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Caro Residente,

É com grande alegria que o Grupo Med Imagem oferece mais uma Residência 

Médica. Já promovemos uma excelente formação em áreas básicas como Cirurgia 

Geral e Pediatria e nosso objetivo é seguir com essa experiência oferecendo uma 

formação ainda melhor em Clínica Médica. 

A maior estrutura privada em saúde no Piauí, o GMI, quer ter um papel importante 

no desenvolvimento de todo o seu potencial em Clínica Médica. Com uma robusta 

rede hospitalar, sistema operacional e de gestão organizados, contamos com uma 

gama gigantesca de oportunidades de aprendizado, também por recebermos 

pacientes que precisam de atendimento nas mais diversas especialidades. Tudo isso 

contribui para a nossa missão que é possibilitar o desenvolvimento de profissionais 

mais humanizados, inovadores e progressistas. Uma grande missão. 

Para isso, temos um time completo preparado e, principalmente, motivado, apoiados 

pela gestão do grupo. E é assim, com forte expectativa e confiança, que vamos 

construir juntos uma grande residência em Clínica Médica.

Sejam bem-vindos!!!

PALAVRA DO DIRETOR

Marcelo Burlamarque Nunes
Diretor Médico dos Hospitais

do Grupo Med Imagem

CRM/PI 3630
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A Residência Médica constitui uma modalidade de ensino de pós-graduação 

lato sensu, destinada ao treinamento de médicos, sob a forma de curso de 

especialização caracterizado por treinamento em serviços. É regulamentada pela 

Lei 6.932/1981, que prevê orientação de elevada qualificação ética e profissional. 

Esta modalidade de ensino é considerada o “padrão ouro” da especialização 

médica, constituindo um aprendizado prático que integra, por sua natureza, o juízo 

ético ao exercício da profissão. Nesse sentido, o maior compromisso do programa 

é preparar profissionais para atuar no mercado de trabalho, com excelente 

embasamento tanto em experiência como em conhecimentos técnico-científicos, 

fornecendo todos os subsídios para o exercício da profissão com qualidade e 

excelência. 

A residência em Clínica Médica do grupo Med Imagem, em parceria com 

o Centro Universitário UNINOVAFAPI, propiciará treinamento nas mais diferentes

situações e cenários, tanto em serviços públicos quanto privados. Os estágios

contemplam todos os diferentes níveis de complexidade médica, desde atenção

primária em unidade básica de saúde até ambulatórios de serviços secundários e

terciários, pronto atendimento, unidade de internação e medicina intensiva.

Como diferenciais, além de permitir uma formação técnico-científica sólida, 

embasada em postura ética e humanística, o programa de residência permitirá a 

vivência em um hospital moderno e eficiente, onde será possível desenvolver uma 

visão de gestão, liderança, empreendedorismo e inovação, bem como o treinamento 

de habilidades contextualizadas ao exercício da medicina no século XXI. 

APRESENTAÇÃO

Felipe Scipião Moura
Supervisor do Programa

de Residência Médica

em Clínica Médica 

Rafael Lages Rebelo
Vice-Supervisor do

Programa de

Residência Médica

em Clínica Médica
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Objetivos

3.1 Gerais

Aprimorar competências técnico-assistenciais e científicas nos níveis primário, secundário 

e terciário de atenção à saúde, por meio de assistência direta ao pacientes, sob supervisão contínua 

de preceptores, docentes e médicos assistentes e  desenvolver habilidades na área de Clínica 

Médica, em busca de capacitá-lo e qualificá-lo para o desempenho profissional, respeitando os 

princípios ético e morais que regem a Medicina. 

3.2 Específicos

COGNITIVOS E PSICOMOTORES:

- Desenvolver visão integrada do doente, em seus aspectos médicos, psíquicos, culturais

e sociais, fazendo com que o doente seja tratamento de forma integral. 

- Habilitar no diagnóstico das patologias mais prevalentes, utilizando a história, exame

clínico e a interpretação dos exames complementares

- Desenvolver raciocínio crítico quanto a riscos, beneficio, custos sociais, afetivos e

financeiros de exames, procedimentos e tratamentos, nos diversos níveis de atendimento. 

