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LOCAL DO INTERNATO
UBS Jardim Luíza
UBS Santa Clara
SMS de Ipuã
Luiza

Santa Clara

Av. Nelson Japaulo, 1731.
(Esquina com Rua Luis Melani)

Rua Elécio Odilon de Paula, 1025

Hotel e Restaurante M. Martins. Av. Dona Teresa, 835 - Centro, Ipuã - SP, (16) 3832-3155
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APRESENTAÇÃO
O Internato em Cuidados na Atenção Básica é o momento onde os conhecimentos e habilidades
adquiridas ao longo do curso serão colocadas em prática através de treinamento intensivo em atividades
médicas, sob supervisão docente, complementada por atividades teóricas, a partir do enfoque da
especialidade Medicina de Família e Comunidade.
A partir de 2022 serão três os cenários do Internato: a USF Jardim Luiza, a UBS Santa Clara (ambas
em Franca) e as equipes das ESF de Ipuã. Os internos farão rodízio nos três cenários ao longo do ano. Em
especial, na Secretaria de Saúde de Ipuã os internos estarão em atividade em 4 ESF (2 a 3 alunos por ESF) e
seguindo todas as ações da Estratégia Saúde da Família, incluindo visita domiciliar rotineira, o trabalho com
o NASF, o Saúde na Escola, a Unidade de Cuidados Prolongados, dentre outras.
Espera-se que os alunos explorem as oportunidades oferecidas pelos diferentes cenários de
aprendizado, assumam integralmente as responsabilidades pelos pacientes vistos também sob o ângulo da
família e da comunidade em que estão inseridos.
Durante esse período, o interno deverá atuar de forma qualificada, recuperando o conhecimento e
as habilidades adquiridos. E devem atuar voltados ao cuidado integral de pessoas, famílias e coletividade.
Devem aprender a solucionar o maior número de problemas possíveis, com qualidade, por meio de uma
prática integrada, continuada, em equipe multidisciplinar, inserida nas comunidades.
Esse Manual é destinado aos internos, preceptores e docentes para esclarecimento da rotina do
Internato em Cuidados na Atenção Básica, visando ao melhor aproveitamento possível de um período tão
importante na formação técnica, ética e humanística do futuro profissional médico.
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OBJETIVOS
Objetivo geral
Propiciar o exercício de atividades práticas com foco na atenção básica à saúde e na Medicina de Família e
Comunidade, sob supervisão do docente em Unidades Básicas de Saúde vinculadas a rede municipal de saúde
associado a estudo do papel da área no sistema de saúde numa perspectiva acadêmica onde devem estar
integrados o ensino e a pesquisa, preferencialmente em um ambiente de prática multidisciplinar.

Objetivos específicos
•

Adotar uma abordagem centrada na pessoa considerando o contexto e circunstâncias, gerindo
simultaneamente múltiplas queixas e patologias, tanto agudas como crônicas, lidando com problemas
não selecionados.

•

Aprender a usar corretamente conceitos próprios da abordagem clínica em MFC e APS, como: cuidado
centrado na pessoa, demora permitida, visitas domiciliares, busca ativa, abordagem familiar.

•

Conhecer e exercitar o atributo da competência cultural, desenvolvendo uma relação médico-paciente,
onde o aluno considere os valores culturais próprios da população atendida, para poder comunicar-se
com o paciente e seus familiares de forma adequada, mesmo frente à diversidade de comportamentos,
crenças e idéias.

•

Reconhecer o papel do controle social na organização do SUS, oportunizando contato dos alunos nos
fóruns onde a população exerce o controle social sobre o sistema de saúde.

•

Conhecer as inter-relações e o papel coordenador da APS dentro da rede de serviços de saúde que
compõe o SUS em Franca e Ipuã, desenvolvendo visão crítica sobre os benefícios e limites de um
sistema universal de saúde

•

Avaliar corretamente as características especiais da consulta no domicílio efetuando adequadamente a
avaliação multidimensional do doente no domicílio.

