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1. APRESENTAÇÃO

A Medicina de Emergência passou a ser considerada especialidade pelo Conselho Federal de

Medicina (CFM), Conselho Nacional de Residência Médica (CNRM) e Associação Brasileira de

Educação Médica (ABEM) em 2015/2016.

A proposta do Programa de Residência em Medicina de Emergência foi desenhada conforme as

diretrizes adotadas pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e é embasada, na proposta

da ABRAMEDE (Associação Brasileira de Medicina de Emergência) e na experiência de outros

programas já em funcionamento no país. Entretanto, algumas inovações e desafios serão

implementados neste modelo já existente.

O desafio proposto passa pelo entendimento da Medicina de Emergência não fragmentada,

concebida e praticada em Rede. Os médicos residentes para além dos conhecimentos que permeiam

a prática dos atendimentos em emergência irão vivenciar e estar familiarizados com diversos pontos

da Rede de Atenção à Saúde, respeitando e reconhecendo a complexidade de cada um deles.

O Programa será desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e está estruturado

em atendimento pré-hospitalar, Unidade de Pronto Atendimento e Rede Hospitalar. Além disso, prevê

carga horária na gestão dos Serviços de Emergência e em pontos de Atenção que fazem interface

Rede de Urgência e Emergência.

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

2.1 Nome do Programa

Programa de Residência Médica em Medicina de Emergência (PRMMEG)

2.2 Área Temática

Atenção Especializada

2.3 Área de Concentração

Medicina de Emergência

3. CARGA HORÁRIA

A carga horária total do programa é de 8640 horas (60 horas/semanais), sendo 20 % da carga

horária desenvolvidas em atividades teórico-complementares (12 horas/semana) e 80% em

atividades práticas (48 horas/semana). A duração do programa é de 36 meses.



Os residentes terão o direito a 30 (trinta) dias consecutivos de férias por ano de atividade e

até 10 (dez) dias por ano para participação em eventos externos referentes à área temática

do programa. Será possibilitado aos residentes escolherem 30 (trinta) dias de estágio

optativo no segundo e terceiro ano do programa, em áreas que tenham relação com o

desenvolvimento de competências previstas para a Medicina de Emergência.

4.  INGRESSO NO PROGRAMA E NÚMERO DE VAGAS

O ingresso no programa é anual, através de processo seletivo publicizado com antecedência

mínima de 30 (trinta) dias, constando de prova teórica (AMRIGS) e entrevista.

Para o ano de 2021, foi previsto o ingresso de 04 (quatro) novos residentes em Medicina de

Emergência. O número de vagas poderá variar em função da necessidade e da

disponibilidade observada no município em relação à infraestrutura e à preceptoria.

5. PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

5.1 Supervisor do Programa: Miguel Accetta

Contato: medicinaemergenciafloripa@gmail.com

5.2 Preceptores / Supervisores Locais:
Nome Área Atuação

CLAUDIA FERNANDA SILVEIRA MEIRELLES Clínica UPA Sul/HGCR

MARCOS BRAUN BURGER Cirúrgica/Trauma UPA Norte

LOURENÇO MARA Clínica Supervisor Local HGCR

THEREZA CRISTINA PANTOJA TELLES DE MENEZES
FERNANDES

Cirúrgica/Trauma UPA Sul

CLEBER ROBERTO LEMOS MRONISKI Clínica UPA Sul/HGCR

HELIANO JOSE KUIAVA Clínica UPA Sul

5.3 Comissão de Residência Médica (COREME)

Coordenação: João Paulo Mello da Silveira

mailto:medesmsf@gmail.com


6. EXECUÇÃO E CONVÊNIOS

6.1 Instituição Executora: Secretaria Municipal de Saúde (SMS) / Prefeitura Municipal de

Florianópolis

CNPJ: 08.935.681/0001 91

Endereço: Av. Professor Henrique da Silva Fontes, 6100. CEP: 88036 700, Trindade,

Florianópolis, SC

Contato: (55 48) 3239 1593

6.2 COAPES

O PRMMEG, através de termo de cooperação técnica Nº2013TN001695 de 2013 entre a

Prefeitura Municipal de Florianópolis e a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina

(SES), mantém cooperação docente assistencial entre os programas de residência médica de

ambas as instituições. As atividades previstas em outros níveis de atenção incluem estágios

junto ao Hospital Infantil Joana de Gusmão (emergência), Hospital Governador Celso Ramos

(emergência), Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (emergência). Da mesma forma, o

convênio entre a UFSC e SMS (FMS) em 27 de março de 2013 estabelece cooperação docente

assistencial em conjunto com o Hospital Universitário Polydoro Santiago.

6.3 Financiadora: Ministério da Saúde

7. PROJETO PEDAGÓGICO

7.1 Diretrizes Pedagógicas

O Programa de Residência Médica de Medicina de Emergência (PRMMEG) segue as diretrizes

e recomendações da CNRM, bem como das Câmaras Técnicas da Especialidade de Medicina

de Emergência.