- Habilitar no manuseio e análise crítica de terapêuticas não medicamentosas e

medicamentosas. 

- Aprimorar, tecnicamente, o residente na realização de procedimentos invasivos da

competência do clínico geral. 

- Desenvolver e aprimorar função didática, por meio de discussão de casos, preparação de

visitas e reuniões, revisões de temas teóricos de interesse e relacionados aos casos. 

AFETIVOS: 

- Habilitar o residente para o exercício da profissão dentro dos mais rigorosos princípios

éticos.  

- Fortalecer habilidades de inteligência emocional e capacitar o residente na gestão de

ansiedade, dúvidas, medo e pudores dos pacientes sob seu cuidado e responsabilidade, nas 

diversas condições e situações do treinamento.  

- Desenvolver habilidades de liderança e estimular o trabalho em equipe, valorizando a

atuação de todos os seus membros no resultado do atendimento.  

- Aprimorar habilidades de inteligência social com a finalidade de desenvolver relações

sociais saudáveis e produtivas com a equipe multiprofissional, subordinados e superiores.
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Corpo Docente 

O corpo docente é formado por profissionais reconhecidos em suas áreas de atuação, 

dedicados a produzir e a compartilhar conhecimentos em alto nível e orientados à formação de 

médicos.

Abel de Barros Araújo Filho

Annathercia Said Skeff Soares Neiva

Antonio Luiz do Nascimento

Bruna Aurora Nunes Cavalcante

Brunna Eulálio Alves

Felipe Scipião Moura

Flavio Vasconcelos Mello 

Geórgia Maria Izidório Agostinho

Joice Maranhão Santos Souza

Marcelo Burlamarque Nunes

Nilshelena de Almeida Bezerra

Patrícia Machado Veiga de Carvalho Mello

Rafael Rebelo Lages da Silveira 

Ricardo dos Santos Quirino

Sahmia Vanessa Nunes de Carvalho

Wysmar Vieira Freitas da Silva 

Conteúdo e Estratégias

O aprendizado durante a residência será essencialmente prático, a partir dos pacientes 

assistidos nos diferentes estágios, tendo o residente de primeiro e segunda ano a supervisão 

contínua durante todas as atividades da Residência Médica ao longo do ano.

O aprendizado do residente se dará de forma progressiva, através de aulas teóricas, 

seminários (com apresentação e discussão de artigos científicos da área), além de atendimento 

e discussão de casos clínicos nas diversas reuniões e nos ambulatórios. As atividades teóricas 

poderão ser ministradas à distância através da utilização de ferramenta de comunicação remota 

enquanto perdurar o período da pandemia.
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Estrutura Curricular
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Estágios

O programa terá duração de 2 (dois) anos, em tempo integral, com carga horária sema-

nal de 60 horas, totalizando 5.760 horas (excluídos dois meses de férias).

Características Gerais dos Estágios

CAMPO DE PRÁTICA

Unidade de Internação 
de Clínica Médica

Unidade de Internação 
de Gastroenterologia

Unidade de Internação 
de Pneumologia

Unidade de Internação 
de Cardiologia

Unidade de Internação 
de Nefrologia

Ambulatório de Clínica 
Geral e Unidade Básica 
de Saúde

Ambulatório de 
Cuidados Paliativos

Unidade de Terapia 
Intensiva

Pronto-Socorro

Atendimento a pacientes 
referenciados à Unidade 
Básica de Saúde e com 
patologias clínicas de 
baixa e média 
complexidade 

Acompanhamento de 
pacientes internados 
com patologias do 
sistema respiratório

Acompanhamento de 
pacientes internados 
com patologias do 
sistema cardiovascular

Acompanhamento de 
pacientes internados 
com patologias do 
sistema renal

Atendimento a pacientes 
ambulatoriais em 
cuidados paliativos

Atendimento de urgência 
e emergência a pacientes 
com patologias clínicas 
de média e alta 
complexidade

Atendimento a pacientes 
com doença crítica e 
pós-operatório de média 
e alta complexidade