•

Promover a saúde e o bem-estar dos doentes aplicando adequadamente as estratégias de promoção da
saúde e prevenção da doença

•

Relacionar os processos específicos de decisão clínica com a prevalência e incidência das doenças na
comunidade

•

Gerir e coordenar a promoção da saúde, prevenção, cura, tratamento, paliação e reabilitação

•

Conciliar as necessidades de cada paciente e as necessidades de saúde da comunidade em que ele vive,
de acordo com os recursos disponíveis

•

Adotar uma abordagem crítica da sua prática, baseada na investigação, e mantê-la com recurso à
formação contínua e à melhoria da qualidade.
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
Ao final do Internato em Cuidados na Atenção Básica espera-se que o interno esteja apto a:
1. Gerir o contato primário com os pacientes, lidando com problemas não selecionados
2. Coordenar a prestação de cuidados com outros profissionais dos cuidados de saúde primários e
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

com outros médicos de outras especialidades
Adotar uma abordagem centrada na pessoa ao lidar com os pacientes e os seus problemas no
seu contexto e circunstâncias
Relacionar os processos específicos de decisão clínica com a prevalência e incidência das doenças
na comunidade
Reunir e interpretar seletivamente a informação recolhida na anamnese, exame objetivo e
exames complementares e aplicá-la a um plano de ação adequado em colaboração com o
paciente
Gerir simultaneamente múltiplas queixas e patologias, tanto, problemas de saúde agudos como
crônicos
Promover a saúde e o bem-estar dos doentes aplicando adequadamente as estratégias de
promoção da saúde e prevenção da doença
Gerir e coordenar a promoção da saúde, prevenção, cura, tratamento, paliação e reabilitação
Conciliar as necessidades de cada paciente e as necessidades de saúde da comunidade em que
ele vive, de acordo com os recursos disponíveis
Usar um modelo biopsicossocial levando em conta as dimensões, cultural e existencial
Aplicar os principais instrumentos de avaliação da Família
Avaliar corretamente as características especiais da consulta no domicílio
Efetuar corretamente uma avaliação multidimensional do doente no domicílio
Adotar uma abordagem crítica da sua prática, baseada na investigação, e mantê-la com recurso
à formação contínua e à melhoria da qualidade
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Princípios da Medicina de Família e Comunidade
a. Fundamentos da Medicina de Família
2. Princípios da Atenção Primária à Saúde
a. Fundamentos da Atenção Primária à Saúde
3. Abordagem Individual
a. Abordagem centrada na pessoa
b. Registro orientado por problemas
c. Recursos da prevenção quaternária
4. Abordagem Familiar
a. Recursos da abordagem familiar
b. Escala de risco familiar
5. Abordagem Comunitária
a. Diagnóstico situacional de saúde
b. Define prioridades para atuação de equipe
c. Articula com parceiros da comunidade
6. Habilidades frente a pesquisa médica
a. Analisa criticamente artigos científicos
b. Tem conhecimentos básicos de estatística
7. Gestão e organização do processo de trabalho
a. Faz a gestão da agenda
b. A gestão da clínica
8. Trabalho em equipe multiprofissional
a. Trabalha o cuidado de forma compartilhada
b. Como trabalhar em equipe?
9. Estudos epidemiológicos
10. Cuidado Domiciliar
11. Rastreamento e Detecção precoce
12. Abordagem a problemas gerais e inespecíficos
13. Urgência e Emergência
14. Realização de procedimentos ambulatoriais
15. Atenção à saúde da criança e adolescente
16. Atenção à saúde do idoso
17. Atenção à saúde da mulher
18. Atenção à saúde do homem
19. Atenção à sexualidade
20. Atenção ao ciclo gravídico-puerperal
21. Atenção à situações de violência e vulnerabilidade
22. Atenção à saúde do trabalhador
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ATIVIDADES DO INTERNATO
1. AMBULATÓRIO
Nas unidades de saúde de Franca (Santa Clara e Luzia) poderá estar disponível 3 consultórios. No
cenário de Ipuã, os internos estarão distribuídos em 4 ESF. Cada ESF disponibiliza de 2 a 3 consultórios.
Também poderá acompanhar a consulta com interno do sexto ano ou com o residente de Medicina de
Família. Adiante um modelo de Semana Padrão do quinto ano.