As competências a serem alcançadas pelos egressos do Programa de Residência em Medicina

de Emergência da Secretaria Municipal de Florianópolis foram traduzidas e adaptadas das

competências propostas pela ACGME - Accreditation Council for Graduate Medical

Education, e pela ABEM - American Board of Emergency Medicine. A tradução e adaptação

foram construídas colaborativamente pelos preceptores do PRMMEG e abrangem:

1. assistência ao paciente (AP),



2. conhecimento médico (CM),

3. comunicação interpessoal (CIP),

4. profissionalismo (PROF),

5. aprendizagem baseada na prática e aperfeiçoamento (ABP) e

6. prática baseada em sistemas (PBS).

O ordenamento, regime disciplinar e detalhamento de atividades da residência seguem os

seguintes documentos em vigor:

● Regimento Interno da COREME

● Regulamento do PRMMEG (em construção)

7.2 Objetivo Geral do PRMMEG

Formar médicos em Medicina de Emergência com base na atuação clínica de excelência,

informada pelas melhores evidências e com competência nas habilidades de comunicação e

nos principais tópicos da medicina de Emergência em favor dos pacientes, integrando

diferentes recursos e buscando as melhores estratégias de cuidado e acompanhamento de

acordo com as especificidades da especialidade e qualificados para liderar o atendimento

nos diferentes níveis de gravidade em diversas áreas da medicina, tanto clínicas quanto

cirúrgicas, incluindo desde o atendimento pré-hospitalar ao atendimento intensivo, alinhado

com as leis, portarias e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

7.2 Objetivos específicos

● Desenvolver o processo de trabalho em saúde fundamentado nos princípios e

diretrizes do SUS;

● Trabalhar com base na realidade local, através de uma prática humanizada

associada à competência técnica e postura ética, com base no conhecimento

Científico;

● Desenvolver habilidades, competências e atitudes para o atendimento ao

indivíduo nos diferentes cenários de urgência e emergência, tanto traumáticas

quanto não traumáticas;



● Desenvolver habilidades no atendimento de pacientes com necessidades

específicas;

● Desenvolver habilidades para coordenar um serviço de emergência, planejar seu

dimensionamento de acordo com a população atendida e inseri-lo dentro da rede

de atenção à saúde local;

● Desenvolver habilidades relacionadas ao sistema de atendimento Pré-Hospitalar

para atender e regular as situações Clínicas e traumatológicas que este serviço

apresenta, incluindo o estudo das normas, especificações e responsabilidades

deste serviço;

● Desenvolver habilidades relacionadas ao atendimento e prevenção de catástrofes;

● Contribuir para a ampliação do acesso, com acolhimento,aos casos agudos e em

todos os pontos de atenção;

● Desenvolver habilidades pedagógicas para a supervisão de acadêmicos;

● Desenvolver ações de educação permanente com profissionais de saúde ,na lógica

da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde;

● Desenvolver técnicas adequadas de registro clínico;

● Integrar-se à equipe de saúde buscando desenvolver postura de liderança em

ações multiprofissionais e interdisciplinares;

● Dominar conceitos de epidemiologia e exercer atividades na perspectiva do

modelo da Vigilância à saúde;

● Realizar pesquisa na área de Emergência como forma de integrar o conhecimento

teórico com a prática do método científico.

7.3 ATRIBUIÇÕES

7.3.1 Dos Residentes

O médico residente é um profissional já graduado, que escolheu realizar sua pós-graduação

latu senso na instituição, tendo sido aprovado em processo seletivo. Durante a residência, ao

médico residente será concedida bolsa, no valor estipulado pela CNRM, até o término

previsto do PRMMEG. O residente deve inscrever-se na Previdência Social, a fim de ter

assegurados os seus direitos.



São atribuições do médico residente:

I. Firmar Termo de Compromisso durante a Matrícula, sem o qual não poderá iniciar as

atividades no programa;

II. Dedicar-se exclusivamente ao programa de residência, cumprindo a carga horária

determinada e os horários que lhe forem atribuídos;

III. Cumprir com as atividades definidas neste PPP e no Regulamento do PRMMEG

quanto ao programa teórico, atividades práticas, estágios, processo avaliativo e

trabalho de conclusão de curso;

IV. Comparecer com pontualidade e assiduidade às atividades da residência;

V. Registrar diariamente a frequência por meio de ponto eletrônico (ou outro meio

disponível) em todos os cenários de prática da SMS, utilizando registro por outros

instrumentos nos serviços externos;

VI. Comparecer a todas as reuniões convocadas pela COREME, supervisor e preceptores

do PRMMEG, justificando eventual ausência;

VII. Oficializar trocas de plantão, conforme modelo padrão estabelecido pela COREME e

Regulamento do PRMMEG, quando aplicável.