Oncomédica

Prontomed Adulto

Prontomed Adulto
Antonio Luiz do 
Nascimento

Wysmar Vieira 
Freitas da Silva

Ricardo Quirino

Prontomed Adulto

Hospital Santa Maria

Prontomed Adulto

Unidade Básica de 
Saúde - Convênio 
Centro Universitário 
UNINOVAFAPI
Clínica MedImagem

Abel de Barros 
Araújo Filho

Antonio Luiz do 
Nascimento

Rafael Rebelo Lages 
da Silveira 

Rafael Rebelo Lages 
da Silveira

Acompanhamento de 
pacientes internados 
com patologias do 
sistema digestório

Prontomed Adulto
Joice Maranhão 
Santos Souza

Acompanhamento de 
pacientes internados 
com patologias clínicas

Prontomed Adulto Felipe Scipião Moura

DESCRIÇÃO DA 
ATIVIDADE

LOCAL RESPONSÁVEL
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Ambulatório de 
Hematologia

Ambulatório de 
Reumatologia

Ambulatório de 
Neurologia

Ambulatório de 
Oncologia

Atendimento a pacientes 
ambulatoriais com 
patologias oncológicas

Atendimento a pacientes 
ambulatoriais com 
patologias do sistema 
hematológico

Atendimento a pacientes 
ambulatoriais com 
patologias 
reumatológicas

Atendimento a pacientes 
ambulatoriais com 
desordens 
neurológicas

Clínica Med Imagem

Clínica Med Imagem

Clínica Med Imagem

Oncomédica Nilshelena de 
Almeida Bezerra 

Brunna Eulálio 
Alves

Bruna Aurora Nunes 
Cavalcante Castro / 
Rosana Damasceno 
Torres Silva

Marcelo Burlamarque 
Nunes

*Plantões noturnos e diurnos (finais de semana e feriados) serão realizados no Pronto-Socorro ou Unidade
de Internação do Hospital Prontomed Adulto com dias fixos de acordo com o estágio e com previsão de
descanso pós-plantão.

Unidade de Internação de Clínica Médica 

Local: Unidade de Internação de Clínica Médica – Hospital Prontomed Adulto

Responsáveis: 
Dr. Felipe Scipião Moura 

Objetivo Pedagógico: 
Participar da assistência ao paciente desde a admissão até a alta hospitalar, com  foco no 

paciente e na eficiência do serviço, segurança do paciente, qualidade de assistência e custos. 

Integrar equipe interprofissional no atendimento do paciente para definição e acompanhamento 

de plano diagnóstico e terapêutico 

Praticar prescrição segura, solicitação racional de exames complementares, garantia de 

transição de cuidados e aprimoramento científico com base em evidências. 

Programar e realizar a transição de cuidado entre os diferentes cenários: UTI – unidade 

de internação - ambulatório. 

Cuidar do paciente em fim de vida, com aprimoramento de habilidades de comunicação, 

realização de reuniões familiares para definição de diretivas antecipada e aperfeiçoamento de 

habilidades em controle de sintomas.
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Atividades assistenciais
Evolução e prescrição dos pacientes internados, bem como realização de procedimentos 

pertinentes ao médico internista. 

Discussão diária interprofissional para estabelecimento e acompanhamento do plano de 

cuidado de cada paciente. 

Unidade de Internação de Especialidades

Locais:  Unidade de Internação – Hospital Prontomed Adulto e Hospital Santa Maria 

(Cardiologia).

Responsáveis: 
Dr. Abel de Barros Araújo Filho  (Pneumologia)

Dr. Antonio Luiz do Nascimento (Cardiologia)

Dr. Joice Maranhão Santos Souza (Gastroenterologia)

Dr. Rafael Rebelo Lages da Silveira (Nefrologia)

Atividades assistenciais
O estágio é voltado para atendimento de pacientes nas especialidades de Cardiologia, 

Gastroenterologia, Nefrologia e Pneumologia. São realizados atendimentos de pacientes 

internados em enfermaria, de pacientes atendidos no ambulatório e atividades de interconsulta, 

sempre sob supervisão dos médicos assistentes da área.