Inicialmente, o interno deverá ler o prontuário da pessoa a ser chamada e inteirar-se dos
problemas de saúde já identificados (observar o SOAP)
1.1 Consulta de primeira vez:
Importante a boa apresentação ao paciente - incluindo cumprimento, identificação, chamá-lo pelo
nome - ao chamá-lo à consulta. E deve-se buscar estabelecer boa relação médico-paciente com o intuito
de acolher a pessoa em suas queixas e angústias. Essa atitude, dentre outras coisas, pode favorecer a
adesão ao tratamento estabelecido em acordo com o paciente. A abordagem será centrada na pessoa, a
partir da queixa que levou a pessoa ao serviço de saúde. Há de considerar as relações familiares, o trabalho,
e o modo de levar a vida. E em qual medida a queixa apresentada afeta a vida do paciente. Deve-se buscar
fazer perguntas abertas que permitam ao paciente expor as suas demandas. A partir daí, deve-se explorar
melhor a demanda apresentada. Deve-se evitar fazer uma investigação sistemática sobre todos os órgãos
ou funções. Lembrar que na atenção primária, o acompanhamento do paciente é longitudinal. O exame
físico deve ser dirigido para explorar as demandas apresentadas. Após o exame físico, deve-se formular
Lista de Problemas, e conduzir um Plano de cuidados negociado com o paciente.
Ao final de cada consulta realizada pelo interno, há apresentação da consulta ao preceptor com
discussão dos vários aspectos da situação encontrada. Na apresentação inicial ao preceptor, o interno deve
referir nome, idade, situação civil, filhos, trabalho, com quem mora e medicamentos usados atualmente.
Somente a partir dessa apresentação inicial, deve o interno continuar apresentando o caso clínico. A
conduta final é discutida e a palavra final é a do preceptor. Poderá ser solicitada a construção do Genograma
da família na consulta. Os internos devem estudar as situações clínicas vivenciadas para discussão.
1.2. Consulta de retorno
Na consulta de retorno, o interno deve ler a (s) consulta (s) anterior (es) e atualizar a situação clínica
do paciente, podendo haver nova queixa ou não. Se houver, deve-se explorar e realizar exame físico dirigido
ao caso. Ao apresentar ao preceptor, o interno deve começar apresentando a identificação apontada na
Consulta de 1ª vez (acima) e pela Lista de Problemas anterior, o Plano de cuidados estabelecido naquela
ocasião e o que mudou da última consulta à atual. Não deve ser apresentada toda a história clínica do
paciente, mas o interno deve conhecê-la caso seja necessário ao preceptor.
2. UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS
A UCP funciona na Santa Casa de Ipuã, e é uma unidade de saúde centrada na reabilitação intensiva
composta por equipe multidisciplinar com Médico, Nutricionista, Fisioterapeuta, e Fonoaudióloga. Em
geral, a internação hospitalar dura pelo menos 30 dias, tempo mínimo para a reabilitação. A proposta é que
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a cada dia da semana uma dupla de internos passe visita e discuta o caso clínico com o preceptor
responsável pela Unidade.
3. VISITA DOMICILIAR
Na visita domiciliar, a abordagem será a da família a partir da demanda trazida pelo agente
comunitário de saúde ou pela família, no ambiente da família. Também deverá ser feito o Genograma, a
Lista de Problemas e o Plano de cuidados da família. A visita deve ser registrada no prontuário eletrônico.
4. ATIVIDADE TEÓRICA
A atividade teórica é diária em Franca e há um programa já estabelecido que deve ser estudado e
feita apresentação pelos internos; o programa está em anexo e é objeto da prova final do internato. No
segundo semestre, estão incluídos os temas do primeiro e segundo semestre na prova. Em Ipuã, os internos
participam das atividades teóricas da Residência e do Internato do sexto ano.
5. TERAPÊUTICA
Nos primeiros quinze dias do Internato, haverá prova teórica versando apenas sobre Terapêutica. O
programa também está em anexo.

SEMANA PADRÃO INTERNATO 5o. ANO
HORÁRIO

LOCAL

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

07-12H

UBS Santa
Clara

Consulta

Consulta

Consulta

Consulta

Consulta

12-16:30H

UBS Jardim
Luiza

Consulta

Consulta

Consulta

Consulta

Consulta

9:30-12:00H

ESF Ipuã

Visita
Domiciliar

E.M.

