
MEDICINA
PLANO DE ENSINO

Postura ética e boa relação em equipe e frente ao paciente e seus acompanhantes. Cumprir as atividades acadêmicas
propostas auxiliando seus colegas na obtenção do conhecimento.
Valorizar junto aos pacientes a mudança do estilo de vida e dos hábitos alimentares tanto quanto as intervenções
medicamentosas.
Primar pela gentileza e acolhimento do paciente, dos colegas, dos funcionários em todos os momentos de relacionamento,
sobretudo nos momentos de dificuldade.

Atitudes

Acolher e conduzir a coleta de história clínica e de exame físico. Saber fazer um eletrocardiograma (ECG), interpretar as
alterações básicas de exames complementares laboratoriais e radiológicos.
Valer-se das evidências científicas para oferecer aos pacientes tomadas de decisão de forma compartilhada, visando
valorizar a qualidade de suas vidas e de seus melhores interesses, respeitando seus valores saberes e cultura.
Solicitar exames e prescrever medicações baseadas nas premissas da filosofia do choosing wisely.

Habilidades

PLANO DE ENSINO

COMPETÊNCIA

Saber a semiologia dos diversos sistemas e aparelhos, integrar os achados clínicos para formulação de raciocínio clínico.
Conhecer os principais exames e saber quando solicitar, utilizando critérios de acordo com análise custo-consciente.
Conhecer as doenças mais prevalentes na população ambulatorial. Reconhecer as principais alterações de exames
complementares ambulatoriais. Saber tratar as principais condições clínicas ambulatoriais. Conhecer aspectos preventivos.

Conhecimentos

Vigência do Plano

Componentes Correlacionados

Docente

Ementa
Estudo integrado no atendimento ambulatorial das condições clínicas mais prevalentes entre as dermatoses, doenças
respiratórias; doenças crônico-degenerativas, desenvolvendo habilidades e competências na semiologia médica, raciocínio
clínico, uso racional de métodos diagnósticos complementares e terapêutica com foco na segurança do paciente e nos
aspectos éticos e humanísticos, na relação médico-paciente e no trabalho em equipe multidisciplinar.
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Conteúdo Programatico
Curso teórico prático desenvolvido no ambulatório da Escola Bahiana de Medicina, assentado no pressuposto de uma
medicina humana, integral e focada na pessoa humana e suas necessidades.
Duração 8 semanas
1- Atendimento supervisionado- 3 manhãs
2- Discussão de casos/ Seminários- 1 manhã
3- Terapêutica clínica- Quinta à tarde
-Asma e DPOC
-Diabetes
-DAC
-Dispepsia
-Hipertensão
-Hipotiroidismo, Hipertiroidismo
-Dislipidemia
-ICC
-Arboviroses
Os alunos devem trazer condutas diagnóstico diferencial
Condutas diagnósticas
Condutas Terapêuticas.

Métodos e Técnicas de Aprendizagem
Prática de atendimento ambulatorial supervisionado -
Apresentação de casos clínicos e sessão de seminários com apresentação de temas pelos alunos.
Sessão de aprofundamento em terapêutica clínica nos referidos temas com uso de situações clínicas interconectadas..

Critérios e Instrumento de Avaliação - Datas
Avaliação processual mediante ficha de rubrica atitudinal e de referencial técnico. Valendo 4,0
 Prova integrada final - Valendo 2,0
Avaliação escrita de terapêutica clínica- Valendo 2,0
Avaliação das discussões de casos clínicos nas sessões de seminários e aprofundamentos de casos clínicos- Valendo 2,0.
Perfazendo um total de 10.

Recursos
Multimidia -
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