Ambulatório de Clínica Geral e Unidade Básica de Saúde

Locais: Unidade Básica de Saúde e Centro Integrado de Saúde - Centro Universitário 

UNINOVAFAPI

Responsável: 
Dr. Rafael Rebelo Lages da Silveira 

Atividades assistenciais
É realizado atendimento a pacientes referenciados à Unidade Básica de Saúde e com 

patologias clínicas de baixa e média complexidade. Será realizada a condução de pacientes em 

acompanhamento ambulatorial, permitindo o treinamento de ações de promoção à saúde, o 

atendimento das principais queixas existentes em um ambulatório geral, bem como desenvolver 

conceitos de referência e contra-referência.
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Pronto-Socorro

Local:  Pronto-Socorro do Hospital Prontomed Adulto

Responsável: 
Dr. Antonio Luiz do Nascimento

Atividades assistenciais
Será realizado atendimento inicial e condução clínica de paciente com queixas agudas, 

bem como de urgência e emergências clínicas de média e alta complexidade. O residente deverá 

estar apto a realizar atendimentos de triagem, condução clínica de urgência e emergência clínicas 

e visita a paciente internados na retaguarda do pronto-socorro. Durante o plantão o residente 

auxiliará na supervisão dos internos no atendimento aos pacientes, sempre sob a supervisão dos 

assistentes. 

Unidade de Terapia Intensiva

Local: Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Prontomed Adulto

Responsável: 
Dr. Wysmar Vieira Freitas da Silva

Atividades assistenciais
Será realizado atendimento de pacientes graves com necessidade de cuidados intensivos, 

sob supervisão dos assistentes e diaristas da UTI. Durante o plantão o residente auxiliará na 

supervisão dos internos no atendimento aos pacientes, sempre sob a supervisão dos assistentes.

Ambulatório de Especialidades

Local:  Clínica Med Imagem e Oncomédica (Oncologia, Hematologia e Cuidados Paliativos)

Responsáveis: 
Dra. Brunna Eulálio Alves (Hematologia)

Dra. Nilshelena de Almeida Bezerra (Oncologia)

Dra. Bruna Aurora Nunes Cavalcante Castro  (Reumatologia)

Dra. Rosana Damasceno Torres Silva (Reumatologia)

Dr. Marcelo Burlamarque Nunes (Neurologia)

Dr. Ricardo Quirino (Geriatria e Cuidados Paliativos) 
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Atividades assistenciais
Atendimento a pacientes referenciados com patologias clínicas média e alta complexidade 

das especialidades de Hematologia, Oncologia, Reumatologia, Neurologia, Geriatria e Cuidados 

Paliativos. Será realizada a condução de pacientes em acompanhamento ambulatorial, permitindo 

o atendimento das principais queixas existentes em um ambulatório de especialidades.

Trilhas de Aprendizagem Teórica
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Atividades teóricas 

SEGUNDA-FEIRA: AULA DE ATUALIZAÇÃO CLÍNICA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CLÍNICAS 
- semanalmente, presença obrigatória para os residentes do 1º e 2º ano.

- horário: 13:00 às 16:00;

- local: Auditório Teresina – Prédio MedImagem

- responsável: Dra. Patrícia Machado Veiga de Carvalho Mello

- Apresentação de artigos e discussão de temas pertinentes da literatura da área de

Medicina de Emergência apresentado por residentes, preceptores ou convidados.

SEGUNDA-FEIRA: CURSOS OBRIGATÓRIOS / DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICOS (CENTRO 
UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI)

- semanalmente, presença obrigatória para os residentes do 1º e 2º anos, exceto os que

estiverem no rodízio de ambulatório especializado 1 e 2. 

- horário: 16:00 às 18:00;

- local: Centro Universitário UNINOVAFAPI

- responsáveis: Dr. Rafael Rebelo Lages da Silveira; Dr. Felipe Scipião Moura

- São discutidos casos clínicos publicados nas principais revistas de clínica médica

- Apresentação de artigos e discussão de temas pertinentes da literatura da área de

epidemiologia clínica, biologia molecular aplicada, bioética e ética médica e organização dos 

serviços de saúde apresentado por residentes, preceptores ou convidados.

SEGUNDA-FEIRA: CLUBE DE REVISTA (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI)
- semanalmente, presença obrigatória para os residentes do 1º e 2º anos, exceto os que

estiverem no rodízio de ambulatório especializado 1 e 2. 