Creche

E.M.

E.M.

13:3016:30H

ESF Ipuã

Consulta

Consulta

Grupo

Reunião de
Equipe

Consulta

16:30 18:00

Santa Casa
de Ipuã

Unidade de
Cuidados
Prolongados

E.M. Escola Municipal. Modelo de Semana Padrão
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TEMAS TEÓRICOS – 1º SEMESTRE
1. Diabetes mellitus
2. Hipertensão arterial
3. Dislipidemias
4. Obesidade
5. Fundamentos da APS
6. Fundamentos da MFC
7. Abordagem centrada na pessoa
8. Estudos epidemiológicos
9. Pré-natal de baixo risco
10. Vulvovaginites
11. Rastreamento
12. Recursos da prevenção quaternária
13. Tabagismo
14. Alcoolismo
15. Abordagem familiar
16. Escala de risco familiar/Ciclo de vida familiar
17. Infecções sexualmente transmissíveis
18. Cuidados domiciliares
19. Anticoncepção
20. Vacinação
21. Baixa estatura
22. Transtornos da tireóide
23. Ansiedade/Depressão
24. Esquizofrenia/TOC/TBipolar
25. Suicídio
26. Insuficiência cardíaca
27. Dependência a drogas ilícitas
28. Sangramento Uterino Anormal
29. Puericultura
30. Amenorréia e climatério na APS
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TEMAS TEÓRICOS– 2º SEMESTRE
1. Artralgias e artrites – causas ortopédicas
2. Artralgias e artrites – causas reumatológicas
3. Cefaléias
4. Cistite/ITU/Calculose renal
5. Tonteira/vertigem
6. Perda de peso involuntária
7. AVC e AIT
8. Dermatoses
9. Zika/Dengue/Chikungunya
10. Doenças exantemáticas
11. Parasitoses
12. Diarréia
13. Anemias
14. Acne
15. Tuberculose
16. Hanseníase

17. Malária
18. Avaliação multidimensional do idoso
19. Morte e Luto na APS;
20. Abusos e maus tratos em idosos;
21. Cuidados Paliativos
22. Grandes síndromes geriátricas
23. Pneumonia adquirida na comunidade
24. Asma brônquica/DPOC
25. Insuficiência venosa/arterial MMII
26. Estudos epidemiológicos
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TERAPÊUTICA

Estudar indicações, doses, efeitos colaterais e interações medicamentosas
1. Analgésicos, antitérmicos e antiinflamatórios
2. Analgésicos maiores
3. Antieméticos
4. Antitussígenos e mucolíticos
5. Medicamentos usados da asma brônquica/DPOC
6. Medicamentos usados no tabagismo
7. Medicamentos usados na obesidade
8. Ansiolíticos, hipnóticos e sedativos
9. Antipsicóticos, antidepressivos.
10. Anticonvulsivantes
11. Antiespasmódicos
12. Antifúngicos sistêmicos
13. Escabicida/pediculicida
14. Anti-histamínicos
15. Diuréticos
16. Redutor da acidez gástrica
17. Antiparasitários
18. Antibióticos
19. Anti-hipertensivos
20. Antidiabéticos orais
21. Insulinas
22. Antidislipidêmicos
23. Antitireoidianos
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AVALIAÇÃO DO INTERNATO EM MFC
1. Formativa (50% da nota total): composta pelo Minicex.
1.1 Para a avaliação processual usaremos a Escala CHA de MFC e deve ser usada no dia a dia. A
avaliação das apresentações, as visita domiciliares e aulas teóricas fazem parte da avaliação
processual cujo principal benefício é o feedback. Não compõem nota.
1.2 O Minicex compõe essa nota. Para o Minicex, usaremos a Escala de Observação da Consulta
em MFC. Idealmente, deve-se usar inteiramente na primeira semana do Internato e na última.
A primeira avaliação será para observar as lacunas de habilidades e atitudes. A última deverá
ser avaliativa com nota. Pode ser completa ou parcial.
2. Somativa (50% da nota total): composta pela nota da prova teórica (50%).
2.1 A prova teórica deverá constar de 25 questões de múltipla escolha. O programa da prova será
entregue no início do Internato.
2.2 A prova de terapêutica não compõe nota.
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ESCALA DE CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES EM MFC

