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RESUMO 

 

 

Introdução: O desenvolvimento de manuais vem ocorrendo com frequência, aprimorando e 

facilitando o trabalho de profissionais e equipes multiprofissionais, orientando-os no processo 

saúde-doença e ensino-aprendizagem. Além disso, as universidades através dos programas de 

residência vêm dispondo de manuais que orientam e instruem os residentes, facilitam e 

padronizam as orientações e as atividades a serem desenvolvidas pelos mesmos Objetivos: 

Produzir um manual para o programa de Residência de Clínica Médica da Escola Multicampi 

de Ciências Médicas da Universidade federal do Rio Grande do Norte (EMCM-UFRN), 

voltado para os alunos, e equipe profissional Método: Optou-se por uma revisão integrativa 

da literatura e análise documental com o objetivo de ordenar, sintetizar e reunir os resultados 

que estão publicados sobre Manual de Residência Médica como produto educacional. 

Resultado: Confecção do Manual para a Residência de Clínica Médica da EMCM-UFRN. 

Conclusão: Espera-se que os conteúdos propostos no manual possam fornecer orientações e 

ajuda aos alunos e equipe profissional do curso de residência em clínica médica da EMCM-

UFRN.  

 

DESCRITORES: Residência médica; manual; educação médica; pós-graduação em 

medicina. 

 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Introduction: The development of manuals has been occurring frequently, improving and 

facilitating the work of professionals and multidisciplinary teams, guiding them in the health-

disease and teaching-learning process. In addition, universities, through residency programs, 

have been providing manuals that guide and instruct residents, facilitate and standardize the 

guidelines and activities to be developed by them. Objectives: Produce a manual for the 

Internal Medicine Residency program at the Multicampi School of Medical Sciences of the 

Federal University of Rio Grande do Norte (EMCM-UFRN), aimed at students and 

professional staff. Method: We opted for an integrative literature review and document 

analysis in order to organize, synthesize and gather the results that are published on the 

Medical Residency Manual as an educational product. Results: Preparation of the Manual for 

the Internal Medicine Residency at the EMCM-UFRN. Conclusion: It is expected that the 

contents proposed in the manual can provide guidance and help to students and professional 

staff of the residency course in internal medical clinic at EMCM-UFRN. 

 

DESCRIPTORS: Medical residency; handbook; education medical; graduate in medicine 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A concepção de Residência Médica (RM) teve início em 1889 na Universidade Johns 

Hopkins quando os professores William Halstedt e William Osler formularam, 

respectivamente, programas de aperfeiçoamento médico na área cirúrgica e na clínica, nos 

quais os recém-formados aprendiam competências e habilidades a partir da orientação de 

outros médicos com mais experiência (VELHO et al, 2012).  

 No Brasil, tal como apresenta Botti e Rego (2010), o desenvolvimento da RM foi 

iniciado na década de 1940 em São Paulo, no Hospital das Clínicas, e no Rio de Janeiro, no 

Hospital dos Servidores do Estado. A princípio, poucos médicos brasileiros escolhiam realizar 

especialização e os primeiros programas estavam em fase de estruturação, o que justificava o 

limitado número de vagas e o pouco conhecimento por parte dos acadêmicos; contudo, na 

década de 1950, a procura crescente de recém-formados impulsionou a ampliação gradual e o 

surgimento de novos programas (BOTTI; REGO, 2010). 

 Posteriormente, dois importantes marcos para o fortalecimento da RM no país foram a 

Constituição Federal do Brasil de 1988 e a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) que já é 

elaborado com a incumbência de formar recursos humanos para a saúde conforme versa o Art. 

200 § 3 (MELO et al., 2017).  

Em 07 de novembro de 2001, através da resolução CNE/CES nº 4/2001 foi publicado 

as diretrizes curriculares nacionais (DCN), para o curso de medicina, que têm como objetivo 

uma formação médica generalistas, humanista, crítica e reflexiva, propondo formar 

profissionais com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania. 

(PAGLIOSA L. F. et al, 2008). 

Logo em seguida, em 2004, surge o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), instituído pelo Ministério da Educação, trazendo uma proposta com 

intenção de avaliar as intuições, cursos e atividades dos alunos. Surgindo um caminho que 

contribuiu para a modificação do ensino médico brasileiro, que era pautado no modelo de 

ensino americano (PAGLIOSA L. F. et al, 2008).  

Desde então as escolas médicas no Brasil passam por processos de modificações 

constantes, o número de médicos no país aumenta gradativamente, porém esses profissionais 

ficam centralizados nos grandes centros urbanos. Em consonância, respondendo à 

concentração de médicos em determinadas regiões, o Programa Mais Médicos, de 2013, 
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juntamente de outras estratégias, constituíam as políticas indutoras de reorientação da 

formação e da distribuição médica pelo Brasil, tal como observa Melo et al.  (2017). 

 Uma outra vertente para estimular a melhor distribuição médica foi o movimento de 

interiorização das Universidades Federais, para o qual pode-se usar como exemplo a Escola 

Multicampi de Ciências Médicas (EMCM) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), que está presente nas cidades de Santa Cruz, Currais Novos e Caicó. A EMCM-

UFRN além de formar médicos, também conta com programas de pós-graduação em 

residência médica, especialidades como clínica médica, cirurgia geral e médico saúde da 

família (MELO et al., 2017).  

A UFRN criou um método para estimular o acesso aos estudantes da região do Seridó 

à universidade, o Argumento de Inclusão Regional (AIR), utilizado no Sistema de Seleção 

Unificada mediante um acréscimo de 20% na nota do candidato que tiverem concluído o 

ensino fundamental e cursado todo o ensino médio em escolas regulares e presenciais das 

microrregiões onde se localizam as cidades com campus da UFRN, no interior do estado. 

Desta forma o AIR se torna uma estratégia de incentivo para fixar os egressos da UFRN na 

região (MELO et al, 2017).  

Essa iniciativa para tornar menos discrepante a concentração de especialistas é 

duplamente interessante, uma vez que os profissionais têm maior tendência a residirem na 

área que formaram e/ou especializaram e que a existência de serviços de saúde especializado 

em áreas remotas ou rurais estimula que mais recursos humanos se integrem ao local 

(DUSSAULT; FRANCESCHINI, 2006; ARAÚJO; MAEDA, 2013; VISCOMI; LARKINS; 

GUPTA, 2013). 

 Obstáculos são apontados no desenvolvimento da especialização médica EMCM-

UFRN, de acordo com Melo et al. (2017), tais como a incompatibilidade no número de 

docentes e adesão dos preceptores, sendo insuficientes levando em consideração a 

intercomunicação entre aluno e professor, burocracias excessivas, falta de fluxos e protocolos 

de atendimentos. Em consonância, Melo, Alchieri e Araújo Neto (2012) salientam que o 

pouco número de especialistas e as restritas vagas para exames médicos, retarda o devido 

acompanhamento de pacientes no Rio Grande do Norte (RN). 

 Em paralelo, existem os relatos de gestores reivindicando investimentos na atenção 

primária e seu uso responsável, uma vez que existiam expressivas suspeitas de desvio de 

verba (MELO; ALCHIERI; ARAÚJO NETO, 2012). Com efeito, verificam-se entraves no 

que diz respeito à infraestrutura, tais como unidades de saúde com inadequações, insumos 
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insuficientes ou inexistentes, dificuldades no translado intermunicipal dos residentes (MELO 

et al, 2017).  

 Neste sentido, levando em consideração os desafios da residência médica, destaca-se a 

importância e a necessidade da elaboração de um manual específico para o programa de 

residência médica da EMCM-UFRN. O desenvolvimento desse tipo de material aprimora e 

facilita o trabalho de profissionais e equipes multiprofissionais orientando-os no processo 

saúde-doença e ensino-aprendizagem; além disso, as instituições se beneficiam ao ter mais um 

modo de orientar e instruir os residentes facilitando, padronizando as orientações e as 

atividades a serem desenvolvidas (ECHER et al., 2005).  

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

No que diz respeito ao ensino-trabalho enquanto princípio educativo, Lipkin (2006) 

discute as encruzilhadas entre o ensino e a práxis da medicina, uma vez que são interpolados o 

conhecimento técnico, os atributos relacionais, a compreensão do paciente e de seu contexto, 

além de padrões institucionais, tais como satisfação do paciente, eficiência, custo-efetividade 

e redução de riscos para o serviço. Outrossim, a necessidade pungente de extrapolar o modelo 

flexneriano de ensino médico, pautado no binômio saúde-doença, atualizando-o para uma 

formação com maior inclusão de enfoques social, psicológico e econômico tem a educação 

pelo trabalho enquanto importante aliado (PINTO, et al., 2014). 

 Uma vez dentro dos programas de RM, durante a transição de acadêmico para médico, 

os profissionais se deparam com consideráveis empecilhos, caracterizando a “síndrome do 

estresse do residente”, tais como: 

(...) O período de transição aluno-médico, a responsabilidade profissional, o 
isolamento social, a fadiga, a privação do sono, a sobrecarga de trabalho, o 
pavor de cometer erros e outros fatores inerentes ao treinamento estão 
associados a diversas expressões psicológicas, psicopatológicas e 
comportamentais que incluem: estados depressivos com ideação suicida, 
consumo excessivo de álcool, adição a drogas, raiva crônica e o 
desenvolvimento de um amargo ceticismo e um irônico humor negro 
(UNIFESP, 2001). 
 

 Tal situação é alicerçada no trabalho estressante que se dá em detrimento ao caráter 

educativo da RM, juntamente da má remuneração e da falta de suporte à saúde do residente 

(MACHADO; STELLFELD, 2020). Nessa perspectiva, tal como constata Machado e 

Stellfeld (2020), é imperioso que as instituições de ensino procurem solucionar os problemas 
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enfrentados na RM, garantindo direitos e o ambiente de formação acadêmica propício para 

esse fim. 

Se por um lado existe a formação de especialistas com a latência dos seus diversos 

problemas, por outro a aglutinação de recursos em saúde ainda é uma das principais 

complicações para alcançar o melhor serviço em saúde. Apesar dos notáveis avanços quanto à 

interiorização das vagas para graduação e para especialização, sendo um deles a presença de 

todas as escolas médicas do estado do RN estarem situados no interior, como demonstrado na 

Demografia Médica do Brasil, de Scheffer et al. (2020), apenas 0,8% dos médicos estão no 

interior do estado, de modo que o indicador de desigualdade, isto é, a razão entre os médicos 

nas capitais e no interior, é de 7,87 - bem próximo do valor da Região Nordeste (7,95) e mais 

expressivo do que o do Brasil (3,80).  (SCHEFFER, et al., 2020).  

Nesse contexto, como aponta Echer et al. (2005), os manuais vêm auxiliar no 

planejamento, organização e execução das atividades e ações desenvolvidas na formação dos 

profissionais, sendo necessário e importante para relatar todos os processos de orientações 

trazendo contribuições fidedignas aos estudantes residentes, e a própria equipe de 

profissionais que vão atuar como professores/preceptores dos mesmos, bem como toda equipe 

adjunta.  

