova. 

Atividades e aulas práticas 

• Os ambulatórios acontecem nas segundas e terças à tarde no CAIS do Jardim Novo 

Mundo. É tranquilo com disponibilidade de computador. Os professores cobram que 

seja feito um portfólio após o ambulatório com uma breve história do caso e um estudo 

da doença abordada. 

• Não falte ao ambulatório, pois os professores valorizam esse momento. 
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Avaliação 

• A N1 é composta pelas atividades desenvolvidas, comportamento e dedicação e às 

vezes pode ter uma prova com peso menor sobre antibióticos. 

• Há discussão semanal de casos clínicos. 

DERMATOLOGIA 

• Acontece na quarta à tarde e é bastante cansativo. 

Professores 

• A dermatologia tem um conteúdo muito extenso para poucas aulas e os professores 

tem noção disso, logo tentam ajudar e tirar dúvidas quando são procurados. 

Atividades e aulas teóricas 

• As aulas teóricas são baseadas em casos clínicos e exposição dialogada, então é ler o 

conteúdo anteriormente, mesmo que rapidamente (todo o raciocínio dos professores 

baseia-se em diagnósticos diferenciais); 

• Pode haver uma prova surpresa em algumas aulas. 

Atividades e aulas práticas 

• A aula possui um ambulatório (que, na verdade, é um paciente separado pelos 

residentes anteriormente, que é levado ao auditório e os alunos apenas fazem algumas 

perguntas e então o professor faz o exame físico dermatológico com todos); 

Avaliação 

• A prova de dermatologia é extensa em conteúdo que normalmente é dado em poucas 

aulas e por isso costuma ter uma dificuldade elevada. 
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HORÁRIOS DE AULA 

 

PSIQUIATRIA 

Similar ao módulo 5. 

MEDICINA LEGAL 

Similar ao módulo 5. 

MÓDULO 6 

PSIQUIATRIA E MEDICINA LEGAL 

SAÚDE MENTAL E COLETIVA 
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SAÚDE MENTAL E COLETIVA 

Professores 

• Os professores da matéria são acessíveis e dispostos a tirar dúvidas. 

Atividades e aulas teóricas 

• As aulas teóricas acontecem à tarde e servem de base para as visitas das aulas teóricas. 

Atividades e aulas práticas 

• Visitas à rede de atenção em saúde mental municipal e estadual. Geralmente são 

supervisionadas pelos professores. 

• É preciso fazer um relatório sobre os serviços e é importante não deixar para última 

hora, pois costumam ser extensos. 

Avaliação 

• Um relatório ajuda a compor a nota do módulo. 

• As três provas foram realizadas juntas e com duração de uma hora. O método de 

avaliação é por correção de chave fechada, ou seja, é importante utilizar o jargão 

médico e qualquer outro termo similar não será considerado. A correção da prova é 

feita pelo professor José Reinaldo. 



 

 84 

 

 

 

 

 

HORÁRIOS DE AULA 

 

OBS: Todos os alunos participaram de 2 a 6 plantões em casa um desses rodízios, varia muito 

de grupo pra grupo. 

MÓDULO 7 

ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA 

MULHER E DA CRIANÇA II 

(PEDIATRIA + OBSTETRÍCIA)                    
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PEDIATRIA 

Professores 

• A pediatria é ministrada pela professore Maria Ivone, que é excelente. 

Atividades e aulas teóricas 

• As aulas teóricas acontecem após os ambulatórios e são no período da tarde. 

Atividades e aulas práticas 

• As aulas e ambulatórios aconteciam na Maternindade Nossa Senhora de Lourdes, mas 

aparentemente esse cenário foi perdido e os atendimentos agora estão acontecendo 

no próprio HC. 

Avaliação 

• A N1 é composta pelas atividades realizadas e pela assiduidade do aluno nas aulas. 

• A prof. Renata também pode desenvolver um seminário que pode ser realizado por 

grupos de até quatro pessoas 

OBSTETRÍCIA 

Professores 

• É importante pegar o contato da Meire, secretária do departamento de G.O., pois ela 

confirma as aulas com os professores no dia anterior (mas eles faltam algumas vezes). 

Ela também pode resolver algum eventual problema.  
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Atividades e aulas teóricas 

• São muitas aulas teóricas pela manhã. Peçam a bibliografia para os professores de cada 

disciplina para evitar confusões nas avaliações. 

Atividades e aulas práticas 

• Algumas atividades são desenvoldias na maternidade Dona Íris ou na maternidade do 

HC e consistem em auxiliar internos e residentes nos plantões e a fazer evoluções. 

Também existem aulas práticas com preceptores. 

Avaliação 

• É importante verificar no cronograma quais aulas e conteúdos foram dados para evitar 

alguma cobrança injusta. A avaliação é objetiva e pode, inclusive, acontecer no mesmo 

dia do provão. 

Atividade integradora 

• Acontece toda quarta no anfiteatro da FM com uma discussão de caso clínico ou uma 

aula de medicina integrativa (ayurveda, tradicional chinesa e etc). Não há prova e 

acontece em conjunto entre os módulos M7 e M8. 