- horário: 18:00 às 19:00;

- local: Centro Universitário UNINOVAFAPI

- responsável: Dr. Rafael Rebelo Lages da Silveira;

- Apresentação de artigos apresentado por residentes com objetivo de treinamento

didático e análise crítica de estudos científicos.

SEGUNDA-FEIRA: ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
- semanalmente, presença obrigatória para os residentes do 2º ano nos rodízios de

ambulatório especializado 1 e 2. 

- horário: 16:00 às 19:00;

- local: Auditório Teresina – Prédio MedImagem

- responsável: Dr. Felipe Scipião Moura e Dr. Rafael Rebelo Lages da Silveira

- Discussão de projetos de pesquisa. Elaboração do projeto de trabalho de conclusão

de curso. Aprofundamento do conhecimento teórico em atividades de interesse específico do 

estudante. Desenvolvimento de trabalhos acadêmicos. 
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TERÇA-FEIRA: REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO CLÍNICA EM CARDIOLOGIA
- semanalmente, presença obrigatória para os residentes do 1º ano que estiverem no

rodízio de Cardiologia;

- horário: 14:00 às 17:00;

- local: Auditório Teresina – Prédio MedImagem

- responsável: Dr. Antonio Luiz do Nascimento

- Apresentação de artigos e discussão de temas pertinentes da literatura da área de

Cardiologia apresentado por residentes, preceptores ou convidados.

TERÇA-FEIRA: REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO CLÍNICA EM GASTROENTEROLOGIA
- semanalmente, presença obrigatória para os residentes do 1º ano que estiverem no

rodízio de Gastroenterologia;

- horário: 14:00 às 17:00;

- local: Auditório Teresina – Prédio MedImagem

- responsável: Dra. Joice Maranhão Santos Souza

- Apresentação de artigos e discussão de temas pertinentes da literatura da área de

Gastroenterologia apresentado por residentes, preceptores ou convidados.

TERÇA-FEIRA: REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO CLÍNICA EM NEFROLOGIA
- semanalmente, presença obrigatória para os residentes do 1º ano que estiverem no

rodízio de Nefrologia;

- horário: 14:00 às 17:00;

- local: Auditório Teresina – Prédio MedImagem

- responsável: Dr. Rafael Rebelo Lages da Silveira

- Apresentação de artigos e discussão de temas pertinentes da literatura da área de

Nefrologia apresentado por residentes, preceptores ou convidados.

TERÇA-FEIRA: REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO CLÍNICA EM PNEUMOLOGIA
- semanalmente, presença obrigatória para os residentes do 1º ano que estiverem no

rodízio de Pneumologia;

- horário: 14:00 às 17:00;

- local: Auditório Teresina – Prédio MedImagem

- responsável: Dr. Abel de Barros Araújo Filho

- Apresentação de artigos e discussão de temas pertinentes da literatura da área de

Pneumologia apresentado por residentes, preceptores ou convidados.

TERÇA-FEIRA: AULA DE ATUALIZAÇÃO CLÍNICA EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA (ONCOMÉDICA)
- semanalmente, presença obrigatória para os residentes do 2º ano que estiverem no

rodízio do ambulatório de Oncologia e Hematologia;

- horário: 14:00 às 17:00;

- local: Oncomédica
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- responsável: Dra. Brunna Eulálio Alves e Dra. Nilshelena de Almeida Bezerra

- Apresentação de artigos e discussão de temas pertinentes da literatura das áreas de

Oncologia e Hematologia apresentado por residentes, preceptores ou convidados.

TERÇA-FEIRA: AULA DE ATUALIZAÇÃO CLÍNICA EM TERAPIA INTENSIVA 
- semanalmente, presença obrigatória para os residentes que estiverem no rodízio da

Unidade de Terapia Intensiva

- horário: 14:00 às 17:00;

- local: Auditório Teresina – Prédio MedImagem

- responsável: Dr. Wysmar Vieira Freitas da Silva

- Apresentação de artigos e discussão de temas pertinentes da literatura da área de Terapia

Intensiva apresentado por residentes, preceptores ou convidados.