 Com efeito, disponibilizar tais informações, pode auxiliar residentes e médicos 

interessados no programa de RM na compreensão de objetivos, de organização e de 

distribuição das atividades, podendo ser essa um importante aliado para o alinhamento de 

expectativas por parte dos residentes e também para reiterar o esforço institucional em 

conservar um ambiente mais propício para o aprendizado.  

De acordo com Melo et al, 2017, a EMCM propõe formar médicos e inseri-los na rede 

de saúde pública do interior do Estado do RN, esta instituição apresenta inúmeros obstáculos 

no processo ensino-aprendizagem, entre eles burocracias excessivas, falta de fluxos e 

protocolos de atendimentos, sendo assim, conhecendo todas as facilidades que um manual 

pode trazer no processo de formação médica, foi pensado e concretizado a elaboração do 

manual da RCM EMCM-UFRN, visto que esse material inexiste na instituição. 
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2 OBJETIVOS 

 

        2.1      OBJETIVO GERAL  

Produzir um manual para o programa de Residência de Clínica Médica da Escola 

Multicampi de Ciências Médicas da Universidade federal do Rio Grande do Norte.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conhecer tópicos de diferentes manuais de RM das instituições acadêmicas 

brasileiras; 

2. Realizar uma revisão integrativa acerca dos manuais de RM;  

3. Propor a utilização de um manual para a RM da EMCM, a fim de servir como um 

método para compreensão de objetivos, de organização e de distribuição das 

atividades do referido programa.   
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1. RESIDÊNCIA MÉDICA: BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS 

 

Considera-se que a definição Residência Médica no Brasil, de acordo com o decreto nº 

80.281 de 5 de setembro de 1977, é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a 

médicos, sob a forma de curso de especialização, caracterizada por treinamento em serviço 

em regime de dedicação exclusiva, funcionando em instituição de saúde, universitárias ou 

não, sob a forma de orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e 

profissional.  

Relata-se que a Residência Médica no formato que conhecemos atualmente, surgiu por 

volta de 1889, em Baltimore nos Estados Unidos no Departamento de Cirurgia da 

Universidade John’s Hopkins, com William Halsted, o referido médico, considerado o criador 

da residência médica, observou que os pacientes tratados por médicos recém-formados tinham 

maior risco de óbito, e designou quatro destes profissionais para trabalharem em regime de 

treinamento nessa área, enquanto praticamente residiam no hospital. Naquela época esse 

período de treinamento durava por volta de seis anos, os profissionais obrigatoriamente 

moravam dentro do hospital, essa prática diária passou a ser chamado de residência médica.  

(MARTINS, 2005).   

 William Osler, outro grande cirurgião da época, elaborou no hospital John Hopkins 

uma nova modalidade de ensino prático, em que consistia na observação de procedimentos 

cirúrgicos, pelos alunos internistas, realizado por cirurgiões experientes, junto aos residentes 

(três ou quatro residentes), os internos ficavam em salas especiais, uma espécie de anfiteatro. 

Propunha-se, então, que entre os quatro e seis anos de residência médica os alunos 

começavam com pequenas responsabilidades, onde aumentava ao longo da residência, tais 

como cuidados pré e pós-operatório, para depois transpor às cirurgias. Martins ressalta que: 

(...) embora já houvesse, tanto nos Estados Unidos como na Europa, um tipo 
de treinamento cirúrgico em que o médico recém-formado residia no 
hospital por algum tempo, o sistema só foi desenvolvido de forma regular 
por Halstead (MARTINS,2005, p.12). 
 

Nos anos seguintes, na própria universidade passou-se a usar esse sistema no 

departamento de Clínica Médica. Esse meio de especialização em serviço, com a 

supervisão de um profissional experiente, que é a Residência Médica, foi reconhecida por 

sua importância pela Associação Médica Americana, em 1917. Assim, em 1927 teve-se 
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início o credenciamento; e na década seguinte, a residência médica passou a ser parte da 

formação médica obrigatória nos Estados Unidos (MARTINS, 2005).   

 

3.2 SITUANDO A HISTÓRIA DA RESIDÊNCIA MÉDICA NO BRASIL 

 

Registra-se que os primeiros programas de RM do Brasil tiveram início no Hospital 

das Clínicas da Universidade de São Paulo, em 1944, e no Hospital dos Servidores do Estado 

do Rio de Janeiro, em 1948, seguindo os padrões recomendados pelos professores Osle e 

Halsted da Universidade Johns Hopkins, com o modelo de ensino flexneriano. Assim, 

propunha-se que o médico recém-formado deveria se aperfeiçoar e trabalhar em serviços 

hospitalares em áreas específicas, tendo em vista que esses profissionais deveriam estar sob 

supervisão contínua de médicos mais experientes (MARTINS, 2005); (REVISTA 

CONSENSUS, 2019).  

O modelo de ensino flexneriano foi trazido por médicos brasileiros que 
estagiaram no exterior, especialmente nos hospitais europeus e americanos, 
com inspiração no modelo precursor do Hospital John Hopkins, com os 
quatro grandes mestres da medicina: William Osler (Medicina Interna), 
William Welch (Patologia), Howard Kelly (Ginecologia-Obstetrícia) e o 
inovador cirurgião William Halsted (REVISTA CONSENSUS, 2019). 
 

É importante lembrar a influência do chamado Relatório Flexner (Flexner Report), ou 

seja, o estudo Medical Education nos Estados Unidos e Canadá considerada a mais importante 

proposta para a reforma das escolas médicas nos Estados Unidos e na formação médica 

mundial. Na primeira década de 1908 o referido documento propunha um modelo de ensino 

baseado no método científico, havendo prevalência de aulas teóricas, expositivas e o hospital 

como local da prática do estudante, orientando para o diagnóstico e tratamento, ou seja, o 

ensino médico seria concentrado na doença e não no doente como um indivíduo. 

Botti (2010) em seu trabalho ressalta que na década de 1940, apenas uma pequena 

parcela dos graduados escolhia cursar a RM, sendo esses, profissionais que buscavam uma 

qualificação de alto nível, somado a capacidade de aliar baixa remuneração ao ideal da 

profissão. Nos anos de 1960, com os avanços tecnológicos o mercado de trabalho torna-se 

mais competitivo, nas regiões mais desenvolvidas do país teve-se início o estímulo à criação 

de vagas do curso de graduação e de residência, o que levou aos médicos recém-formados a 

buscar os cursos de especialização, todo esse processo fortaleceu ainda mais a expansão dos 

programas de RM nas décadas subsequentes (BOTTI, 2010). 
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Na década de 1970 observa-se o desenrolar da evolução tecnológica, isto é, o 

desenvolvimento técnico-científico e a capacidade da medicina em produzir conhecimentos, 

ao mesmo tempo assiste ao desenvolvimento do país, ao início da eliminação do 

analfabetismo e a expansão do sistema universitário de ensino através da criação de vários 

cursos superiores nas diversas regiões do Brasil, sobretudo para o Nordeste, resultando 

também no crescimento intenso e desordenado de novos programas de RM. Todo esse cenário 

de transformação gerou novas práticas profissionais na saúde, causando fragmentação, 

especialização, aumento dos custos, redução da acessibilidade e baixo impacto no modelo de 

atenção à saúde (BOTTI, 2010). 

Com um número crescente de programas de RM, foi observado irresponsabilidades de 

algumas instituições no que diz respeito a qualidade de ensino destes profissionais, situações 

de moradia, trabalho, e também falta de compromisso para com o paciente e com o médico 

residente. Diante desse quadro, houve por parte dos residentes, reinvindicações pelo 

aprimoramento da RM, desta forma criou-se a Comissão Nacional de Residência Médica 

(CNRM) com a publicação do Decreto nº 80.281 de 5 de setembro de 1977, e têm o intuito de 

verificar e normalizar esse período de treinamento, mostrando que a RM não é apenas uma 

questão de ensino, mas também social e de trabalho (BOTTI, 2010).  

Conforme Ruy Geraldo Bevilacqua (1984) separa esse processo em quatro períodos 

histórico definidos: 

a) Década de 1944-1955, período romântico/elitista, nessa época poucos médicos 

procuravam a Residência Médica, esses se caracterizavam pela vocação pela medicina de alto 

nível, e como a remuneração era incomparavelmente menor aos que após o término da escola 

médica já ingressavam no mercado de trabalho, ou eram controlados com os gastos ou vinham 

de famílias que podiam mantê-los por mais alguns anos. Para Bevilacqua (1984) estes “Eram 

verdadeiros idealistas da profissão”. 

b) Entre as décadas de 1956/70, considera-se como a etapa de consolidação do 

‘internato’. Obrigatoriedade do internado nos cursos de medicina, ao final desse período, a 

maioria dos recém-formados cursa a RM antes de ingressar no mercado de trabalho.  

c) Entre os anos de 1971/77, considera-se como impacto da expansão do ensino 

superior: Com a expansão do ensino superior, no início dessa década, são muitos também os 

recém-formados das escolas médicas; consequentemente, muitos os candidatos a residência, a 

demanda passa a ser crescente. 
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d) Em 1977, houve a criação da Comissão Nacional de Residência Médica, órgão do 

Ministério da Educação e Cultura, que objetiva criar normas, que regulamentam os programas 

de RM (MARTINS, 2005).  

 

3.3 OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO MÉDICA NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO 

SÉCULO XX-XXI. 

 
No Brasil e no mundo, desde os anos 1960, inicia-se um movimento crítico de 

mudanças no ensino médico brasileiro, e que ganha força com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, a partir da criação do Sistema único de Saúde (SUS) brasileiro, bem como 

do direito ao acesso a um sistema público de saúde. Durante esse período o ensino médico 

brasileiro seguia o modelo flexneriano, que teve sua criação em meados do ano de 1910, de 

fato, a visão de saúde proposta no Relatório Flexner, foi bastante debatida e polêmica, pois o 

conteúdo é contraditório. De um modo geral, três aspectos destacam-se como principais 

responsáveis pela crise no ensino médico da época, a saber: a qualificação docente, 

heterogeneidade dos conteúdos e prática fora dos hospitais (PAGLIOSA, 2008). 

O modelo de ensino flexneriano adotava o modelo de ensino biomédico, onde o estudo 

da medicina é centrado na doença de forma individual e concreta, sendo assim a comunidade 

não tinha o devido valor, sem importância para essa modalidade de ensino, apenas os 

hospitais serviam na transmissão do conhecimento médico, outros ambientes da sociedade 

não eram incluídos, dessa forma a escola médica era frequentada apenas pela classe média 

alta da sociedade (PAGLIOSA, 2008).  

O modelo contava com um rigoroso controle de admissão dos alunos, a base cientifica 

para a construção do currículo de medicina nesta época contava com uma divisão deste em 

dois ciclos: um ciclo básico com duração de dois anos, realizado no laboratório e um ciclo 

clínico com duração de mais dois anos, realizado no hospital, conhecido como 2 + 2. Críticas, 

ao longo destes cem anos, demonstram que: 

(...) a ênfase no modelo biomédico, centrado na doença e no hospital, 
conduziu os programas educacionais médicos a uma visão reducionista. Ao 
adotar o modelo de saúde-doença unicausal, biologicista, a proposta de 
Flexner reserva pequeno espaço, se algum, para as dimensões social, 
psicológica e econômica da saúde e para a inclusão do amplo espectro da 
saúde, que vai muito além da medicina e seus médicos (PAGLIOSA, 2008).  
 