VIII. Em caso de doença ou gestação, comunicar o fato imediatamente ao seu preceptor e

ao supervisor do PRMMEG e a ESP, apresentando atestado médico devidamente

identificado;

IX. Completar a carga horária total prevista, em caso de interrupção do PRM, por

qualquer causa, justificada ou não;

X. Manter postura ética com os outros residentes do programa, com os demais

profissionais e com os usuários dos serviços de saúde, observando o Código de Ética

Médica, principalmente no que se refere a resguardar o sigilo e a veiculação de

informação a que tenham acesso em decorrência das atividades do PRMMEG;

XI. Agir com discrição e respeito nas relações com a equipe e usuários dos serviços e

respeitar os valores culturais dos serviços e das comunidades em que está inserido;

XII. Dedicar-se com zelo e senso de responsabilidade ao cuidado dos pacientes sob sua

responsabilidade;



XIII. Usar trajes adequados em concordância com as normas internas dos locais onde o

programa está sendo realizado e portar crachá de identificação;

XIV. Zelar pelo patrimônio dos serviços onde o programa está sendo realizado;

XV. Responsabilizar-se pelo transporte, alimentação e moradia no período da residência;

XVI. Cumprir as disposições regulamentares gerais da COREME e as demais normas da

instituição (SMS), mantendo-se atualizado sobre a regulamentação relacionada ao

PRMMEG;

XVII. Levar ao conhecimento das autoridades superiores da instituição irregularidades das

quais tenha conhecimento, ocorridas em qualquer cenário de prática durante suas

atividades no PRMMEG;

XVIII. Em caso de desistência, informá-la ao Supervisor do PRMMEG e formalizá-la por

escrito junto à COREME, para que possam ser tomadas as medidas administrativas

cabíveis. O não cumprimento acarretará em ressarcimento à União dos valores pagos

como bolsa após a desistência;

XIX. O que constar nas Resoluções editadas pela CNRM do MEC;

Espera-se que, ao final do programa, o médico residente seja capaz de:

1. Reconhecer as afecções agudas de pacientes atendidos em Unidades de Pronto

Atendimento (PA) e emergências hospitalares, bem como pelo atendimento

pré-hospitalar, e implementar os respectivos protocolos;

2. Estabelecer linhas de atendimento / cuidado em urgência e emergência;

3. Auxiliar no atendimento a pacientes com necessidades específicas;

4. Ter a capacidade de autonomia e liderança;

5. Propor e desenvolver um projeto de pesquisa (Trabalho de Conclusão de Curso);

6. Demonstrar capacidade de gerenciamento dos processos administrativos

relacionados a todas as instâncias de atendimento à urgência e emergência (gestão

de custos, alocação de recursos humanos, fluxos, entre outros).

7.3.2 Dos Preceptores



Segundo resolução n.2 da CRNM de 03/07/2017, o preceptor deverá ser um médico

especialista, integrante do corpo docente da instituição de saúde. Desta forma, os

preceptores inicialmente deverão ser médicos vinculados à SMS e possuir titulação mínima

para a função, ou seja, graduação em medicina e residência médica em Medicina de

Emergência ou Título de Especialista em Medicina de Emergência, ou especialização similar

com reconhecida experiência e competência notórias na especialidade.

A seleção posterior de novos preceptores para o programa poderá acontecer por meio de

processo seletivo,, devendo ser observadas as seguintes características de perfil desejado

para critérios de elegibilidade:

1. Ser profissional de saúde exemplar em seu ambiente de trabalho, respeitando

normas da instituição e pactuações realizadas no serviço;

2. Contribuir ativamente para adequação da organização e da oferta de serviços locais;

3. Atuar de forma horizontal com sua equipe, de forma a desenvolver um trabalho

integrado em equipe e uma relação colaborativa;

4. Ter compromisso com processos e atividades de educação permanente, integração

assistencial e desenvolvimento dos serviços de urgência / emergência, participando

de fóruns, comissões e grupos de trabalho para estes fins.

A definição final dos preceptores será conduzida pela Coordenação do Programa junto ao

Grupo Coordenador de Residências da instituição e homologada pela COREME.

Para manutenção da atividade, o preceptor deverá obter conceito satisfatório nas avaliações

realizadas pelos residentes / tutores /  coordenação do programa.

As atividades de Preceptoria ocorrem durante a jornada habitual de trabalho. São atribuições

mínimas dos preceptores do PRMMEG:

I. Acompanhar direta ou indiretamente o treinamento do Médico Residente em todas

as etapas;

II. Buscar excelência clínica e resolubilidade na oferta de serviços de Emergência,

servindo como modelo de prática aos residentes sob sua responsabilidade



III. Aperfeiçoar suas competências de forma continuada, participando nos espaços

formativos ofertados para este fim;

IV. Colaborar com o programa teórico, se responsabilizando por um conjunto de aulas e

outras atividades, inclusive em horários alternativos, considerando-se a compensação

de carga horária conforme previsto em documentos pertinentes

V. Colaborar com os intercâmbios de outras instituições formadoras e programas de

residência, prevendo a disponibilidade de quatro semanas por ano para recebimento

de intercambistas conforme pactuação do grupo de preceptores e disponibilidade do

serviço;

