
MEDICINA
PLANO DE ENSINO

Valorar a prática humanística no processo de trabalho em saúde;
Apresentar comportamento proativo nas atividades desenvolvidas
Demonstrar receptividade aos pressupostos educacionais do processo de ensino - aprendizagem;
Valorar os indicadores pontualidade, assiduidade, iniciativa, responsabilidade, hierarquia  e cooperação

Atitudes

Conteúdo Programatico
Patologias mais prevalentes na práxis ambulatorial e por ciclo de vida - da semiologia ao processo terapêutico /educativo
Gerência na unidade de saúde com ênfase nas demandas multiprofissionais emergentes;
 Política   Nacional de Humanização.
 Visita Domiciliar
 Projeto de Apoio Singular à  Família
 Prontuário da Família

Realizar atendimento ambulatorial em todas as fases do ciclo de vida;
Participar da Gerência Acolhedora,  identificando  as demandas emergentes e contribuindo na identificação do plano de
decisões;
Atuar como   educador  em saúde no ato da dispensação de medicamentos;

 Saber manejar o sistema SISFARMA;
Saber elaborar os registros da atividade de gerência de acordo com os objetivos pedagógicos da atividade;
Preencher corretamente os formulários da Vigilância Epidemiológica;
Realizar visita domiciliar  após  o diagnósticos  de situações complexas;
Elaborar  protocolo  terapêutico ou estudo de casos  clínicos    em consonância  com o    paradigma da  integralidade

Habilidades

PLANO DE ENSINO

COMPETÊNCIA

Adquirir conhecimentos em gerência clínica   na atenção básica;
Reconhecer a relevância dos princípios essenciais do trabalho em equipe multiprofissional;
Aperfeiçoar os conteúdos específicos por ciclo de vida na abordagem ambulatorial;
Atualizar  os conhecimentos da política de humanização   e dos critérios de priorização para o atendimento clínico.
Atualizar  os   conhecimentos  sobre as doenças de notificação compulsória.
Aprimorar os conteúdos sobre  visita domiciliar em situações complexas

Conhecimentos

Vigência do Plano

Componentes Correlacionados

Docente

Ementa
Proporciona ao estudante a opção por estágio em uma ou duas das grandes áreas básicas; possibilita estágio eletivo (em
unidade local, nacional ou internacional), em área básica, num período máximo de dois meses, desde que sejam
atendidas as regras estabelecidas no manual do internato.
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Métodos e Técnicas de Aprendizagem
Técnicas de aprendizagem:  Convém ressaltar   que  as técnicas  serão   utilizadas  de acordo  com o cenário  vigente.
Destacamos:
Práxis Ambulatorial
Práxis em Gerência
Estudo de casos  clínicos   -  espaço interdisciplinar
Práxis em visita domiciliar   com   demandas   emergentes
Protocolo médico   sobre   atuação   na atenção básica

Critérios e Instrumento de Avaliação - Datas
Serão utilizados os seguintes instrumentos:
a) Ficha de avaliação qualitativa constituída pelos seguintes indicadores:
* Assiduidade
* Pontualidade
* Participação nas atividades
* Resiliência
* Responsabilidade
* Competência relacional
Peso: 7,0
Projeto
Peso: 3,0

Recursos
 Instrumentos específicos utilizados na   unidade
 Prontuário  médico
 Manual da gerência acolhedora
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