O discurso crítico ressalta a questão do distanciamento existente na formação médica 

às realidades do SUS e às necessidades de saúde do povo brasileiro. Assim, aos poucos um 

forte movimento ganha espaço fundamentado nas mudanças necessárias a formação do 
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profissional médico, por meio da viabilização de mudanças na graduação, e posteriormente na 

Residência Médica que atendessem aos interesses elencados pelo novo modelo brasileiro de 

atenção à saúde, que tomou como base os princípios do SUS, e da Atenção Primária à Saúde 

(PAGLIOSA, 2008, p.497).  

No que se refere aos resultados dessa aprendizagem, Abreu (2009), demonstra que de 

forma significativa o modelo de ensino flexneriano contribuiu para a especialização, e 

formação de médicos tecnicamente qualificados, porém voltados a prática nos limites do 

hospital, dificultando sua prática em outros contextos, resultando em obstáculo na promoção 

da saúde e prevenção da doença.  

Um marco importante em 1988 foi a elaboração pela comissão de planejamento da 

Federação Mundial de Educação médica, e da Declaração de Edimburgo na Inglaterra, a qual 

reportou-se às necessidades das Escolas de Medicina formarem profissionais voltados para a 

realidade, criar currículos e sistemas de avaliação que permitam atingir a competência 

profissional e valores sociais e não só a retenção de informações (ABREU, 2009).  

Este paradigma toma cada vez mais corpo ao absorver a integralidade, permitindo o 

equilíbrio entre excelência técnica e relevância social, de forma que haja maior valorização da 

saúde, na qual a doença é apenas um desvio da mesma, podendo ser evitada, diagnosticada e 

tratada, de modo que o ensino e o aprendizado sejam centralizados no aluno, o qual tem um 

papel ativo, havendo ensino prático com graus crescentes de complexidade em todos os 

momentos da vida acadêmica (ABREU, 2009).  

Assim, com as Diretrizes Curriculares Nacionais em 2014, preconiza o modelo de 

ensino com o uso de metodologias ativas de aprendizagem na formação médica. As 

metodologias ativas de ensino e aprendizagem partem da prática e dela buscam a teoria. O 

professor propõe uma situação problema, estimulando os alunos a investigarem, envolvendo-

os na construção do conhecimento, através de uma participação mais ativa, ao invés de 

oferecê-los modelos pronto através de aulas magistrais.  

Abreu (2009) observa que o método ativo primeiramente foi divulgado em 

universidades estrangeiras, e depois adotadas em instituições brasileiras que inseriram este 

referencial em suas metodologias sobretudo em cursos de Ensino Superior da área da saúde. 

Ao contrário do método tradicional, que primeiro apresenta a teoria e dela parte a prática, o 

método ativo busca a prática e dela parte para a teoria.  

Em 2013, no âmbito do Governo Petista de Dilma Russef foi lançado o desafio de 

atender a uma demanda histórica por mais médicos nas Unidades Básicas de Saúde, o 

Ministério da Saúde lança o Programa Mais Médicos (PMM) para o Brasil. O referido 
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Programa é considerado o ponto alto das políticas indutoras de reorientação da formação 

médica e da distribuição de médicos no território nacional e está estruturado em três eixos, 

são eles, provimento emergencial; investimento na infraestrutura da rede de serviços básicos 

de saúde; formação médica (MELO et al, 2017). 

O PMM consiste em três objetivos principais 1. Aumentar a quantidade de médicos 

nas regiões que o SUS coloca como prioridade, 2. Aperfeiçoar o curso de formação médica 

em todos os estados brasileiros e 3. Aumentar o contato dos estudantes de medicina com 

experiências relacionadas ao programa de saúde brasileiro, proporcionando maior demanda 

dessas matérias em grades curriculares das escolas médicas (MELO et al, 2017).  

 

3.4 O CURSO DE MEDICINA EMCM-UFRN E O PROGRAMA PÓS GRADUAÇÃO EM 

RESIDÊNCIA MÉDICA E SEUS DESAFIOS 

 
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi criada em 25 de junho de 1958, 

através de lei estadual, e federalizada em 18 de dezembro de 1960, está vinculada ao 

Ministério da Educação (MEC), a unidade sede está situada em Natal/RN. A UFRN conta 

com cinco campis, localizados nos municípios de Natal (Campus Central), Caicó, Currais 

Novos, Macaíba, e Santa Cruz. Está referida Universidade também conta com quinze polos 

presenciais de apoio a Educação a Distância (EaD), espalhados por diversos municípios do 

estado (PLANO DE GESTÃO UFRN, 2019-2023).  

             No que diz respeito ao ensino, pesquisa, extensão, pelo plano de gestão da 

UFRN de 2019-2023, está instituição conta com:  

a) Ensino: 112 cursos de graduação - 102 são presenciais e 10 EaD; 134 

cursos de pós-graduação stricto sensu - 90 mestrados e 44 doutorados; 16 cursos 

técnicos de nível médio; 

b) Pesquisa: 1.741 projetos - 478 grupos de pesquisa 

c) Extensão: 2.169 ações de extensão (projetos, cursos - eventos/ 

produtos, programas). 

A oferta desse arsenal de cursos pela UFRN, leva aos cidadãos do Rio Grande do 

Norte meios de educação e inclusão social, reforça questões sobre políticas públicas e 

cidadania, fortalecendo um elo de responsabilidade social perante a população, sendo assim a 

UFRN contribui para o desenvolvimento econômico do estado, oferecendo ao mercado de 

trabalho profissionais qualificados a cada semestre. Desta forma, a UFRN tem como missão:  
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(...) A missão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como 
instituição pública, é educar, produzir e disseminar o saber universal, 
preservar e difundir as artes e a cultura, e contribuir para o desenvolvimento 
humano, comprometendo-se com a justiça social, a sustentabilidade 
socioambiental, a democracia e a cidadania... (PLANO DE GESTÃO 
UFRN, 2019-2023).  
 

            No âmbito da política de interiorização, a UFRN oferta cursos de graduação e pós-

graduação as regiões carentes de especialista do RN, ampliando oportunidades de acesso ao 

ensino superior nestas localidades. Nesse contexto, a UFRN tem se destacado pela sua 

presença no interior do estado e efetiva colaboração no processo de desenvolvimento estadual, 

regional e nacional (PLANO DE GESTÃO UFRN, 2019-2023). Destaca-se a criação do curso 

de Medicina da Escola Multicampi de Ciências Médicas, nos municípios de Caicó, Currais 

Novos e Santa Cruz, cujas atividades acadêmicas tiveram início em 25 de julho de 2014 

(PORTAL OFICIAL EMCM, 2022). 

É no bojo destas transformações no campo da educação médica, das mudanças 

ocorridas nas políticas de saúde e expressas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de graduação em Medicina, que se planejou e concretizou o Curso de Medicina 

EMCM-UFRN no campus de Caicó, trazendo uma proposta pedagógica inovadora para 

educação superior local (MELO et al, 2017).  

A sede da Escola Multicampi de Ciências Médicas da UFRN localiza-se no território 

do Seridó Potiguar/RN, na cidade de Caicó, no semiárido nordestino. O referido território é 

composto por 28 municípios com dois centros de influência regional (Caicó e Currais Novos), 

compreendendo uma População Total (hab.) 295.726. Caicó localiza-se na zona central do 

estado, distante 282 km da capital estadual, Natal. Seu território ocupa uma área de 

1.228,584 km², sua população em 2021, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Pesquisa (IBGE), era de 68 726 habitantes (IBGE, 2021).  
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Figura1: Mapa da região do Seridó. Fonte: Base cartográfica: IBGE 2006. 

 

 

Caicó apresenta uma economia diversificada com base principalmente na prestação de 

serviços. De acordo com o IBGE, o setor da agropecuária em 2010 corresponde a 4,8% do 

Produto Internacional Bruto (PIB) da cidade no período, a zona rural basicamente se sustenta 

através da agricultura familiar e da produção , carne-de-sol, leite e queijos. O setor industrial 

corresponde a 7,4% do PIB da cidade, e o setor de serviços movimentou em 2010 o 

equivalente a R$ 422.2 milhões, correspondendo a 87,8% de tudo o que é produzido no 

município. A cidade polariza os principais serviços da região do Seridó Potiguar. (IBGE, 

2010).  

A UFRN criou um método de estimular o acesso aos estudantes da região do Seridó à 

universidade, com a criação da Resolução nº 177/2013-CONSEPE - Argumento de Inclusão 

Regional (AIR), como reinvindicação da população do Seridó, com o intuito de garantirem o 

acesso de estudantes das comunidades locais ao curso (MELO et al, 2017).  

O AIR é utilizado no Sistema de Seleção Unificada mediante um acréscimo de 20% na 

nota do candidato que tiverem concluído o ensino fundamental e cursado todo o ensino médio 

em escolas regulares e presenciais das microrregiões onde se localizam as cidades com 

campus da UFRN, no interior do estado. Desta forma o AIR se torna uma estratégia de 

incentivo para fixar os egressos da UFRN na região, uma vez que 67,5% dos alunos são 

provenientes dos municípios do semiárido potiguar (MELO et al, 2017).  

A EMCM propõe formar médicos e inseri-los na rede de saúde pública do interior do 

Estado do Rio Grande do Norte, e chega na região do Seridó com forte vinculação à realidade 
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socioeconômica e cultural, com o compromisso de qualificar a assistência em saúde prestada 

à população. Os médicos formados pela EMCM somam aos profissionais da região, 

alcançando atuação em diversos níveis da atenção à saúde, desde a prevenção, promoção, cura 

e reabilitação (MELO et al, 2017). 

As metodologias ativas de aprendizagem, é a base do ensino da EMCM-UFRN, 

fugindo do ensino tradicional, esse método coloca o aluno no centro do processo de 

aprendizagem, o aluno vira protagonista e o professor passa a ser um mediador, esse tipo de 

estudo proporciona a inserção do estudante na atenção básica desde os anos iniciais do curso 

(PORTAL OFICIAL EMCM, 2022; MELO et al, 2017).       

O curso de medicina da EMCM-UFRN tende a formar médicos “socialmente 

responsáveis”, para atuar efetivamente no mercado de trabalho em seus diferentes contextos, 

com ênfase no contexto rural e fora dos grandes centros urbanos, valorizando sempre as 

necessidades de saúde da população e seus valores éticos e culturais (MELO et al, 2017). 

Desta forma a missão dessa escola é compatível com as diretrizes do Plano de 

Desenvolvimento Institucional e sócio econômico da UFRN.  

A EMCM-UFRN tem como missão promover a formação médica de 
excelência, apoiada no compromisso social de contribuir para a inovação dos 
serviços de saúde e a melhoria progressiva da qualidade de vida da 
população. Propõe-se a formar médicos inseridos na rede de saúde do 
interior do RN, com vinculação à realidade social e de saúde da população, 
capazes de aliar qualificada formação técnico-científica com atitudes ético-
humanísticas que os possibilitem trabalhar em equipe e impactar 
positivamente na realidade vigente (PORTAL OFICIAL EMCM, 2022).  
 