VI. Colaborar regularmente com a formação de recursos humanos para o SUS em nível

de graduação e pós-graduação, de forma integrada à equipe multiprofissional, na

perspectiva de construção de rede docente assistencial e compreendendo a formação

do médico emergencista como um processo contínuo que inicia na graduação, por

meio da oferta de campo de prática para alunos de graduação em medicina de

acordo com a conformação da Rede Docente-Assistencial da SMS e pactuação com a

Escola de Saúde Pública (ESP);

VII. Ter compromisso com o processo pedagógico da residência incluindo seu

componente avaliativo, participando das reuniões pedagógicas regulares, fóruns e

eventos programados, bem como disponibilizando para a ESP os instrumentos de

avaliação relativos ao residente sob sua preceptoria;

VIII. Orientar a realização de trabalhos de cunho técnico e/ou científico do Médico

Residente;

IX. Controlar direta ou indiretamente a frequência dos Médicos Residentes sob sua

preceptoria, justificar faltas, validar as folhas de frequência e informar eventuais

trocas nas escalas de estágios, plantões, férias e outras atividades à coordenação do

programa e a ESP;

X. Participar do processo de gestão do programa instituído na rotina de reuniões de

preceptoria justificando eventuais ausências no momento da convocatória.



Os preceptores podem ser destituídos de suas funções caso deixem de observar o

cumprimento das atribuições mínimas definidas neste documento, mediante processo

disciplinar realizado pela  COREME.

7.3.3 Dos Supervisores Locais de Estágio

Supervisor local é o profissional de saúde com formação ou experiência profissional em área

de conhecimento a ser desenvolvida pelo residente no estágio, que não possui vínculo

regular com o programa como preceptor, mas que apoia a preceptoria nos campos de

prática.

§1 No caso específico de atividades clínicas ou ambulatoriais é necessária supervisão por

outro profissional médico no campo de estágio conforme legislação em vigor.

§2 A seleção dos Supervisores Locais é feita conforme demanda do PRMMEG a partir da

disponibilidade e concordância dos chefes de serviço e adesão voluntária do  profissional.

São atribuições do supervisor local de estágio:

I. Exercer a função de supervisão para o residente no desempenho de suas atividades

práticas vivenciadas no âmbito do estágio;

II. Orientar e participar da elaboração de material teórico e relatórios desenvolvidos

pelos residentes em relação às atividades realizadas no estágio;

III. Monitorar a frequência e avaliar o desempenho dos residentes nas atividades

realizadas conforme pactuação com o PRMMEG;

IV. Participar dos espaços organizativos previstos para planejamento das atividades.

O supervisor de estágio deve comunicar a supervisão do programa ou tutoria em caso de não

comparecimento do residente nas atividades ou problemas referentes ao cumprimento de

atribuições ou comportamento.

7.3.4 Dos Tutores

A tutoria caracteriza-se por atividade pedagógica e de orientação de residentes e

preceptores, facilitando o processo de aprendizado centrado no residente. Está estruturada

na modalidade de tutoria de núcleo, voltada ao desenvolvimento das competências



desejáveis no que se refere ao núcleo de conhecimento (medicina). Os tutores devem,

portanto, implementar estratégias pedagógicas nesses âmbitos, integrando saberes e

práticas a fim de promover a articulação ensino serviço e um adequado processo de

avaliação do residente, orientando e acompanhando o desenvolvimento do Projeto Político

Pedagógico e a aplicação do Regimento/Regulamento Interno do Programa, de modo a

proporcionar a aquisição das competências previstas e alcançar os critérios de certificação

estabelecidos pela legislação vigente.

São atribuições da tutoria:

I. Realizar o acompanhamento pedagógico dos residentes e preceptores,

supervisionando o cumprimento de atividades pactuadas no PPP dentro dos prazos

estabelecidos (avaliações trimestrais, avaliações dos estágios, controle de frequência,

desenvolvimento do TCC, entre outros);

II. Desenvolver ou apoiar atividades de educação permanente com os preceptores e

supervisores locais;

III. Auxiliar e apoiar o supervisor do PRMMEG na organização e execução das suas

atividades quando por este designado;

IV. Auxiliar e apoiar os preceptores e supervisores locais no planejamento, coordenação,

organização e execução das atividades do programa prático e teórico como aulas,

avaliações, organização de estágios, TCC entre outros;

V. Acompanhar a frequência e o desempenho dos residentes nas atividades

teórico- práticas do programa;

VI. Mediar conflitos entre preceptores e residentes;

VII. Realizar reuniões pedagógicas (com preceptores, com residentes ou com preceptores

e residentes conjuntamente);

VIII. Avaliar, monitorar e dar feedback a residentes e preceptores sobre desempenho no

Programa, validando os critérios para progressão/certificação no Programa

7.3.5 Do Supervisor do Programa

Conforme a Resolução da CRNM n.2 de 03/07/2013 o supervisor do programa de residência

médica deverá ser um médico especialista, integrante do corpo docente da instituição de

saúde e será responsável pela gestão do programa.



