
Reunião Temática via Google Meets realizada dia 23/06/20 

Tema: “Os 3 ciclos da faculdade de Medicina: básico, clínico e internato” 

Enrico sobre o ciclo básico: o “ciclo básico” é um termo genérico para estudos que alicerçam a 

formação em qualquer área. Importante para aprender a linguagem médica. Entretanto, na 

Santa já temos aulas práticas e propedêutica, entoa, apesar de estarmos no ciclo básico temos 

contato com ambulatório, enfermarias etc. Sobre como ele estudou: saber gerenciar o tempo, 

ajuda muito montar um cronograma de estudos para conseguir lidar com o tempo limitado. 

Uma dica é não estudar na iminência da prova. É interessante tentar explicar para amigos a 

matéria e, a partir disso, identificar as suas defasagens. Verbalizar é um ótimo meio de fixar a 

matéria. No primeiro ano, é possível participar de diversas atividades extracurriculares. É 

essencial saber fazer pausas pessoais para garantir sua saúde mental. As matérias mais difíceis 

do ciclo básico auxiliam a criar resistência à pressão que vamos enfrentar ao longo da 

faculdade. Em morfologia, por exemplo, conhecemos os órgãos em partes, o que acaba 

contribuindo para diminuir o desconforto de lidar com o corpo humano. Ao longo da 

faculdade, lidamos com questões novas e difíceis de lidar, como presenciar a morte de um 

paciente e assistir a uma necropsia. Importante ressaltar que o desconforto é normal e é 

essencial procurar meios de lidar com isso, como conversar com amigos. O recomendável a 

fazer no ciclo básico é explorar oportunidades (treinos, órgãos, ligas, pesquisas), aprender a 

estudar e a explorar o hospital (ambulatórios, cirurgias, necropsias, plantões).   

Flávia sobre o ciclo clínico: as matérias são divididas em blocos. Cada rodízio varia a ordem de 

matéria. E cada matéria tem sua própria duração e suas próprias características (algumas 

matérias permitem o contato com pacientes).  Para estudar, pode-se utilizar livros de cursinho, 

livros, diretrizes, tratados. Como algumas matérias são muito curtas, às vezes não dá tempo de 

ler os tratados. É o momento ideal para participar de atividades extracurriculares, mas cuidado 

para não se sobrecarregar. É normal esquecer de alguns conceitos que você aprendeu no ciclo 

básico. Alguns rodízios dão a revisão de conceitos importantes. A repetição acaba levando à 

fixação da matéria.  

Cabral sobre o internato: no internato, deixamos de ter tanta matéria teórica e passamos a ter 

mais contato com pacientes. Geralmente, você chega umas 7h da manhã, visita uns 5 

pacientes, passa as informações para o prontuário e se reúne com sua equipe para passar a 

visita com o chefe. Além do conteúdo médico, recebemos também um “conteúdo moral”: 

como são os médicos, como eles lidam com as pessoas. Você tem contato com os fluxogramas 

dos serviços, como solicitar um exame, uma endoscopia, colonoscopia. Com o tempo, você cria 

mecanismos de defesa para lidar com assuntos mais difíceis (como lidar com a morte). 

Também há práticas que auxiliam nessas questões, como aula sobre como lidar com notícias 

difíceis. Aprende a como se portar numa consulta médica, como abordar certos assuntos mais 

delicados, como se paramentar e instrumentar uma cirurgia. Rodamos basicamente em 5 

grandes rodízios que são as 5 grandes áreas que caem numa prova de residência. Os rodízios 

dependem muito de como é o residente e do quanto ele se dedica aos internos.  

 

Cirurgia: rodamos mais na parte do ap. Digestivo, na santa dividida em 5 áreas, porém 

passamos só em duas (vias biliares e pâncreas, fígado, esôfago, coloprocto, estomago) e temos 

um curto período em uma das especialidades cirúrgicas (torácica, cardíaca, vascular, cirurgia 

pediátrica, neurocirurgia, plástica, entre outras):  



- Fazemos atividades ambulatoriais da nossa área como seguimento de 

pacientes pós operatório, acompanhamento das doenças… 

- Plantão noturno: 1x/semana e 1x/mês 24h, sala de trauma, sala da 

sutura e decisão médica (aguardando exames laboratoriais ou outros 

procedimentos) 

- PS: Realização de sutura, acompanhamento dos pacientes nos exames 

de imagem, acompanha/faz procedimentos: drenagem tórax, retirada 

de cistos, drenagem abcessos 

- Cirurgias: geralmente instrumentamos, mas podemos participar desde 

a intubação do paciente até realizar o procedimento se ele for mais 

simples 

- Visita nos pacientes internados, quais as próximas condutas, 

intercorrências clínico-cirúrgicas 

 