A EMCM-UFRN contribui para a transformação da realidade social e de saúde das 

comunidades servidas, atendendo as necessidades da população seridoense, e entendendo o 

termo responsabilidade social, que é pautado no direcionamento das ações de educação, 

pesquisa, e serviços das escolas médicas para com preocupações prioritárias da saúde da 

comunidade (MELO et al, 2017).  

Além da formação médica, outra grande conquista da EMCM-UFRN foi a criação dos 

programas de pós-graduação em residência médica, responsável por formar médicos 

especialistas em áreas como clínica médica, cirurgia geral e médico saúde da família, sendo 

assim, esses cursos objetiva aos profissionais de saúde uma maior tendência de fixação na 

região após a conclusão da residência em saúde (MELO et al, 2017). 

Em 2016 além da criação dos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde, 

também é formulado o Mestrado Profissional em Educação Trabalho e Inovação em 

Medicina, esses programas surgem com a proposta de qualificação dos profissionais de saúde 
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do Seridó/RN, e consequentemente promover a melhoria dos serviços ofertados aos usuários, 

fortalecendo o SUS no interior da região (MELO et al, 2017)  

De acordo com Melo et al. (2017), são muitos os desafios enfrentados pelos 

programas de residência de saúde na EMCM-UFRN, tais como a incompatibilidade no 

número de docentes e adesão dos preceptores, sendo insuficientes levando em consideração a 

intercomunicação entre aluno e professor, burocracias excessivas, falta de fluxos e protocolos 

de atendimentos. Em consonância, Melo, Alchieri e Araújo Neto (2012) salientam que o 

restrito número de especialistas e as poucas vagas para exames médicos, atrasa o devido 

acompanhamento de pacientes no RN. 

Conforme dito anteriormente, nas últimas décadas, durante o processo que levou à 

criação do movimento pela Reforma Sanitária e todo o esforço pela implantação e melhoria 

do SUS, um conjunto de ideias e propostas acerca do que deveria ser a formação e a atividade 

prática dos profissionais médicos se disseminaram. Nos últimos anos a RM se tornou um 

passo quase indispensável dentro do processo de formação dos médicos, moldando o perfil 

dos profissionais que estão sendo inseridos no mercado de trabalho e que são absorvidos pela 

rede pública de saúde. E neste aspecto, é preciso observar o problema da qualidade dos cursos 

e a responsabilidade destas residências com suas propostas e programas para a formação 

médica (MELO et al, 2017). 

De fato, é notório o impacto social da EMCM para os municípios do eixo multicampi 

e para os próprios estudantes. Tendo a oportunidade de cursar uma pós-graduação de 

qualidade nesta instituição, foi possível vivenciar a metodologia aplicada pela EMCM e ser 

fruto de um de seus programas, sendo assim surge o desejo de contribuir com a instituição de 

alguma forma, através deste trabalho.  

Diga-se, de passagem, um programa que agrega profissionais de diferentes categorias 

médicas para serem inseridos, em equipes, nas residências dos munícipios de Caicó e Currais 

Novos (RN). É importante, ressaltar que a inserção destes profissionais residentes nas redes 

de saúde possibilita processos de reconstrução e requalificação da assistência à saúde 

prestada, contribuindo, assim, para a melhoria das condições de vida dos usuários, a 

consolidação da integração ensino-serviço-comunidade, e sobretudo a fixação de profissionais 

egressos nesses municípios (MELO et al, 2017). 
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4 METODOLOGIA 

 

O método gerado que serviu como base para a elaboração do manual da Residência de 

Clínica Médica (RCM) EMCM-UFRN, deu-se através de uma pesquisa documental. A 

análise qualitativa dos documentos, que foram manuais de RM de outras instituições 

acadêmicas, foi o principal meio de concretização do estudo. De acordo com Rosana et al, 

(2015), a pesquisa documental consiste em um tipo de pesquisa que desfruta de fontes 

primárias, isto é, dados e informações que ainda não foram tratados cientificamente ou 

analiticamente.  

A pesquisa documental consiste num intenso e amplo exame de diversos 
materiais que ainda não sofreram nenhum trabalho de análise, ou que podem 
ser reexaminados, buscando-se de outras interpretações ou informações 
complementares chamadas de documentos. Assim pode-se dizer que a 
pesquisa documental é aquela em que os dados obtidos são estritamente 
provenientes de documentos, com objetivos de extrair informações neles 
contidas, a fim de compreender um fenômeno. (ROSANA, et al, 2015, 
p.244). 

 

Realizou-se no decorrer do ano de 2021, entre os meses de fevereiro a junho, uma 

pesquisa documental, no intuito de encontrar diferentes manuais de RM de instituições 

acadêmicas do Brasil. O principal objetivo dessa pesquisa foi esquadrinhar e atinar sobre os 

principais tópicos que regem esses manuais.  Ainda ao longo desses meses desenvolveu-se 

uma revisão integrativa da literatura sobre a história das residências médicas no mundo e no 

Brasil. Tal análise investigou os obstáculos da formação médica nas primeiras décadas do 

século XX, bem como assimilou desafios enfrentados por estudantes e professores dos cursos 

de medicina dos programas de graduação e pós-graduação, em especial o da EMCM-UFRN.   

A primeira fase da pesquisa consistiu na pré-análise dos documentos, nesta etapa 

houve a necessidade de obter pelo menos dez manuais de residência médica de distintas 

universidades brasileiras. Visto a dificuldade de aquisição do material, pois nem todos os 

manuais estão disponíveis para visualização nos portais oficiais das instituições acadêmicas, 

observou-se que o quantitativo pesquisado foi suficiente para aquisição das informações 

relevantes na confecção do manual da RCM EMCM-UFRN, essas informações iniciais 

consistiam em entender os principais tópicos que fazem parte dos manuais.  

Utilizou-se no sistema de busca disponíveis na internet, google, três palavras-chaves: 

residência médica; manual, e o nome das universidades desejadas, essa pesquisa nos levou aos 

portais oficiais das instituições acadêmicas almejadas, onde foi possível adquirir o conteúdo 



 
28 

 
para estudo. Esse primeiro momento da pesquisa portou a um levantamento de dez manuais 

atualizados, datados de 2014 a 2021, sendo este o critério eleito para a primeira seleção.  

O segundo passo consistiu na organização do material encontrado, para dar início ao 

tratamento e interpretação dos dados, cada manual foi analisado, e extraídos elementos 

comuns, que eram aqueles itens repetidos em todos os manuais, e os elementos singulares, 

que eram os tópicos inerentes a cada instituição. Havia manuais nos quais não se observou 

elementos singulares, e outros apenas elementos comuns.  

Desta análise foram selecionados seis manuais. Para isso aplicou-se dois critérios de 

inclusão na apuração dos manuais, quais sejam:  

1. Manuais de Residência Médica atualizados, produzidos a partir do ano 

2013. O ano 2013, foi marcado pela última alteração na lei nº: 6932/1981, que 

normatiza as leis de RM no Brasil, neste ano foi criado o programa Mais Médicos 

para o Brasil, sendo assim manuais confeccionados antes desse período podem 

conter informações desatualizadas.   

2. Manuais de Residência Médica que fosse composto por uma maior 

quantidade de elementos singulares, desse modo poderíamos analisar materiais 

diversificados, podendo assim, conhecer também particularidades de outras 

instituições e como estas estão sendo conduzidas. Houve uma exceção, o manual 

da Residência Médica do Hospital de Belém, que está constituído apenas de 

elementos comuns, o mesmo foi escolhido, pois é o retrato da maioria dos manuais 

de instituições médicas do Brasil, podendo servir como base para criação do 

manual da RCM EMCM.  

 

 Os seis manuais elegidos foram:  

1. Manual do Residente Clínica Médica do Hospital de Belém - Centro 

Universitário do Estado do Pará. CESUPA. Ano: 2018.  

2. Guia do Médico Residente - Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul. Ano: 2019. 

3. Manual do Médico Residente do Hospital das Clínicas - Universidade 

Federal de Pernambuco. Ano: 2021.  

4. Manual do Residente de Clínica Médica do Hospital das Clínicas - 

Universidade de São Paulo. Ano: 2018 

5. Manual de Orientações para Residentes em atividade no Hospital Lauro 

Wanderley - Universidade Federal da Paraíba. Ano: 2019  
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6. Manual dos Programas de Residência Multiprofissionais em Saúde. 

Escola Multicampi de Ciências Médicas - Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Ano: 2021 
 
           

          O sexto manual elegido é um manual dos programas de Residência Multiprofissional 

em Saúde da EMCM-UFRN, 2021, não constitui um manual de RM, porém foi escolhido, 

pois trata do único manual disponível no portal oficial EMCM-UFRN que apresenta 

informações relevantes sobre esta instituição, particularidades importantes, que auxiliou no 

processo de construção do manual RCM EMCM-UFRN.  

          De um modo geral os manuais estudados sugerem elementos comuns: Introdução, 

Objetivos, Metodologia, Atividades Didáticas, Competências dos residentes, Normas de 

Condutas, Sistema de Avaliação, Rodízio, Programação. Ao mesmo tempo, foi possível 

perceber algumas especificidades em determinados manuais, pois levam em conta os 

objetivos dos programas. O resultado final foi a elaboração de um quadro síntese de 6 

manuais de residência, diante do cruzamento de dados nas bases, encontramos as literaturas 

apresentadas no quadro abaixo (Quadro 1). 

          O quadro de síntese elaborado a seguir, é composto por cinco variáveis, são eles: 

Títulos do programa; autores; ano; elementos singulares; elementos comuns. Os elementos 

singulares chamam a atenção por conter itens significativos no entendimento sobre as 

instituições estudadas, entre eles, o fluxo de acidentes biológicos, orientação para elaboração 

do trabalho de conclusão do curso de RM, mapa com localização dos principais locais da 

instituição, eletivos internacionais, auditoria médica, conjunto de perguntas e respostas sobre 

as principais dúvidas entre os alunos e etc. O preenchimento desses componentes, facilitou a 

compreensão no que diz respeito a importância de tópicos que configuram um manual de 

residência médica.  
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Quadro 1: Sistematização para elaboração do Manual da RM 

N° TÍTULO/PROGRAMAS AUTORES ANO ELEMENTOS SINGULARES ELEMENTOS EM 
COMUM 

01 Manual do Residente de Clínica Médica do 
Hospital de Belém - CESUPA 

Centro Universitário do Estado do Pará 

 

Páginas: 19 

Organização acadêmica e 
administrativa  

Reitor: Prof. João Paulo do Valle 
Mendes 

 

2018 

 

Não tem 

Introdução/Objetivos 
Metodologia 
Atividades Didática 
Competências dos 
residentes 
Normas de Condutas 
(direitos e deveres) 
Sistema de Avaliação 
Rodízio 
Programação 
 

02 Guia do Médico Residente  

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul 

 

Páginas: 42 

Escola de Medicina  

Comissão de Residência Médica 

Reitor: Ir. Evilázio Borges Teixeira  

 

2019 

Sanções disciplinares detalhadas  

Orientações gerais para procedimentos 
e atividades 

Fluxo de acidentes biológicos  

Introdução/Objetivos 
Metodologia 
Atividades Didáticas 
Competências dos 
residentes 
Normas de Condutas 
Sistema de Avaliação 
Rodízios 
Programação 
 