A Supervisão do programa tem como objetivo geral: gerenciar, coordenar, supervisionar,

acompanhar, assessorar e avaliar todas as atividades relacionadas com o processo

organizacional do programa e de ensino e aprendizagem, facilitando o processo de

aprendizado centrado no residente.

As suas atribuições e funções do supervisor do programa são as seguintes:

I. Responsabilizar-se pela articulação político-pedagógica do programa, pactuando

campos de estágio prático, atividades teóricas ou outras necessidades com finalidade

de cumprimento do PPP.

II. Estimular os tutores, preceptores, supervisores locais e residentes a desenvolverem

com entusiasmo suas atividades, procurando auxiliá- los na prevenção e na solução

dos problemas;

III. Elaborar, organizar e enviar para a ESP para arquivo documentos, relatórios ou outros

instrumentos necessários ao funcionamento do programa;

IV. Planejar, organizar e conduzir as reuniões pedagógicas do programa quando

necessário;

V. Ministrar aulas, quando necessário;

VI. Supervisionar o planejamento, organização e gerenciamento das estratégias e dos

instrumentos de avaliação  discente e docente do programa;

VII. Fornecer subsídios que permitam aos preceptores, supervisores locais e residentes

atualizarem- se e aperfeiçoarem- se constantemente em relação ao exercício

pedagógico;

VIII. Mediar conflitos da relação preceptor   residente e supervisor local   residente;

IX. Representar o PRMMEG junto a COREME ou em outras instâncias de controle e

fiscalização do programa.

O supervisor do programa deve ser um médico especialista em Medicina de Emergência,

com formação através de residência ou especialização ou habilitado para a docência em

medicina sendo desejável que tenha experiência profissional mínima de 3 anos atuando

como médico na rede municipal de Florianópolis. Ele é escolhido pela COREME a partir de

consulta ao grupo de preceptores, sem tempo limite para permanência no cargo. Deve

também ter pleno conhecimento dos preceptores, tutores, supervisores locais e residentes,

da realidade político- pedagógica do programa e dos demais aspectos organizacionais e das

relações pedagógicas e interpessoais, sendo um bom articulador e formador. Deve ainda se

relacionar bem com todos os envolvidos nas atividades relacionadas com o processo de

ensino e aprendizagem, ter competência e liderança para condução de grupo e por fim ter

disponibilidade de no mínimo 8 horas semanais para atividades específicas da supervisão.



A critério do supervisor do programa, este pode nomear um vice-supervisor com o objetivo

de apoiar na coordenação pedagógica e substituí-lo em caso de necessidade.

8. ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICO-ASSISTENCIAL

Considerando que os programas de Residência Médica respeitarão o máximo de 60

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

plantão e conforme a Resolução n. 2 da CRNM/2006, que determina que os programas de

Residência Médica serão desenvolvidos com 80 a 90% da carga horária sob a forma de

treinamento em serviço, destinando-se 10 a 20% para atividades teórico-complementares

(sessões anátomo-clínicas, discussão de artigos científicos, sessões clínico-radiológicas,

sessões clínico-laboratoriais, cursos, palestras, seminários).

O Programa de Residência Médica em Emergência será desenvolvido com 20% da carga

horária sob a forma de estratégias educacionais teórico-complementares e 80% sob a forma

de estratégias educacionais práticas.

Para a organização das atividades dos alunos no PRMMEG, considera-se:

a) Estratégias educacionais teórico-complementares (aproximadamente 1.728 horas): são

aquelas cuja aprendizagem se desenvolve por meio de estudos individuais ou em grupo, em

que o aluno conta formalmente com orientação do corpo docente assistencial ou convidados

(de forma presencial ou a distância) ou se responsabiliza pelo próprio aprendizado.

b) Estratégias educacionais práticas (aproximadamente 6.912 horas): relacionadas ao

treinamento em serviço para a prática profissional, de acordo com as especificidades das

áreas de concentração e das categorias profissionais envolvidas, obrigatoriamente sob

supervisão do corpo docente assistencial;

8.1 Estratégias Educacionais Teórico-complementares (12 horas/semana):

As atividades teóricas são elaboradas por preceptores e colaboradores e incluem: aulas,

seminários, revisão de artigos, estudos de caso, entre outros, prevendo metodologias

participativas.