Atitude (3,0)

Nota

Foi assíduo e pontual (0,6)
Teve compromisso com o paciente (0,6)
Demonstrou responsabilidade (0,6)
Teve postura ética e respeitosa (0,6)
Demonstrou iniciativa e interesse (0,6)
Habilidades (4,7)
Realizou abordagem centrada na pessoa (0,8)
Formulou hipótese diagnóstica correta (0,8)
Fez lista de problemas (0,8)
Estabeleceu plano terapêutico adequado (0,8)
Elaborou Genograma familiar com paciente (0,7)
Apresentou caso ao preceptor de forma completa (0,8)
Conhecimento (2,3)
Demonstrou conhecimento básico (0,8)
Demonstrou estudo e preparação prévia (0,7)
Fez discussão de caso de forma coerente (0,8)
Total
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ESCALA DE AVALIAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR

Item

SIM

NÃO

PARCIAL

1. Genograma compreensível, bem elaborado e com
informações adequadas para o manejo do caso.
2. Discussão do Caso Clínico demonstrando estudo prévio e
envolvimento e interesse pelo caso.
3. Demonstração de boa articulação com a equipe,
inclusive com discussão e elaboração do plano
terapêutico coma equipe.
4. Elaboração, manejo e execução do Plano Terapêutico
familiar.
TOTAL
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ESCALA DE OBSERVAÇÃO DE CONSULTA EM MFC
Nome completo do interno
Avaliador
Data

ITEM

SIM

NÃO

PARCIAL

A. Descobre os motivos de consulta do paciente
1.

Revisa conteúdo da última consulta

2.

Preocupa-se com a apresentação e acolhimento inicial

3.

Deixa fluir os primeiros minutos da consulta sem interromper o
paciente
Explora as queixas, em especial das com alto valor preditivo
(diagnóstico e gravidade)

4.
5.

Explora queixas adicionais ou “ocultas”

6.

Explora a compreensão de saúde da pessoa

7.

Avalia impacto na qualidade de vida

8.

Realiza anamnese completa para o adequado contexto

9.

Elabora Genograma Familiar com paciente

B.

Define o problema clínico

10. Realiza adequado exame físico ou psíquico
11. Faz diagnóstico diferencial
12. Faz um diagnóstico adequado - constrói lista de problemas
C.

Explica o problema para a pessoa

13. Explica o problema em linguagem adequada
14. Explica o problema depois de ter completado o exame físico e de
ter integrado e contextualizado os dados recolhidos
D. Manejo dos problemas da pessoa
15. Elabora um plano de cuidados adequado, inclusive usando
judiciosamente exames e medicamentos
16. É dada a pessoa a oportunidade de se envolver na elaboração do
plano de cuidado
17. Emite prescrição correta e legível, incluindo medidas não
farmacológicas
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18. Explica a receita (modo de uso, efeitos colaterais, para que serve
cada medicamento)
19. Procura confirmar o entendimento da pessoa antes de encerrar
a consulta.
E.

Faz uso eficaz da consulta

20. Gerencia o tempo de consulta
21. Registra adequadamente no prontuário pelo método SOAP

Avaliação geral - satisfatório ou insatisfatório

Feedback e recomendações para desenvolvimento posterior

Preceptor

Interno
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AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL
Aluno 1:
GRUPO

Aluno 2:
Aluno 3:
AVALIAÇÃO

Item

Descritivo

Valor

Introdução (0,5)

Com embasamento científico adequado, coerente com o
tema.

0,5

Exposição satisfatória do tema

2,0

Referências bibliográficas adequadas

2,0

Estética da apresentação

1,5

Domínio do conteúdo: segurança e clareza, coerência,
apresentou sem ler

2,5

Respondeu aos questionamentos

0,5

Respeitou o tempo estipulado – 15 minutos

1,0

Desenvolvimento (4)

Apresentação (5,5)

X

Total
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