TERÇA-FEIRA: CURSO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
- semanalmente, presença obrigatória para os residentes do 1º e 2º anos, exceto os que

estiverem nos rodízios de cardiologia, gastroenterologia, nefrologia, pneumologia, terapia 

intensiva e ambulatório especializado 1.

- horário: 14:00 às 17:00;

- local: Auditório Teresina – Prédio MedImagem

- responsável: Dra. Sahmia Vanessa Nunes de Carvalho

- Curso de capacitação para realização de ultrassonografia point-of-care, realizado a

beira do leito, como extensão do exame físico.  Apresentação de artigos e discussão de temas 

pertinentes da literatura da área de Radiologia apresentado por residentes, preceptores ou 

convidados.

TERÇA-FEIRA: AULA DE ATUALIZAÇÃO CLÍNICA EM TEMAS DE MEDICINA INTERNA 
- semanalmente, presença obrigatória para os residentes do 1º e 2º anos

- horário: 18:00 às 19:00;

- local: Auditório Teresina – Prédio MedImagem

- responsável: Dr. Flavio Vasconcelos Mello

- Apresentação de artigos e discussão de temas pertinentes da literatura da área de

Medicina Interna com foco no diagnóstico e tratamento de patologias que necessitem de 

internação, apresentado por residentes, preceptores ou convidados.

QUARTA-FEIRA: AULA DE ATUALIZAÇÃO CLÍNICA EM TEMAS DE MEDICINA AMBULATORIAL 
- semanalmente, presença obrigatória para os residentes do 1º e 2º anos

- horário: 18:00 às 19:00;

- local: Auditório Teresina – Prédio MedImagem

- responsáveis: Dra. Annathercia Said Skeff Soares Neiva, Dra. Georgia Maria Izidorio

Agostinho e Dr. Felipe Scipião Moura

- Apresentação de artigos e discussão de temas pertinentes da literatura da área de

Medicina Ambulatorial apresentado por residentes, preceptores ou convidados.



18

QUINTA-FEIRA: REUNIÃO GERAL DA UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA 
- semanalmente, presença obrigatória para os residentes do 1º  e 2º anos

- horário: 12:00 às 13:00;

- local: Auditório Teresina – Prédio MedImagem

- responsável: Dr. Felipe Scipião Moura e Dr. Rafael Rebelo Lages da Silveira

- Apresentação de caso clínico e discussão de temas pertinentes da literatura da área de

Medicina Interna, apresentado por residentes, preceptores ou convidados.

Plantões

Os plantões terão duração máxima de 12 (doze) horas. Após o plantão noturno, há descanso 

mínimo, obrigatório de 6 horas (“pós plantão”), conforme Resolução da CNRM no 1, de 16 de 

junho de 2011: 

Art. 1º: Estabelecer o descanso obrigatório para o residente que tenha cumprido plantão 

noturno.

§1º: O plantão noturno a que se refere o caput terá duração de, no mínimo, 12 (doze) horas.

§2º: O descanso obrigatório terá seu início imediatamente após o cumprimento do plantão

noturno. Art. 2o: O descanso obrigatório será de, invariavelmente, de 6 (seis) horas consecutivas, 

por plantão noturno. 

Art. 3º: Não será permitido o acúmulo de horas de descanso para serem gozadas a 

posteriori. 

Atribuições do Médico residente

Unidade de Internação: 
- Obter dados de anamnese completa e exame físico dos pacientes que estiverem sob sua

responsabilidade, registrá-los de forma ordenada, elaborar hipóteses diagnósticas, apresentar os 

casos em discussões diárias durante as visitas médicas dos médicos titulares orientadores; 

- Realizar evolução clínica do paciente internado diariamente em prontuário;

- Interpretar e discutir os exames diagnósticos;

- Realizar prescrição médica sob supervisão do médico titular ou seu assistente ou

preceptor;

- Observar e/ou executar sob supervisão punções torácica, liquórica, abdominal, de acesso

venoso central de curta permanência, além de coleta de mielograma e biópsia de medula óssea 

quando necessário;
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Unidade de pronto atendimento e Unidade de Terapia Intensiva:

- Realizar avaliação do paciente em urgência/emergência médica (história concisa,

objetiva e completa, exame físico completo), discutir a proposta investigativa e terapêutica com 

preceptor ou médico assistente; 

- Interpretar e discutir exames diagnósticos;

- Avaliar e monitorar pacientes graves;

- Observar e/ou executar sob supervisão punções torácica, liquórica, abdominal, de acesso

venoso central de curta permanência, além de coleta de mielograma e biópsia de medula óssea 

quando necessário; 

- Observar e/ou executar sob supervisão, sempre que possível, intubação traqueal;

- Observar e/ou executar sob supervisão, sempre que possível, manobras de reanimação

cardiorrespiratória. 