O programa de aulas teóricas está desenhado segundo grupos que definem o público alvo de

cada encontro considerando a integração entre os programas de residência desenvolvidos

pela instituição. Estão previstas aulas nos seguintes grupos:

Aulas de campo: destinadas aos residentes dos três programas (Medicina de Emergência

(ME), Medicina de Família e Comunidade (MFC) e Residência Multiprofissional em Saúde da



Família (REMULTISF)) com temas interdisciplinares pertinentes a todas as categorias

profissionais envolvidas. Dentre os temas deste grupo estão incluídos:

○ Andragogia e Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem (opcional)

○ Políticas Públicas (opcional)

○ Metodologia Científica

○ Epidemiologia e Bioestatística

○ Planejamento e Gestão em Saúde

○ Bioética e Ética Médica

Aulas de núcleo: destinadas a cada categoria profissional específica, abordando temas

clínicos e outros pertinentes exclusivamente da categoria profissional. Dentre os temas deste

grupo estão incluídos:

o Situações Agudas em Emergência na Clínica

o Situações Agudas em Emergência no Trauma

o Situações Agudas em Emergência em Gineco-Obstetrícia

o Situações Agudas em Emergência em Toxicologia

o Situações Agudas em Emergência em Saúde Mental

o Situações Agudas em Emergência na Criança

o Apoio diagnóstico e terapêutico nas Situações Agudas de Emergência

o Procedimentos nas Situações Agudas de Emergência

o Atendimentos em Situações de Calamidades, Catástrofes e Desastres.

o Controle de infecções hospitalares

Além das atividades teóricas ofertadas pelo programa, a carga horária teórico-complementar

é complementada pelo tempo dedicado à realização do TCC, estudos auto-dirigidos, cursos

ou outras atividades voltadas à aquisição de conhecimentos que levem às competências

previstas no PPP.

8.2 Atividades Práticas (48 horas/semana)

Para fins de organização, as atividades práticas são divididas em ciclos, cada ciclo com

duração de 3 meses, contendo componentes de realização obrigatória.



A carga horária prática contempla o período em que o residente encontra-se desenvolvendo

as atividades específicas dos estágios (aproximadamente 42 horas/semana), as quais se

somam 24h em regime de plantão/mês.

As atividade Práticas práticas estão divididas da seguinte forma:

● Pré-Hospitalar (unidades básicas, ambulatórios especializados, serviços de

diagnóstico e terapias, unidades não hospitalares)

● Rede hospitalar de alta complexidade Serviços de atendimento pré-hospitalar

móvel: SAMU, resgate, ambulâncias

● Gestão dos Serviços



8.3 Percentual de Carga Horária prevista por cenário de prática

Componentes Cenários de prática Carga Horária aproximada
Pré-Hospitalar Centro de Saúde Tapera 5%

Centro de Informações e Assistência Toxicologias de Santa Catarina
Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Ad Ilha, CAPS II (Adulto) e/ou CAPSI (Infantil)
Unidades de Pronto Atendimento: UPA Norte e Sul 5%

Rede hospitalar de alta
complexidade

Unidade de Atendimento a Urgência e Emergência: Reanimação e Emergência
Hospital Governador Celso Ramos (HGCR)

85%

Unidade de Atendimento a Urgência e Emergência: Reanimação e Emergência
Hospital Regional São José
UTI Adulto: Hospital Governador Celso Ramos (HGCR), Hospital Nereu Ramos
Unidade de Atendimento a Urgência e Emergência Pediátrica: HI Joana de Gusmão
UTI Infantil: Hospital Infantil Joana de Gusmão
Emergência especializada em Clínica Médica: HGCR
Emergência especializada em Cardiologia: Instituto de Cardiologia
Emergência especializada em Gineco-Obstetrícia: Maternidade do HU
Emergência especializada em Oncologia: Centro de Pesquisas Ontológicas (CEPON)
Emergência especializada em Neurologia: Hospital Nereu Ramos
Emergência especializada Nefrologia: Hospital Nereu Ramos
Emergência especializada Psiquiatria: Instituto de Psiquiatria (IPQ)
Serviço de apoio de diagnóstico e terapêutico (SADT) – Radiologia (HU),
Anestesiologia, Trombólise, USG - Hospital Governador Celso Ramos (HGCR)

Optativo
Gestão de Serviços: Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis ou Secretaria de
Estado da Saúde de Santa Catarina

5%

Serviços de atendimento pré-hospitalares móveis: SAMU ou Bombeiros
OBS: Sujeito a alterações, de acordo com a avaliação e demanda do Programa de Residência.



8.4 Descrição das atividades por campo de prática a serem desenvolvidas por campo de prática

Tabela 2: Descrição das atividades por campo de prática do R1

Tipo de

atividade

Estágio Descrição da Atividade Local

Estágio de

Núcleo em PA

– Clínica

Médica

Pronto

Atendimento

Reconhecer os níveis de complexidade e manejo dos pacientes na unidade prestadora,

Conhecer e inserir o paciente na REDE de urgências (encaminhar), estar apto a triar,

reconhecer e tratar pacientes dentro da complexidade oferecida no APHF

(atendimento pré-hosp. fixo) . Dominar os procedimentos realizados na unidade.