 
03 

Manual do Médico Residente do Hospital das 
Clínicas  
Universidade Federal de Pernambuco  
 
 
Páginas: 40  

Coordenação de Residência Médica 
 
Superintendente: Luiz Alberto 
Mattos  

 
2021 

Orientações para elaboração do 
trabalho de conclusão da residência 
médica do HC-UFPE – Monografia 
(procedimentos para envio comitê de 
ética, defesa, formato da 
apresentação...) 
Mapa de localização  
Telefones úteis  

Introdução/Objetivos 
Metodologia 
Atividades Didáticas 
Competências dos 
residentes 
Normas de Condutas 
Sistema de Avaliação 
Rodízios 
Programação 
Atividades Didáticas 
 

Fonte: da autora (2021). 
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Cont.Quadro 1: Sistematização para elaboração do Manual da RM 

N° TÍTULO/PROGRAMAS AUTORES ANO ELEMENTOS SINGULARES ELEMENTOS EM 
COMUM 

 

04 
Manual do Residente de Clínica 
Médica do Hospital das clinicas  

Universidade de São Paulo 

 

Páginas: 38 

Coordenação de 
Residência Médica 

Supervisor: Prof. Dr 
Milton de Arruda 
Martins  

 

2018 

Eletivos (Direito aos R1) 

Eletivos internacionais 

Introdução/Objetivos 
Metodologia 
Atividades Didáticas 
Competências dos 
residentes 
Normas de Condutas 
Sistema de Avaliação 
Rodízios 
Programação 
 

 

05 
Manual de orientações para residentes 
em atividade no Hospital Universitário 
Lauro Wanderley  

Universidade Federal da Paraíba 

 

Páginas: 113 

Coordenação de 
Residência Médica – 
Grupo de 
organizadores e 
colaboradores  

Reitor: Prof. Dra. 
Margareth de Fátima 
F. M. Diniz  

 

 

2019 

Comitê de ética em pesquisa  
Orientações de laboratório de análises clínicas  
Auditoria médica e faturamento hospitalar  
Anexo (Fichas hospitalares) 
 

Introdução/Objetivos 
Metodologia 
Atividades 
Competências dos 
residentes 
Normas de Condutas 
Sistema de Avaliação 
Rodízios 
Programação 
Atividades Didáticas 
 

06 Manual dos Programas de Residência 
Multiprofissionais em Saúde 
 
Escola Multicampi de Ciências 
Médicas - Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte 
 
Páginas: 66  

Secretaria Acadêmica 
Integrada 

2021 Perfil do egresso  
Orientações para a qualificação do trabalho final do curso 
Dúvidas frequentes  

Introdução/Objetivos 
Metodologia 
Atividades 
Competências dos 
residentes 
Normas de Condutas 
Sistema de Avaliação 
Rodízios 
Programação 
Atividades Didáticas 
 

Fonte da autora (2021). 
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No manual formulado para a RCM EMCM-UFRN levou-se, pois, em conta tais 

tópicos, que são a estrutura do manual: Conhecendo o Programa; Objetivos Gerais e 

Específicos do Programa; Matriz de Competências do Programa, Legislações da RM no 

Brasil; Componentes Curriculares Práticos e Teóricos; Distribuição de Atividades Teóricas e 

Práticas; Avaliação; Processo Seletivo; Bolsa. O propósito principal desses pontos é orientar e 

instruir os residentes, sistematizando e padronizando as orientações e as atividades a serem 

desenvolvidas.  

Após avaliar os principais tópicos que integram diferentes manuais de RM de 

instituições brasileiras, percebeu-se que haveria a necessidade de buscar informações 

importantes sobre o que rege as Legislações de RM no Brasil, Matriz de Competências de 

RM, e todas outras informações sobre documentos oficiais de criação da RCM da EMCM. 

Sendo assim, houve a indispensabilidade do contato direto com coordenadores do programa 

de RCM EMCM para a aquisição deste material.  

Todas as informações que estão disponíveis no manual de RCM da EMCM, foram 

extraídas das seguintes fontes:  

Leis que normatizam a RM no Brasil. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/escola-de-
gestores-da-educacao-basica/247-programas-e-acoes-1921564125/residencia-medica-
2137156164/13086-leis-residencia-medica.  

Portal oficial da Escola Multicampi de Ciências Médicas da UFRN. Disponível em: 
http://emcm.ufrn.br/site/.  

Portal oficial da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sistema Integrado de Gestão 
de Atividades Acadêmicas. SIGAA EMCM. Disponível em: 
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/departamento/portal.jsf?id=7278.  

Portaria Interministerial nº 9, de 13 de outubro de 2021. Disponível em: 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-n-9-de-13-de-outubro-de-2021-
352332739. 

Resolução 05/2012 - 21/12/2012. Relatório de dados do processo: Programa Clínica Médica. 
UFRN. 14.10.2015. nº protocolo: 2015-1814, a. 14 out. 2015.  

Resolução CNRM nº14, de 6 de julho de 2021. Órgão: Ministério da Educação/ Secretaria de 
educação superior. https://www.gov.br/mec/pt-br/residencia-medica/crm/2021/resolucao-
cnrm-no-14-de-6-de-julho-de-2021-resolucao-cnrm-no-14-de-6-de-julho-de-2021-dou-
imprensa-nacional. 

             Após a conclusão da confecção do manual da RCM EMCM-UFRN, o referido 

produto foi enviado para os coordenadores da RCM EMCM-UFRN para apreciação do 

material, em 22 de setembro do 2021, com a finalidade de apanhar sugestões para a melhoria 
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do produto. Também posso destacar que na qualificação desta pesquisa, no dia 16 de 

dezembro de 2021, foram seguidas sugestões de melhorias pela banca avaliadora, o que 

contribuiu para a o desfecho final do produto.  
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5 RESULTADOS  

 

          A composição do Manual, bem como os pontos propostos e descritos foram somas, de 

um lado de uma pesquisa sobre os conteúdos mais prevalentes e relevantes de manuais de 

diferentes instituições acadêmicas de RM do Brasil, bem como de uma revisão de documentos 

oficiais do MEC, EMCM. Do Outro, da minha vivência durante dois anos (março de 2019 a 

fevereiro de 2021) cursando a Residência de Clínica Médica da EMCM-UFRN, cuja 

oportunidade propiciou muitas aprendizagens e experiências que contribuíram de forma direta 

por meio da ação e reflexão constantes, sobre os desafios (o ambiente; a infraestrutura, 

recursos humanos, corpo docente entre outras questões inerentes ao contexto público de saúde 

local e nacional) vivenciados nesta instituição.  

Foram selecionados e consultados vários modelos de manuais na tentativa de 

apresentar em sua integralidade aqueles pontos essenciais os quais entendemos cobrir a 

maioria das necessidades identificadas neste estudo. Um fator fundamental na elaboração do 

produto, foi torná-lo interessante, inserindo figuras ilustrativas, exibindo as instalações onde 

os residentes permanecerão nos anos de estudo, e para isso houve ajuda da secretária de 

mídias do Hospital Regional do Seridó (Hospital no qual os residentes da EMCM se 

encontrarão a maior parte do tempo), disponibilizando algumas fotos oficiais das instalações 

deste ambiente.  

Faz-se necessário registrar alguns obstáculos para a produção deste manual, entre eles, 

informações escassas disponibilizadas sobre a RCM EMCM-UFRN para pesquisa. Além do 

mais, o portal da EMCM-UFRN conta com informações direcionadas para a graduação de 

medicina EMCM, contendo poucas ou nulas informações sobre a RCM, já que o material 

existente no portal se mescla com as informações da graduação de medicina.  

Importante destacar, ainda, que esse será o primeiro manual para a residência de 

clínica médica da EMCM-UFRN direcionado para os alunos e equipe profissional, podendo 

ser adaptável a futuras gerações. Trata-se, pois, da primeira versão de um produto flexível a 

novas circunstâncias, ilustrado a seguir:  
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5.1 MANUAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA CLÍNICA MÉDICA EMCM/UFRN  

 

MANUAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA  
ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO 

NORTE - EMCM/UFRN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAICÓ – RIO GRANDE DO NORTE 
2022 
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Médicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
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Telefone: (84) 3342-2337 – 101/ (84) 9 9458-2044 

Homepage:  
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1 APRESENTAÇÃO 

 

 

OPCIONAL - Espaço reservado para o texto de apresentação do programa feito 

pela coordenação do programa de RCM EMCM  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Coordenação Geral da Residência de Clínica Médica da EMCM 
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2 CONHECENDO O PROGRAMA  

 

O programa de residência médica da Escola Multicampi de Ciências Médicas do Rio 

Grande do Norte (EMCM-UFRN) tem suas atividades de ensino e treinamento prático 

desenvolvidas e sediadas nos campi de Caicó - RN e Currais Novos - RN e região do Seridó, 

contemplam: Programas de Acesso Direto em Área Cirúrgica Básica (campus Currais Novos - 

RN), Clínica Médica (Caicó - RN) e Medicina da Família e Comunidade (campi Caicó - RN e 

Currais Novos - RN).  

 

 Figura 1: Fachada da EMCM-UFRN 

 

Fonte: Porta-oficial EMCM-UFRN 

 

O programa de residência médica de clínica médica (RCM) da EMCM- UFRN torna-

se significativo para a assistência e formação de médicos no interior do Rio Grande do Norte, 

tendo como principal objetivo formar profissionais, cuja característica básica seja atuar no 

âmbito da Clínica Médica, nos diversos cenários de Atenção à Saúde da região do Seridó, 

sendo assim o programa visa inserir médicos na rede de saúde do interior do RN, com 

vinculação à realidade social e de saúde da população, capazes de aliar qualificada formação 

técnico-científica com atitudes ético-humanísticas que os possibilitem trabalhar em equipe e 

impactar positivamente na realidade vigente. 
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A RCM EMCM-UFRN é um curso de pós-graduação latu sensu, regulamentado 

pelo Decreto 80.281, de 05/09/77, e pela Lei 6.932 e demais resoluções emanadas da 

Comissão Nacional de Residência Médica. Este programa de treinamento será cumprido em 

regime de 60 horas semanais, perfazendo um total de 2.880 horas anuais, com duração de 

dois anos.   

O Programa de Residência Médica em Clínica Médica, na modalidade treinamento 

em serviço, compreenderá atividades práticas em serviços de saúde de alta complexidade, 

principalmente, atividades teórico-práticas e atividades teóricas. Envolverá metodologias de 

ensino-aprendizagem centradas no residente com o objetivo no desenvolvimento de 

competências específicas do médico especialista em Clínica Médica. Compreenderá, ainda, 

aulas expositivas e dialogadas; discussão de casos; clubes de revista; seminários; 

conferências; visitas ao leito com preceptoria, entre outros. 

 A carga horária semanal será distribuída entre atividades teóricas e práticas, 

incluindo obrigatoriamente evoluções aos finais de semana e feriados de acordo com escala 

pré-estabelecida. Os residentes cumprirão atividades em unidades próprias ou conveniadas 

com a UFRN, podendo incluir Unidades Básicas de Saúde, Hospitais Municipais ou 

Regionais, Unidades de Pronto Atendimento e demais equipamentos da Rede de Serviços 

de Saúde. 