 

. 
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HORÁRIOS DE AULA 

 

 

OBS: Todos os alunos participaram de 2 a 6 plantões em casa um desses rodízios, varia muito 

de grupo pra grupo. 

MÓDULO 8 

SAÚDE DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE                                    

SAÚDE COLETIVA INFANTIL 

(PEDIATRIA + SAÚDE COLETIVA 
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PEDIATRIA 

Professores 

• A prof. Renata é muito boa e prestativa. 

Atividades e aulas teóricas 

• As aulas teóricas são com a Prof. Renata e com o Prof. Solomar. Basta pedir o 

cronograma no início que ele será disponibilizado. 

Atividades e aulas práticas 

• Acontecem no SERUPE com o Prof. Solomar e no CSF Vila Nova (é perto, mas a 

disponibilidade de estacionamento é ruim). O aprendizado no SERUPE varia com o 

preceptor ou interno que estará te acompanhando. 

Avaliação 

• Não tem prova. A N1 é definida pelas atividades desenvolvidas e assiduidade dos 

alunos. 

SAÚDE COLETIVA E INFANTIL 

Professores 

• A experiência do estágio baseia-se muito com o preceptor que você tiver na unidade. 

Atividades e aulas práticas 

• É semelhante ao internato e baseia-se em estágio em uma unidade básica de saúde - 

UBS. 
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Avaliação 

• A avaliação se dá por um portfólio desenvolvido durante o estágio. 

Atividade integradora 

• Acontece toda quarta no anfiteatro da FM com uma discussão de caso clínico ou uma 

aula de medicina integrativa (ayurveda, tradicional chinesa e etc). Não há prova e 

acontece em conjunto entre os módulos M7 e M8 
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ÁREAS LONGITUDINAIS 

PATOLOGIA 

Em M1 e M2  

• É dada pelos professores Luciana (sistema urinário) e Siderley (ossos e partes moles). 

A professora Luciana dá aulas teóricas e seminários no mesmo modelo do professor 

Henrique. O professor Siderley dá aulas teóricas, faz uma apresentação de caso clínico 

e dá uma prova no fim do seu conteúdo (com um caso e uma lâmina projetada). 

Em M3 e M4 

• É dada pelos professores Henrique (endocrinologia) e Dênis (neurologia, oftalmologia 

e cabeça e pescoço); o professor Henrique dá aulas teóricas e faz um seminário, no 

mesmo modelo do terceiro ano. O professor Dênis dá aulas teóricas, faz vários casos 

clínicos, atividades, jogos etc. Lembre-se de manter as divisões dos grupos nas 

checagens. 

Em M5 

• Em Dermatologia é dada pelo professor Maurício Barcelos. São 5 semanas, ele dá aulas 

teóricas. Há um seminário na última semana, em conjunto com dermatologia e DIP.  

Em M7 

• É dada pelo professor Sebastião, que dá apenas aulas teóricas.  Não há prova e nem 

seminário. 

MEDICINA LABORATORIAL 

Presente em M1, M2, M3 e M4. É dada pelo professor Luiz Murilo, nos mesmos moldes do 

terceiro ano, com provas objetivas nas semanas 5 e 10. Qualquer dúvida volte nos capítulos 

anteriores. 
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FARMACOLOGIA 

Os professores de farmacologia em geral não relacionam as aulas com a clínica. As aulas são 

muitas vezes focadas em receptores e na bioquímica. Há uma prova ao final de cada conteúdo 

e essa nota ajuda a compor a N1 dos módulos. 

Em M1, a Renata dá corticoides e AINEs e DMARDs (extremamente difícil). Em nefrologia, a 

Raphaella dá diuréticos (Os slides são resumidos e com esquemas e disponibilizados pela 

professora. A referência bibliográfica é o Katzung).  

Em M4 (endócrino) é dada pelo professor Guilhermino, que alterna suas aulas com o 

professor Mauro que dá M3 (neuro). Buscar o cronograma com eles (geralmente começa com 

o Mauro). O professor Mauro sugere o Golan de bibliografia, porém, o conteúdo da prova é, 

basicamente, o que ele dá em sala de aula. O professor Guilhermino adota o que fala em sala 

de aula (endocrinologia é uma área que tem muita divergência de literatura, principalmente 

em farmacologia e em como a pessoa se atualiza, por isso, sugiro que, para fins de avaliação, 

sigam o que ele der em sala de aula). Há uma avaliação objetiva ao final das 10 semanas. 

IMAGENOLOGIA 

Em M1: Foi tranquilo e ministrado quinzenalmente pelo Prof. Renato. Não há prova. 

Em M2: Ministrado quinzenalmente pelos professores Hugo e Rubens. Avaliação ao final. 

M3 e M4: Foi traquilo e variou muito entre os grupos, alguns tiveram provas outros não. 
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O provão e a osce no quarto ano ocorre aos mesmos moldes do terceiro ano, ou seja, os 

dois provoca juntos compõe 60% da nota e a OSCE 40%. A única diferença é que 

geralmente o terceiro faz a OSCE em uma semana e o segundo provão na semana seguinte. 

Já no quarto ano, o segundo provão é na sexta e a osce no sábado.  
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Tenha um bom 

ciclo clínico! 