UPA Norte e Sul

Estágio de

Núcleo em PA -

Trauma

Pronto

Atendimento

Reconhecer os níveis de complexidade e manejo dos pacientes na unidade prestadora,

Conhecer e inserir o paciente na REDE de urgências (encaminhar), estar apto a triar,

reconhecer e tratar pacientes dentro da complexidade oferecida no APHF

(atendimento pre´-hosp. fixo) . Dominar os procedimentos realizados na unidade.

UPA Norte e Sul

Estágio de

Clínica Médica

Enfermaria Desenvolver conhecimentos teóricos e treinamento prático, para que o médico seja

capaz de abordar e conduzir com propriedade situações clínicas, no ambiente de

Medicina Interna assim como nas grandes especialidades, do ponto de vista

técnico-assistencial, ético e humanístico. Além disto, pretende despertar competências

para iniciação científica e pesquisa.

HGCR

Estágio de

Núcleo em

Gineco-Obstet

ricia

Serviço de

gineco-obstetricia

Conhecer os Programas e Redes (cegonha) de apoio à gestante. Reconhecer,

encaminhar e dar prontamente providências às afecções agudas gineco-obstétricas;

Dar encaminhamento a outros níveis de complexidade complementares quando

necessário (UTI MATERNO –FETAL ).

Maternidade HU



Estágio em

Serviço de

Toxicologia

Centro de

Informações e

Atendimento

Toxicológico de

Santa Catarina

(CIATOx)

Conhecer o funcionamento do CIATOx de Santa Catarina e ampliar o conhecimento

técnico-científico no campo da Toxicologia, visando à prevenção, ao controle e ao

tratamento adequado dos acidentes, riscos e danos de natureza toxicológica.

Reconhecer, encaminhar e dar prontamente providências aos acidentes e danos de

natureza toxicológica.

Centro de

Informações e

Assistência

Toxicológicas de

Santa Catarina

(CIATOx)

Estágio de

Núcleo em

Emergência

Hospitalar

Adulto

Serviço de

Emergência

Hospitalar

(externa / porta e

Reanimação)

Identificar os pacientes com risco e admiti-los na Sala de Reanimação. Desenvolver

atividades para oferecer cuidados gerais e específicos aos pacientes neste espaço.

Estar apto ao atendimento dos pacientes graves, reconhecer os encaminhamentos

necessários (UTIS), pareceres, bem como pontos de REDE de apoio, e as LINHAS DE

Cuidado Cardiovascular. Desenvolver segurança e conhecimento para oferecer todos

recursos disponíveis para o atendimento do paciente instável e com risco.

HGCR

Estágio de

Cardiologia

Serviço de

Emergência

Cardiológica

Identificar e tratar as emergências cardiológicas mais prevalentes na Urgência

Emergência. Saber manejar principalmente PCRs, arritmias, choque cardiogênico,

síndromes coronarianas agudas e outras emergências vasculares gerais.

IC

Estágio em

Centro de

Atenção

Psicossocial -

CAPS

CAPS Ad Ilha,

Infantil e Ponta do

Coral

Reconhecer as atribuições e funcionalidade das Unidades de Atenção Psicossocial e

como se articulam dentro da Rede de Atenção à Saúde de Florianópolis e ter noções

das competências necessárias para o atendimento e manejo de situações agudas em

saúde mental.

CAPS Ad Ilha,

Infantil e Ponta

do Coral

Estágio em

Centro de

Saúde (APS)

Centro de Saúde

Tapera

Reconhecer a Atenção Primária na Rede de Atenção à Saúde. Reconhecer e dar e

providências as Situações Agudas na APS.

Centro de Saúde

Tapera



Tabela 3: Descrição das atividades por campo de prática do R2

Tipo de

atividade

Estágio Descrição da Atividade Local

Estágio de

Núcleo em

Trauma

Pronto

Atendimento -

SALA

VERMELHA

Reconhecer os níveis de complexidade e manejo dos pacientes na unidade prestadora,

Conhecer e inserir o paciente na REDE de urgências (encaminhar), estar apto a triar,

reconhecer e tratar pacientes dentro da complexidade oferecida no APHF (atendimento

pré-hosp. fixo). Dominar os procedimentos  realizados na unidade.

HGCR

Estágio de

Núcleo em

Emergência

Hospitalar

Adulto

Serviço de

Emergência

Hospitalar

Estar apto ao atendimento dos pacientes graves, reconhecer os encaminhamentos

necessários (UTIS) , pareceres, sala de Alto Risco), bem como pontos de REDE de apoio ,NIR

e as LINHAS DE Cuidado do AVC , TRAUMA e IAM. Desenvolver segurança e conhecimento

para oferecer todos recursos disponíveis para o atendimento do paciente instável e com

risco.

H Regional

Estágio de

Núcleo em UTI

Adulto

Reconhecer os tipos de UTIs, suas complexidades e indicações para admissão de pacientes

nas unidades. Desenvolver habilidades e reconhecer as rotinas do serviço. Acompanhar

rounds e discussões nos leitos. Saber solicitar apoio a outras áreas técnicas e suas

indicações. Estar familiarizado com as rotinas e cuidados gerais dos pacientes. Realizar

procedimentos necessários à manutenção da estabilidade dos pacientes.