No programa de ensino da RCM EMCM-UFRN, os residentes terão contato com 

professores capacitados (mestres e doutores) que irão facilitar a formação integral do Médico 

Especialista em Clínica Médica. Espera-se que o caminho dos residentes seja trilhado dentro 

dos bons preceitos da técnica, e da ética médica, e que obtenham ao final do caminho o 

melhor desenvolvimento pessoal e profissional como futuro médico 
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3 OBJETIVOS DO PROGRAMA  

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

O Programa de Residência em Clínica Médica tem como objetivo formar um clínico 

geral, cuja característica básica seja atuar no âmbito da Clínica Médica, nos diversos cenários 

de Atenção à Saúde da região do Seridó, seja no atendimento eletivo ou de urgência, a partir 

de uma abordagem biopsicossocial do processo saúde doença, integrando ações de proteção, 

prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação, além de promoção de educação no âmbito 

individual e coletivo. O residente ao final dos dois anos estará apto para promover à saúde em 

especial nas afecções clínicas mais prevalentes na população em suas diferentes fases da vida, 

bem como desenvolverá habilidades e raciocínio crítico nos diversos níveis de atenção. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Orientação no sentido de permitir uma visão integrada do doente, em seus aspectos 

médicos, psíquicos, culturais e sociais, fazendo com que o doente seja visto como um todo; 

- Promoção de medidas que visam à prevenção das doenças;  

- Valorização da avaliação clínica do doente e desenvolvimento do raciocínio crítico; 

- Conhecimento dos mecanismos etio-fisio-patológicos envolvidos nas principais 

afecções clínicas;  

- Identificação de situações críticas, estabelecendo prioridades diagnósticas e 

terapêuticas; 

- Utilização criteriosa de recursos diagnósticos complementares e de recursos 

terapêuticos medicamentosos; 

- Realização de procedimentos invasivos, eletivos e de urgência, adequados ao nível de 

conhecimento e treinamento; 
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- Treinamento da comunicação e liderança, com organização e apresentação de casos e 

temas em visitas, reuniões e discussões;  

- Motivação para a atualização de conhecimentos através da medicina baseada em 

evidências; 

- Exercício da profissão dentro dos mais rigorosos princípios éticos; 

- Capacidade de lidar com ansiedade, dúvidas, medo e pudores dos pacientes sob seu 

cuidado e responsabilidade, nas diversas condições e situações do treinamento; 

- Capacidade de reconhecer, aceitar e trabalhar os sentimentos das famílias dos 

pacientes nos diferentes contextos;  

- Capacidade de reconhecer os mecanismos psicológicos envolvidos nos diversos 

quadros e situações clínicas;  

- Capacidade de perceber a função da relação médico-paciente no processo terapêutico 

e desenvolver recursos para, através dela, potencializar os demais recursos terapêuticos;  

- Capacidade de reconhecer e respeitar a hierarquia das equipes multidisciplinares e 

multiprofissionais de saúde no contexto de assistência e ensino;  

- Capacidade de estimular o trabalho em equipe, valorizando a atuação de todos seus 

membros no resultado do atendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
47 

 
 

4 MATRIZ DE COMPETÊNCIAS DO PROGRAMA 

  

De acordo com a resolução CNRM nº14, de 6 de julho de 2021 aprova a matriz de 

competências dos programas de Residência Médica em Clínica Médica (PRMCM) no 

Brapsil. Orgão: Ministério da Educação / Secretaria de Educação Superior.  

https://www.gov.br/mec/pt-br/residencia-medica/crm/2021/resolucao-cnrm-no-14-de-6-de-

julho-de-2021-resolucao-cnrm-no-14-de-6-de-julho-de-2021-dou-imprensa-nacional. 

A EMCM segue a matriz de competências dos PRMCM estabelecida pelo 

Ministério da Saúde e Secretaria de Educação Superior.  

 

Competências por ano de treinamento  

 

Ao final do R1 o Médico Residente de Clínica Médica deverá ser capaz de:  

 

1. Dominar a anamnese e exame clínico geral e específico, formular hipóteses 

diagnósticas, solicitar e interpretar exames complementares e traçar condutas para as 

afecções mais prevalentes em Medicina Interna; dominar a propedêutica dos órgãos, 

sistemas e aparelhos.  

2. Dominar os conceitos básicos, fisiopatologia, critérios diagnósticos e princípios 

fundamentais do tratamento das síndromes e das doenças mais prevalentes e com maior 

gravidade em Medicina Interna.  

3. Dominar a técnica de solicitação de exames laboratoriais e de imagens.  

4. Avaliar e interpretar os exames laboratoriais.  

5. Avaliar e interpretar exames de imagens radiológicos e ultrassonográficos.  

6. Avaliar e interpretar eletrocardiogramas e testes ergométricos. 

7. Dominar a técnica de acesso venoso periférico e venóclise.  

8. Dominar a técnica de atendimento ambulatorial em atenção primária e secundária.  

9. Dominar a técnica de reposição volêmica e de acesso venoso central com 

cateteres.  

10. Dominar o atendimento de urgência/emergência que mais frequentemente 

acometem os pacientes.  

11. Avaliar e interpretar testes de funções respiratórias.  
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12. Dominar a técnica de tratamento de pacientes com quadros de insuficiência 

ventilatória ou afecções pulmonares mais prevalentes.  

13. Dominar o manuseio de equipamentos de assistência ventilatória.  

14. Compreender e participar do atendimento aos pacientes em cuidados intensivos.  

15. Dominar a técnica de atendimento das emergências hipertensivas e suas causas.  

16. Dominar as técnicas do suporte avançado cardiológico.  

17. Dominar as técnicas de tratamento de hiper e hipoglicemia.  

18. Avaliar e compreender as afecções neurológicas agudas.  

19. Avaliar e compreender as doenças hematológicas mais frequentes, bem como 

disfunções de coagulação e sangramentos.  

20. Dominar o uso racional de hemocomponentes e hemoderivados.  

21. Dominar as técnicas de reanimação cardiorrespiratória e uso de aparelhos. 

22. Avaliar e compreender as afecções mentais mais prevalentes.  

23. Dominar as técnicas de reposição volêmica e distúrbios do equilíbrio ácido-

básico.  

24. Dominar as técnicas de implantação da pressão arterial média.  

25. Dominar as técnicas de toracocentese e paracentese diagnósticas ou terapêuticas 

guiadas ou não por ultrassonografia.  

26. Dominar a técnica de nutrição enteral. 

27. Dominar a técnica de introdução de sondas gástricas, enterais, retais, vesical.  

28. Dominar a técnica de atendimento às síndromes convulsivas.  

29. Dominar a técnica de tratamento das doenças dispépticas agudas e crônicas.  

30. Dominar a técnica de atendimento ao paciente asmático e portador de doença 

pulmonar obstrutiva crônica.  

31. Dominar a técnica de atendimento ao paciente portador de polineuropatia.  

32. Dominar o manejo de vias aéreas e cricotireoidostomia.  

33. Avaliar e compreender o tratamento de pacientes em cuidados paliativos.  

34. Participar de pesquisa clínica e de produção de trabalhos científicos.  

35. Manter comportamento de acordo com os preceitos éticos e bioéticos.  

36. Manter bom relacionamento com a equipe de saúde, pacientes e familiares.  

37. Valorizar a importância médica, ética e jurídica do registrar os dados e a 

evolução do paciente no prontuário de forma clara e concisa, manter atualizado no 

prontuário os resultados dos exames laboratoriais, radiológicos, histopatológicos, pareceres 

de outras clínicas chamadas a opinar e quaisquer outras informações pertinentes ao caso.  
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38. Realizar a prescrição do plano terapêutico, informado e aceito pelo paciente e/ou 

seu responsável legal.  

39. Acompanhar o paciente da internação até a alta hospitalar, produzir relatório 

específico para continuidade terapêutica e seguimento clínico.  

40. Aplicar os conceitos fundamentais da ética médica.  

41. Aplicar os aspectos médico-legais envolvidos no exercício da prática médica.  

42. Obter o consentimento livre e esclarecido do paciente ou familiar em caso de 

impossibilidade do paciente, após explicação simples, em linguagem apropriada para o 

entendimento sobre os procedimentos a serem realizados, suas indicações e complicações, 

salvo em caso de risco iminente de morte.  

43. Estabelecer relação respeitosa com o preceptor, equipe de trabalho e todos os 

funcionários do hospital.  

44. Compreender os mecanismos utilizados para concessão de medicamentos para 

os pacientes por meio da assistência farmacêutica em Farmácia de alto custo e/ou 

medicamento estratégico.  

45. Analisar os custos da prática médica e utilizá-los em benefício do paciente, 

mantendo os padrões de excelência.  

46. Valorizar a relação custo/benefício para as boas práticas na indicação de 

medicamentos e exames complementares.  

 

Ao final do R2 o Médico Residente de Clínica Médica deverá ser capaz de:  

 

1. Dominar a técnica de implantação do marca-passo temporário.  

2. Dominar a técnica de atendimento ao paciente portador de arritmia cardíaca.  

3. Dominar a técnica atendimento ao paciente portador de dor torácica 

4. Dominar a técnica de atendimento ao paciente portador de insuficiência cardíaca.  

5. Dominar a técnica de atendimento ao paciente portador de angina ou infarto 

agudo do miocárdio.  

6. Dominar a técnica de tratamento do paciente portador de tromboembolismo 

pulmonar.  

7. Dominar a técnica de tratamento de pacientes em unidades de cuidados 

intensivos.  

8. Dominar a técnica de tratamento de pacientes portadores do vírus HIV e demais 

doenças infecciosas.  
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9. Dominar as técnicas de atendimento a pacientes portadores de doenças imunes e 

autoimunes.  

10. Dominar as técnicas de tratamento das doenças granulomatosas e não 

granulomatosas. 

11. Dominar as técnicas de atendimento dos pacientes diabéticos e os acometidos 

por afecção endocrinológica. 

12. Dominar a técnica de nutrição parenteral.  

13. Dominar as técnicas de atendimento dos pacientes portadores de doenças 

reumáticas.  

14. Avaliar e compreender as técnicas de tratamento dos pacientes portadores de 

neoplasias.  

15. Compreender e aplicar as normas de biossegurança e de prevenção de infecções 

relacionadas à assistência a saúde.  

16. Analisar a relação custo/benefício para o tratamento das doenças em sua área de 

atuação, visando selecionar os métodos de investigação diagnóstica adequados e a melhor 

terapêutica, mantendo sempre a qualidade do atendimento.  

17. Dominar a indicação e prescrição de antibióticos, antivirais e antifúngicos. 

18. Dominar as técnicas de tratamento dos pacientes portadores de insuficiência 

renal aguda e crônica.  

19. Participar de pesquisa clínica e da produção de trabalhos científicos.  

20. Aplicar conhecimentos e habilidades na prevenção da doença e na promoção da 

saúde.  

21. Manejar o suporte para os pacientes e familiares nos casos de medicina paliativa 

e de terminalidade da vida. 

22. Tomar decisões sob condições adversas, com controle emocional e equilíbrio, 

demonstrando seus conhecimentos e sua liderança no sentido de minimizar eventuais 

complicações, mantendo consciência de suas limitações.  

