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RCG 602 - INTERNATO DE CLÍNICA MÉDICA II -FMRP-USP 
 

A Coordenadoria da Disciplina RCG-602: Clínica Médica II (Internato) lhes dà boas-vindas ao estágio e espera que 
vocês aproveitem ao máximo as inúmeras oportunidades de aprendizagem oferecidas nestas quatro semanas. 

 O internato pressupõe o exercício e treinamento intensivo em atividades médicas, sob supervisão docente, 
completado por atividades didáticas teórico-práticas compatíveis com o estágio de formação do estudante.  

 Existe a expectativa  que o interno, assuma integralmente as responsabilidades que lhe serão delegadas, no 
cuidado dispensado aos pacientes sob seus cuidados e enquanto membro da equipe de atendimento médico, 
sempre sob supervisão do preceptor. 

 Seu treinamento prático depende muito da BOA INTERAÇÃO com a equipe multidisciplinar que cuida dos 
pacientes na enfermaria e ambulatórios.  O estágio conta com um período de 4 semanas no HCFMRP-USP 
Campus (enfermaria de MI e ambulatórios de CM) e ambulatórios do CSE.  

Este ano temos duas novidades: a criação de um ambulatório de dermatologia as terças feiras sob  a supervisão da 
Professora Ana Roselino e um novo ambulatório de hematologia geral no CSE (Profs. Rodrigo Tocantins e Belinda), 
que soma mais uma atividade no fora do HCRP, juntamente com o ambulatório de infectologia geral (Dra. Maria 
Paula), de HIV/aids (Dra. Fernanda Guiotti) e DST (Dr. Luiz Sergio) que já acontecem naquela Unidade. 

 

PROGRAMA DE ATIVIDADES NO HC – CAMPUS 

1. Práticas 

Atividades de Enfermaria, e ambulatórios especializados e secundário de Moléstias Infecciosas no HCFMRP-USP e 
Centro de Saúde Escola da FMRP-USP, sempre no período da manhã, conforme escala. 

a) Enfermaria de Moléstias Infecciosas:  

Manhãs (de 2
a 
a 6

a 
feira) + evolução e prescrição nos finais de semana e feriados 

b) Ambulatórios:  

Manhãs: 

 Ambulatório de MI geral e Síndrome de Imunodeficiência Adquirida no HCFMRP-USP 

 Ambulatórios de MI geral no CSE da FMRP-USP. 

Tardes: 

 Ambulatórios das diferentes especialidades de Clínica Médica no HCFMRP-USP. 

 Ambulatórios de HIV/aids, hematologia geral  e DST no CSE da FMRP-USP. 

 Ambulatórios de Clínica Médica Geral na Unidade de Saúde Paulo Gomes Romeo  

 Ambulatórios de Clínica Médica Geral na Unidade de Saúde da Vila Lobato 

 Plantões de enfermaria no sexto andar (MI) 

  

2. Teórico-práticas 

a) Seminários de temas relevantes em Clínica Geral/Moléstias Infecciosas. Segunda-feira entre 10 e 12 
horas, e na terça feira entre 9:30 e 11 horas. 

b) Reuniao Anátomo-Clínica da MI. Acontece as terças feira das 11 as 12 horas. No sexto andar ou na sala 
de reuniões da patologia. OBRIGATÓRIA aos alunos em estágio na MI. 

c) Reunião Clínico Patológico ou Clínico Fisiopatológica Geral do Departamento de Clínica Médica: Ocorre 
às 6

as
 feiras às 07:30 horas, no CEAPS. 

d) Reuniões Clínicas, Seminários e/ou Revisões das diferentes áreas de conhecimento do 
Departamento de Clínica Médica, oferecidas regularmente pleo Departamento de CM. 
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e) Reuniões e visitas das especialidades no período da tarde. 

f) Moodle: Ambiente virtual que tem todo o material da disciplina e que o aluno deve utilizar para ter 
acesso aos documentos importantes do estágio, incluisive material de estudo, casos clínicos e referencias. 

 

3. Critérios de avaliação 

Para efeito de avaliação e aprovação (nota final) serão  considerados os seguintes itens: 

 Avaliação global (AG): com notas (variando de 0 a 10) atribuídas pelos docentes supervisores do estágio 
na enfermaria de  Moléstias Infecciosas e Tropicais. Nesta avaliação os responsáveis deverão  considerar 
a responsabilidade médica, assiduidade, profissionalismo, interesse, qualidade da apresentação do 
seminário, e o desempenho geral do doutorando (Peso=6).  

  Participação nas atividades teórico-práticas (ATP): Todo estudante deverá participar de todas as 
reuniões da MI (terça feira 11 horas) e pelo menos mais 4 reuniões da Clínica Médica no período de um 
mês de estágio. A ausência não justificada a atividades programadas do internato é falta grave. 

 Avaliação com Casos Clínicos (ACC): com notas (variando de 0 a 10), que ocorrerá na última semana do 
estágio (Peso 4) com a resolução de casos clínicos oferecidos para estudo prévio. 

 

A nota final do estágio será assim composta: AG x (0,6) + ACC x (0,4) 

 

IMPORTANTE:  

1. O interno deverá exibir pontualidade em respeito ao tempo dos outros membros da equipe e dos 

pacientes. 

2. A assiduidade nas atividades práticas para as quais está escalado é responsabilidade do interno. 

Mesmo que tiver havido troca entre os internos e na eventualidade de falta, a responsabilidade será do 

interno que estiver escalado para a atividade.  

3. Qualquer ausência não justificada em atividades práticas de enfermaria ou ambulatório, será 

considerada FALTA GRAVE e impactará negativamente na avaliação global (Nota de Conceito) do 

estudante. A falta ao estágio sem justificativa, após ser confirmada pelo coordenador da disciplina e após 

ciência e apreciação do Departamento de Clínica Médica poderá resultar na reprovação do interno no 

estágio. 

4. Normas para recuperação: Por tratar-se de um estágio eminentemente prático, a reprovação do 

estudante implicará na necessidade de cumprimento das atividades do estágio novamente. 

 

 

Desejamos um excelente estágio a tod@s, 

Atenciosamente,  

 

Prof. Valdes Roberto Bollela (Coordenador) 

Divisão de Moléstias Infecciosas do Depto de Clínica Médica da FMRP-USP 