Unidade de atendimento ambulatorial/consultórios: 

- Obter dados de anamnese completa e exame físico dos pacientes que serão avaliados

nos consultórios, registrando-os de forma ordenada. Elaborar hipóteses diagnósticas e discutir 

estratégias diagnósticas e terapêuticas; 

- Checar, interpretar e discutir exames complementares.

Avaliações

O residente será avaliado longitudinalmente através da apresentação de seminários, 

discussão de casos clínicos, sob os seguintes quesitos: participação, interesse, frequência, 

pontualidade,  relacionamento  com  os  pacientes  e  familiares,  relacionamento  com  a equipe 

e comportamento ético, tanto nas aulas quanto nos ambulatórios. Avaliação de competência 

clínicas será realizada pelos preceptores mensalmente utilizando a metodologia Mini-Cex (Mini-

Clinical Evaluation Exercise) e o residente será submetido a avaliações escritas trimestralmente, 

devendo obter nota mínima 7,0 (sete) na média das avaliações aplicadas. Ao final do curso (R2), 

deverá apresentar uma monografia, que poderá ser uma revisão sistemática, caso clínico com 

revisão da literatura, estudos prospectivo ou retrospectivo.
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Habilidades ao Final do Programa

Ao final dos dois anos de treinamento, o residente deverá estar capacitado para: a) diag-

nosticar as patologias mais prevalentes, utilizando a história, exame clínico e a interpretação dos 

exames complementares; b) efetuar procedimentos diagnósticos e terapêuticos de competência 

do clínico geral; c) manter-se fiel aos princípios da ética, respeitando as normas das instituições 

onde atuar. 

Certificação

A Comissão de Residência Médica do Hospital do Prontomed Adulto fornecerá certificado 

de Residência Médica quando o programa for cumprido com aproveitamento satisfatório, com 

obtenção de, no mínimo, nota sete em todas as modalidades de avaliação. 

SEM1-4

CLÍNICA
MÉDICA - EN

AMB  CM

R2A R2A R2A

R2B R2B R2B

".#�&41� R2A R2B

ONCO/HEMATO R2AR2B

UTI R2BR1B R1A R2A

OPTATIVO R2B R2A

GASTROENTEROLOGIA R1A R1B

NEFROLOGIA R1A R1B

PNEUMOLOGIA R1A R1B

URGÊNCIA/
EMERGÊNCIA R1AR1B

CARDIOLOGIA R1A R1B

R2A R2A R2B

R1A R1A R1B R1B R2B

R2B R2B R2B

R2A R2A R2A

R1B R1B

R1A R1A R1AR1A

SEM5-8 SEM9-12 SEM13-16 SEM17-20 SEM21-24 SEM25-28 SEM29-32 SEM32-36 SEM36-40 SEM41-44 SEM45-48 SEM49-52

DISPONÍVEL FÉRIAS R1B R2A R2B R1A 

R1B R1B

Rodízio

DIVISÃO GERAL 2022/2023 - CLÍNICA MÉDICA PMA
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Por que fazer residência médica na Med Imagem?

O residente em Clínica Médica da Med Imagem terá à sua disposição um complexo de 

saúde moderno com ampla estrutura para atendimento nas mais diversas especialidades. É uma 

oportunidade única para aprender em um dos maiores centros particulares de diagnósticos 

clínicos do Nordeste.
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Diferenciais

Visão de gestão
Segurança do paciente

Experiência do paciente
Gestão de custos

Liderança
Empreendedorismo

Inovação

Formação sólida
Postura ética e humanística contextualizada ao século XXI

Hospital moderno e eficiente
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