23. Produzir um trabalho científico, utilizando o método de investigação adequado e 

apresentar em congresso médico ou publicar em revista científica ou apresentar 

publicamente em forma de monografia. Este conteúdo não substitui o publicado na versão 

certificado. 
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5 LEGISLAÇÃO DA RESIDÊNCIA MÉDICA 

 

Nas últimas décadas no Brasil, todo um conjunto de normas/legislação foi criado 

estabelecendo orientações e diretrizes para o funcionamento das Residências Médicas no 

Brasil. O objetivo desta seção é informar ao residente que o programa é regido por uma 

série de normas legais e infralegais (resoluções, portarias e outros). A principal norma 

regente da RM é a lei: 6932/1981, a qual dispõe sobre as atividades do médico residente e 

da outras providencias. Segue as principais disposições sobres os direitos e deveres do 

residente descrito nesta lei.  

Todas as leis que normatizam a RM No Brasil constam em: 

http://portal.mec.gov.br/escola-de-gestores-da-educacao-basica/247-programas-e-acoes-

1921564125/residencia-medica-2137156164/13086-leis-residencia-medica. 

 

1- Art.4 § 1º. O médico residente é filiado ao Regime Geral de Previdência 

Social – RGPS como contribuinte individual.  

 

2- Art.4 § 2º. O médico residente tem direito, conforme o caso, à licença 

paternidade 5 (cinco) dias ou à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias. 

 

3- Art.4 § 4º: O tempo de residência médica (RM) será prorrogado por 

prazo equivalente à duração do afastamento do médico residente por motivo de 

saúde.  

 

4- Art. 4 § 5º. A instituição de saúde responsável por programas de 

residência médica oferecerá ao médico residente, durante o período de residência: 

            a) Condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões; 

b) Alimentação; e  

c) Moradia;  

 

5- Art; 5º. Os programas dos cursos de RM respeitarão o máximo de 60 

(sessenta) horas semanais, nelas incluídas um máximo de 24 (vinte e quatro horas) 

de plantão.  
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6- Art. 5º. § 1º. O médico residente fará jus a um dia de folga semanal e a 

30 (trinta) dias consecutivos de repouso, por ano de atividade.  

 

7- Art, 5. § 2º. Os programas do curso de RM compreenderão num mínimo 

de 10% (dez por cento) e num máximo de 20% (vinte por cento) de sua carga 

horária, atividades teóricas-práticas, sob a forma de sessões atualizadas, seminários, 

correlações clínico-patológicas ou outras, de acordo com os programas pré-

estabelecidos.  

 

8- Art 7º. A interrupção do programa de RM por parte do médico 

residente, seja qual for a causa, justificada ou não, não o exime da obrigação de, 

posteriormente completar a carga horária total de atividade prevista para o 

aprendizado, a fim de obter o comprovante referido no artigo anterior, respeitadas 

as condições iniciais de sua admissão.  
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6 COMPONENTES CURRICULARES 

 

6.1    COMPONENTE TEÓRICO  

 

Tipo de Atividade: Análise e discussões de casos clínicos. Seminários. Aulas.  

Duração da Atividade: 576 horas 

 

6.2       COMPONENTE PRÁTICO 

 

Estágios I em Atividades de Clínica Médica 

Tipo de Atividade: Teórico Prática (Atividade Coletiva). Enfermaria.  

Modo Educação: Presencial. 

Duração: 1440 horas. 

Descrição da Atividade: Acompanhamento de pacientes internados. Participação de 

visitas com preceptores e professores, sob a companhia do R2. Diagnóstico e tratamento de 

intercorrências clínicas com a participação/supervisão de preceptor e R2. Programação de alta 

hospitalar, preenchimento correto de prontuários, orientações de pacientes pós alta hospitalar.  

 

Estágios I em Urgência e Emergência:  

Tipo de Atividade: Teórico Prática (Atividade Coletiva). Pronto Socorro. 

Modo Educação: Presencial. 

Duração: 432 horas. 

Descrição da Atividade: Atendimento de pacientes portadores de urgências clínicas em 

hospitais de rede estadual e municipal. Abordagem do paciente crítico, atendimento inicial. 
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Estágios I em Unidades Básicas de Saúde 

Tipo de Atividade: Teórico Prática (Atividade Coletiva). Estágio em Unidade Básica 

de Saúde.  

Modo Educação: Presencial 

Duração: 144 horas 

Descrição da Atividade: Contato com pacientes portadores de patologias clínicas da 

rede básica. Conhecimento dos sistemas de referência e contra referência em clínica médica 

no SUS local. Avaliação clínica dos pacientes. 

 

Plantões I em Unidade de Terapia Intensiva - UTI 

Tipo: Teórico Prática (Atividade Coletiva). Platão em UTI.  

Modo Educação: Presencial 

Duração: 576 horas 

Descrição da Atividade: Treinamento na forma de plantões presenciais em Unidade de 

Tratamento Intensivo, no cuidado de pacientes críticos, portadores de patologias clínicas. 

Treinamento na abordagem do paciente crítico. Treinamento em manejo de pacientes sob 

ventilação mecânica, monitorização invasiva, não invasiva, uso de drogas vasoativas. 

Treinamento na abordagem da parada cardiorrespiratória. 

 

Estágios II em Atividade de Clínica Médica 

Tipo: Teórico Prática (Atividade Coletiva). Enfermaria.  

Modo Educação: Presencial 

Duração: 1440 horas 
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Descrição da Atividade: Acompanhamento de pacientes internados. Participação de 

visitas com preceptores e professores, sob a companhia do R2. Diagnóstico e tratamento de 

intercorrências clínicas com a participação/supervisão de preceptor e R2. Programação de alta 

hospitalar, preenchimento correto de prontuários, orientações de pacientes pós alta hospitalar.  

 

Estágios II em Unidade Básica de Saúde 

Tipo de Atividade: Teórico Prática (Atividade Coletiva). Estágio em Unidade Básica 

de Saúde.  

Modo Educação: Presencial 

Duração:  144 horas 

Descrição da Atividade: Contato com pacientes portadores de patologias clínicas da 

rede básica. Conhecimento dos sistemas de referência e contra referência em clínica médica 

no SUS local. Avaliação clínica dos pacientes. 

 

Estágios II em Urgência e Emergência 

Tipo: Teórico Prática (Atividade Coletiva). Pronto Socorro. 

Modo Educação: Presencial 

Duração: 432 horas 

Descrição da Atividade: Atendimento de pacientes portadores de urgências clínicas em 

hospitais de rede estadual e municipal. Abordagem do paciente crítico, atendimento inicial. 

 

Plantões II em Unidade de Terapia Intensiva - UTI 

Tipo: Teórico Prática (Atividade Coletiva). Plantão em UTI.  

Modo Educação: Presencial. 

Duração: 576 horas.  
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Descrição da Atividade: Treinamento na forma de plantões presenciais em Unidade de 

Tratamento Intensivo, no cuidado de pacientes críticos, portadores de patologias clínicas. 

Treinamento na abordagem do paciente crítico. Treinamento em manejo de pacientes sob 

ventilação mecânica, monitorização invasiva, não invasiva, uso de drogas vasoativas. 

Treinamento na abordagem da parada cardiorrespiratória. 
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7 DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS 

 

Nesta seção mostraremos quais e como estão distribuídas as atividades dos residentes 

ao longo dos dois anos de residência. 

 

ESCALA DE RODÍZIOS  

 

Os residentes deverão ser devidos em 3 grupos de 2, composto por um residente do 1º 

ano (R1) e um residente do 2º ano (R2), que ficarão em rodízios previamente estabelecidos 

pelo coordenador da residência, cada setor terá sua tutoria/preceptoria.  

 

 

RODÍZIO 1 

Hospital Regional do Seridó (HRS) ou Hospital Regional Telecila Freitas  
Enfermaria Clínica Médica Horário: Segunda à sexta, 7:00 -12:00 horas  
Responsável: Preceptor 1   

 

GRUPOS Març Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. 

Grupo 01 
R1 e R2 

G01 G01     G01 G01     

Grupo 02 
R1 e R2 

  G02 G02     G02 G02   

Grupo 03 
R1 e R2 

    G03 G03     G03 G03 

 
Local: Estrada do Perímetro Irrigado do Sabugi s/n, Paulo VI, Caicó – RN, 59300-000 

Objetivos: O residente terá a oportunidade de atender pacientes com alto nível de 

complexidade, sendo responsável (juntamente com os internos) pelo acompanhamento desses 

pacientes durante todo o internamento, ficando responsável pela solicitação de exames diário 

do paciente, registro por escrito de sua evolução, elaboração da prescrição, elaboração do 

relatório de alta e demais procedimentos. O principal objetivo é aperfeiçoar as técnicas de 

anamnese, exame clínico, formulação de hipóteses diagnósticas, planejamento da investigação 

terapêutica, além de treinar a relação médico-paciente.  

Período do rodizio: 60 dias (4 meses por cada ano de RM). 
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               Figura 2: Enfermaria CM HRS. 2022.  

 

                    Fonte: Cedida por Madona Gurgel, (Residente CM, 2019-2021).  
 
 
 
RODÍZIO 2  
 

 Hospital Regional do Seridó ou Hospital Regional Telecila Freitas  
Escala do Pronto Socorro Médico (PS): Segunda à sexta, 7:00 -12:00 horas  
Responsável: Preceptor 2/ Preceptor 3   

 

GRUPOS Març Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. 

Grupo 01 
R1 e R2 

   G01  G01   G01  G01  

Grupo 02 
R1 e R2 

 G02    G02  G02     G02 

Grupo 03 
R1 e R2 

G03  G03     G03  G03   

 

Local: Estrada do Perímetro Irrigado do Sabugi s/n, Paulo VI, Caicó – RN, 59300-000 

Objetivos: O residente terá a oportunidade de realizar atendimentos de urgência e 

emergência, colocando em prática conhecimentos previamente adquiridos, ficará responsável 

pela evolução dos pacientes internados da sala amarela e vermelha, sob responsabilidade 

primária do médico plantonista, de acordo com as necessidades e definições dinâmicas do 

setor.  

Período do rodízio: 30 dias (4 meses por cada ano de residência).  
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Figura 3: Fachada central do Pronto Socorro. 2020.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cedida por Ana Patricia B. Souza (Coord. De informações & Mídias HRS, 2020). 

 

 

Figura 4: Instalação interna do HRS. Setor de imagens.  

 

Fonte: Cedida por Ana Patricia B. Souza (Coord. De informações & Mídias HRS, 2020). 
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Figura 5: Instalação Interna do PS HRS.  
Fonte: Cedida por Ana Patricia B. Souza (Coord. De informações & Mídias HRS, 2020).  

 

 

 

RODÍZIO 3  

Hospital Regional do Seridó 
Escala da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

Horário: Segunda à segunda 7:00 -12:00 horas (Sábado e domingo incluído) 
Responsável: Preceptor 4/ Preceptor 5/ Preceptor 3/Preceptor 4/ Preceptor 5  

 

GRUPOS Març Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. 