 

Clínica médica: essa não é dividida, entramos em contato com tudo misturado: cardiologia, 

reumatologia, pneumologia, neurologia, infectologia, endocrinologia etc 

- Enfermaria: praticamos anamnese e exame físico diariamente, vemos 

exames laboratoriais e de imagem, entramos em contato com 

prescrições médicas e efeitos adversos das medicações 

- Ambulatórios: atendimentos dos pacientes com doenças mais crônicas 

- PS: atendimento de pacientes em caráter de urgência/emergência na 

sala de decisão médica, “enfermaria com alta precoce” (AVC, IAM com 

revascularização) e emergência (IAM ativo, cetoacidose diabética, 

arritmias instáveis, massagem cardíaca) 

- Participamos também de vários procedimentos: (diferente de muitas 

outras instituições) coletamos gasometrias arteriais, paracentese 

diagnóstica e de alívio (ascite - água na barriga), toracocentese, 

passagem de sondas vesicais de alívio e de demora (uso crônico), ECG. 

Além da interpretação de seus resultados. 

 

Pediatria 

- PS: participa das consultas e de vez em quando de alguma emergência 

- não é comum 

- Retaguarda/enfermarias: participa da evolução dos casos internados, 

praticando anamnese pediátrica, exame físico e visitas acadêmicas 

- Ambulatórios: temas variados: puericultura (desenvolvimento da 

criança, carteira de vacinação), hebiatria (adolescente), 

prematuridade, pneumopediatria 

- Neonato: acompanha o parto, atendimento da 1ªhora de vida, 

reanimações neonatais (raro), evolução dos primeiros dias de vida e 

alguns casos mais graves 

 

 

 



Saúde coletiva: rodízio mais diverso 

- Participa de consultas de rotina em algumas UBS - Barra Funda, Santa 

Cecília, Boraceia,  

- Faz visitas domiciliares 

- Aprende outras técnicas de anamnese (SOAP - subjetivo / objetivo/ 

avaliação - diagnóstico / plano // ILNESS ou SIFE - Sentimentos, Ideias, 

função, expectativa) 

- Promoção de saúde, prevenção e rastreamentos 

- Epidemiologia, tipos de estudos, “bioestatística aplicada” 

 

Ginecologia/Obstetrícia: 

- Ambulatórios: câncer, endocrinologia, gravidez de alto risco, 

mastologia, uroginecologia, infertilidade... 

- PS DOGI: urgências e emergências - corrimentos, paciente oncológico 

com complicações, sangramentos na gestação (abortos, gravidez 

ectópica, descolamento prematuro de placenta), eclâmpsia… 

- Centro obstétrico: condução de partos normais e cesáreas (poucas), 

parto humanizado (depende do chefe) 

- Enfermarias: pacientes pré-operatório câncer/mastologia, outras; 

pacientes pós parto (3 dias) 

 

Rodamos também em rodízios de especialidades menores com menor tempo de duração: 

Psiquiatria, ortopedia, otorrino, oftalmologia, infectologia (adulta e pediátrica).  

Prova de residência:  

- 3 fases:  

- a) prova teórica 100 testes, 20 de cada grande área (ped, cir, GO, 

clinica, saude coletiva) 

- b) Prova prática 8 min para ler e responder um caso clínico ou fazer 

algum procedimento 

- c) Entrevista com curriculum 

- Como estudar:  

- Vivência do internato, estudar em casa os casos que acompanhou ao 

longo do dia/semana 

- Cursinho: AJUDA MUITO, existem vários tipos: só aula online, online e 

presencial, aulas que começam com caso clínico e vão destrinchando a 

matéria, aulas que começam e terminam só com a matéria…. 

- Grupo de estudos: WPP, Ligas, amigos (ex: 2 questões de prova prática 

/ 2 semanas) 

- Instagram: páginas voltadas ao aprendizado médico (cardiopapers, 

radioposts, medway, cadernodeneuro…) 

- Falar com pessoal mais velho: nós fizemos muitas provas e muuitos 

testes nos últimos anos, temos a vivência e sabemos oq cada 

instituição gosta mais de cobrar.  



Sobre hobbies na época do internato: no quinto ano é mais corrido e cansativo. A disposição é 

um fator limitante.  

Sobre vestimenta: não tem um código, mas por segurança é melhor ir de roupas mais 

fechadas. Tatuagens e piercings não interferem em nada, mas claro que depende do chefe.  

Sobre os cursinhos para residência: varia bastante, alguns preferem aulas online, outros aulas 

presenciais, alguns preferem estudar pelas apostilas.  