Grupo 01 
R1 e R2 

  G01  G01  
 

   G01  G01 

Grupo 02 
R1 e R2 

G02     G02  G02   G02  

Grupo 03 
R1 e R2 

 G03  G03   G03  G03    

 
Local: Estrada do Perímetro Irrigado do Sabugi s/n, Paulo VI, Caicó – RN, 59300-000 
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Objetivos: O residente terá a oportunidade de cuidar de pacientes críticos sob supervisão dos 

médicos assistentes da UTI. Discussões abrangentes dos casos clínicos abordando as 

evidências mais atualizadas para auxiliar na condução dos pacientes. 

Os procedimentos indicados (toracocentese, intubação, passagem de acesso central entre 

outros) são realizados preferivelmente pelo médico residente que está responsável pelo 

paciente, sob supervisão do médico assistente. 

Período do rodízio: 30 dias (4 meses por cada ano de residência). 

 

Figura 6: Fachada central do HRS – UTI.   

 

 Fonte: Cedida por Ana Patricia B. Souza (Coord. De informações & Mídias HRS, 2020). 
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         Figura 7: Parte interna UTI - HRS.  

 
 
               Fonte: Cedida por Ana Patricia B. Souza (Coord. De informações & Mídias HRS, 2020).  
 
 
 
 
AMBULATÓRIO 
 

Clínica Escola – Escola Multicampi de Ciências Médicas 
Ambulatórios 

Horário:13:30 – 18:00 horas 
  
 

Segunda-feira 
Hepatologia  
(Preceptor 1) 

Terça-feira 
Psiquiatria  

(Preceptor 2) 
Cardiologia  
(Preceptor 3) 

 

Quarta-Feira 
Endocrinologia  

(Preceptor 4) 
Dermatolgia  
(Preceptor 5) 
Neurologia  

(Preceptor 6) 
 

Quinta-Feira 
Endocrinologia 

(Preceptor 7) 
 
 

Sexta-Feira 
Geriatria 

(Preceptor 8) 
 

Todos os grupos Todos os grupos  Todos os grupos  Todos os grupos  Todos os grupos 

 

Local:  Av. Coronel Martiniano, Centro, nº: 541, CEP: 59300-000 

Objetivos: O residente terá oportunidade de imergir na prática de assistência ambulatorial 

com ênfase na investigação e compensação das condições clínicas de maior prevalência em 
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adultos, associando práticas de prevenção e promoção à saúde, bem como organizando o 

cuidado do paciente na atenção secundária e terciária. 

Período: 2 anos.  

 

            Figura 8: Fachada Central dos Ambulatórios.  

 
               Fonte: Cedida por Madona Gurgel (Residente CM, 2019-2021).  
 

 

           Figura 9: Parte Interna dos Ambulatórios 

 

             Fonte: Cedida por Preci Kelly (Residente CM, 2020-2022).  
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Os residentes (R1 e R2) deverão se organizar para que realizem visitas hospitalares 

aos pacientes internados na UTI durante todos os finais de semana e feriados do ano. As 

visitas consistem de avaliação clínica dos pacientes, prescrição médica e discussão dos 

casos com o médico orientador responsável pelo final de semana ou feriado. Os horários de 

entrada serão os mesmos habitualmente praticados ao longo da semana útil, ficando o 

horário de saída à critério do médico orientador após o término das atividades. Essa escala 

será formalizada na primeira semana de cada mês da residência.  
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8 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO  

A avaliação do ensino aprendizagem na Residência de Clínica Médica será de 

ordem prática, realizada a cada 3 meses, com uso de instrumentos Mini-CEX, 

complementado por desempenho no cumprimento das escalas, atitudes, assiduidade, 

pontualidade, aparência pessoal, iniciativa, responsabilidade profissional, relacionamento 

em equipe, espírito crítico, comunicação, desempenho profissional, planejamento da 

assistência integrada, domínio dos procedimentos, evolução e o registro dos procedimentos 

e liderança. A avaliação teórica ao final de cada ano de residência, através de prova escrita 

abrangendo os principais temas ministrados nas aulas expositivas, discussão de casos, 

clubes de revista, etc. Além destas modalidades de avaliação, o residente de Clínica Médica 

deverá apresentar ao final do segundo ano uma monografia e/ou apresentação ou 

publicação de artigo científico em revista indexada.  

 

9 BOLSA DESTINADA AOS RESIDENTES  

               Os residentes vinculados ao programa de Residência da EMCM - UFRN receberão 

uma bolsa salarial no valor de R$ 4,106,09 (quatro mil, cento e seis reais e nove centavos), 

financiada pelo Ministério da Educação, conforme a portaria Interministerial nº 9, de 13 de 

outubro de 2021. https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-n-9-de-13-de-

outubro-de-2021-352332739 

Como não há vínculo empregatício, o médico residente não tem direito ao 13º 

salário. Em compensação, durante a RM, o residente pode ter vínculo/contrato com outro 

hospital uma vez que a residência não é dedicação exclusiva. Porém, este vínculo não pode 

comprometer atividades da residência.  

 

10 PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo é realizado anualmente, e dispõe de 03 vagas. As inscrições 

devem ser realizadas exclusivamente on-line no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica 

(SIGAA) da UFRN. Lembrando que o processo seletivo para residência médica é integrado 

ao mestrado. A seleção será feita com base em uma prova escrita objetiva. Todos os 

programas de residência médica terão início no dia primeiro de março de cada ano.  
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6 DISCUSSÃO  

 

Em pesquisa realizada com acadêmicos de medicina de Belém/Pará, Maués et al. 

(2019) constatou que 53% (137) dos entrevistados atribuíam baixo ou nenhum grau de 

conhecimento acerca da RM e do processo de ingresso. Nesse cenário, ao passar dos anos na 

graduação, os discentes começavam a realizar busca ativa de informações principalmente na 

internet, motivados pelo interesse em conhecer centros de referências, se informar e conhecer 

a concorrência nas especialidades. (MAUÉS et al., 2019). 

Em consonância, Lampert (2008) observa que a tendência de se especializar tem se 

intensificado desde o século XIX devido ao desenvolvimento científico e, como acrescentam 

a Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico (1997) e Oliveira et 

al. (2008), a compreensão de que o ensino ser insuficiente para a atividade médica. Apesar 

disso, a busca ativa dos discentes se dar por intermédio da internet e de colegas de curso, 

sugere abordagem deficiente por parte do ambiente acadêmico, isto é, dos docentes e das 

instituições (MAUÉS et al., 2019).  

Nessa perspectiva, manuais tem grande potencial uma vez que são documentos 

desenvolvidos com o intuito de uniformizar procedimentos, tendo a capacidade de 

racionalizar métodos, otimizar a comunicação, incorporar subsistemas organizacionais 

(CURY, 2007). Do mesmo modo, Tavares (2021) destaca a unificação de conhecimentos e 

experiências, que se tornam acessíveis aos discentes por intermédio de um manual, facilitando 

tanto a integração desses agentes quanto a de futuros servidores. 

Uma vez dentro da RM, surgem dúvidas de assuntos não tratados durante a graduação, 

tais como empreendedorismo médico, abertura do consultório próprio, legislações específicas, 

o que justifica esta ser a temática de alguns manuais, a exemplo do Manual do Médico 

Residente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (2008). Um 

documento semelhante produzido pela Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, em 2019, 

adiciona informações sobre participação de eventos científicos e de estágios optativos, 

licenças, auxílios, sanções disciplinares, entre outros tópicos.  

 Para o Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica da EMCM, 

Tavares (2021) publica o Manual de Normas e Procedimentos, disponibilizando-o no Portal 

da Instituição. Nesse documento constam informações sobre a estrutura curricular; direitos, 

deveres, vedações e sanções; procedimentos administrativos, tais como afastamentos, auxílio 

financeiro, atestado médico ou licença médica, desligamento do programa, estágio eletivo, 
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férias, trancamento de matrícula e transferência de programa; além de orientações gerais e das 

dúvidas frequentes (TAVARES, 2021). 

 Incontestavelmente, tais documentos conseguem instruir os médicos em fase inicial da 

carreira, entretanto, ao se considerar locais menos conhecidos e da possibilidade de o 

residente mudar de cidade para se especializar, é necessário fornecer mais referências.  

Justamente para responder às outras demandas existentes, existem manuais, como o 

Manual do Residente da RCM do Hospital de Belém (2018), que tratam mais sobre 

instituições, metodologias, atividades programáticas, avaliações, rodízios, horários e 

programação teórica, tópicos estes que se repetem na maioria dos manuais de RM brasileiros.  

Por serem informações mais particulares à cada serviço médico, muitas vezes não estão 

disponíveis amplamente na internet, de modo que os interessados buscam residentes afim de 

conseguir compreender melhor a rotina. 

 Considerando o programa da EMCM-UFRN, o portal da instituição esclarece pouco 

sobre o campo de práticas e a programação; além disso, médicos residentes não têm, com 

antecedência, direcionamento pré-estabelecido com local de atuação e as tarefas de cada 

serviço. Desse modo, não só a organização individual fica comprometida, como também é 

necessário consultar regularmente um colega de residência que já passou pelo estágio. Com 

efeito, é evidente a necessidade de um material próprio para sanar as queixas apresentadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
69 

 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa dissertação foi fruto das reflexões enquanto aluna das primeiras turmas do 

Programa de Residência Médica EMCM-UFRN, na tentativa de contribuir para os desafios 

que hoje se colocam nesse programa de pós-graduação, os quais dizem respeito às questões 

sociais e políticas mais amplas, que transcendem os muros do sistema de faculdades médicas, 

e no caso particular das determinações do programa da residência da EMCM.  

Os achados no estudo em questão trazem evidencias significativas da importância de 

manuais, livretos para nortear os alunos com relação a toda problemática da residência, seja 

em relação ao local que vão desempenhar suas habilidades até as rotações clínicas dos 

estudantes, corroborando com literaturas estudadas. Desenvolver o manual para a residência 

de clínica médica da EMCM-UFRN se torna significativo, uma vez que essa ferramenta 

inexiste na instituição, sendo os estudantes prejudicados em não possuírem um guia de 

sistematização e padronização de atividades exercidas pelos residentes, no qual possam se 

basear e sanar suas dúvidas com mais facilidade e dinâmica. 

Assim, considero sua importância, como uma possibilidade de conduzir os alunos 

sobre os propósitos do programa, tornando também um meio que apresenta aos futuros 

residentes, o grande objetivo da faculdade da EMCM-UFRN, formar profissionais 

qualificados para atuar no âmbito da Clínica Médica, nos diversos cenários de Atenção à 

Saúde da região do Seridó.  

Por fim, no âmbito pessoal, a realização deste trabalho, me trouxe uma experiência 

incrível, com aquisição de conhecimentos mais profundos acerca da instituição na qual estou 

inserida, conhecer mais de perto os obstáculos que a EMCM enfrenta diariamente me fez 

entender que os objetivos almejados por essa escola, só serão alcançados com a ajuda de 

todos, seja alunos, professores, diretores, governadores entre outros.  

Agora entendi que também faço parte do principal objetivo de criação da EMCM-

UFRN, tornando um profissional qualificado, que chega ao interior do estado, somado com os 

especialistas locais, para atuar de forma responsável nos diversos panoramas da saúde.  
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