HGCR/HNR

Estágio de

Nefro e Neuro

Na Nefro, aprender generalidades como avaliação da função renal e abordagem do paciente

na unidade de emergência, insuficiência renal aguda e crônica em situações comuns no

contexto de pronto-socorro, métodos dialíticos, com apontamento de situações práticas

HGCR



para seu uso em unidade de emergência, cuidados com transplantados renais e cuidados na

prescrição de fármaco em pacientes com insuficiência renal e bioética na atenção aos

pacientes crônicos e terminais.

Na Neuro, reconhecer as patologias mais prevalentes na Emergência: AVC, crise epiléptica,

cefaleia, paralisias flácidas, alterações agudas de pares cranianos, infecções neurológicas e

alterações do nível de consciência.

Estágio

optativo

A definição dos locais deve ser realizada de maneira articulada entre residentes, preceptores

e supervisor, segundo interesse e necessidade de formação e qualificação técnica dos

residentes.

Tabela 4: Descrição das atividades por campo de prática do R3

Tipo de

atividade

Estágio Descrição da Atividade Local

Estágio de

Núcleo em

Emergência

hospitalar

Infantil

Pediatria

Emergência

Hospitalar

Estar apto a reconhecer e tratar pacientes dentro da complexidade oferecida. Dominar os

procedimentos realizados na unidade. Desenvolver atividades para oferecer cuidados gerais

e específicos aos pacientes na Sala de Reanimação e reconhecer os encaminhamentos

necessários (UTI, sala de Reanimação)

HIJG



Estágio de

Núcleo em

Emergência

hospitalar

Adulto - SALA

reanimação

Emergência

Hospitalar

Adulto

Estar apto prontamente a reconhecer, admitir e realizar o primeiro atendimento a pacientes

graves; oferecer suporte avançado de vida com manuseio adequado de drogas e

procedimentos invasivos realizados na sala de emergência.

HGCR

Estágio Núcleo

UTI Infantil

UTI Infantil Reconhecer as rotinas do serviço, seus recursos, suportes e procedimentos, tanto médicos

como de enfermagem. Acompanhar rounds e discussões na beira dos leitos. Saber

identificar necessidade de apoio técnico e dar os encaminhamentos necessários para as

demandas diárias. Familiarizar-se com os procedimentos específicos e desenvolver

habilidades referentes ao serviço.

HIJG

Cuidados

Paliativos e

Emergência

oncológica

AIO CEPON

UTI CEPON

Enfermaria

CEPON

Saber identificar e manejar pacientes com neoplasias terminais, aprendendo a indicar e

prescrever medidas paliativas e a dialogar com familiares e pacientes.

Reconhecer as principais emergências oncológicas como: Sd da veia cava superior, Sd de lise

tumoral, Sd de compressão medular; manejo de dor e sintomas e efeitos adversos de

quimio e radio;

CEPON

Radiologia Acompanhar a descrição dos laudos desenvolvendo a capacidade para identificar as

principais patologias relacionadas às imagens mais prevalentes nas situações de urgência e

emergência.

HU

Estágio optativo A definição dos locais deve ser realizada de maneira articulada entre residentes, preceptores

e supervisor, segundo interesse e necessidade de formação e qualificação técnica dos

residentes.



Tabela 5: Opção de Estágio Optativo ou Curso / Capacitação Teórico-Prática (a serem realizados conforme disponibilidade futura)

Tipo de
atividade

Estágio Descrição da Atividade Local

Estágio de
Núcleo em
Unidade de
Pronto
atendimento
móvel

Serviço de
Atendimento
Móvel de Urgência
– SAMU
ou
Bombeiros

Reconhecer as atribuições do APHM (atendimento pré hosp. Móvel) e portarias
relativas, participar dos processos de Regulação dos atendimentos direcionados a
identificar situações em que exista potencialmente risco à vida. Desenvolver
raciocínio objetivo e técnico baseado nos cenários e solicitações de atendimentos.
Reconhecer a REDE De Urgências suas portas de entradas, especificidades e
REFERÊNCIAS.

SAMU (regulação
e ambulância)
ou
BOMBEIROS

Estágio em
Gestão de
Serviços

SMS ou SES Reconhecer as atribuições de setores responsáveis pela gestão dos serviços de
urgência e emergência na rede municipal e/ou estadual. Desenvolver raciocínio
analítico baseado na avaliação de demanda /oferta de serviços.

SMS ou SES

Estágio em
Defesa Civil

Defesa Civil Reconhecer as atribuições da Defesa Civil, forma como se articula com sociedade civil e
profissionais das demais esferas estaduais. Conhecer os planos / projetos para
prevenção, minimização e respostas a desastres ou catástrofes causados por ação do
homem e/ou da natureza no Estado de SC.

Defesa Civil



8.5 Distribuição dos Residentes pelos Campos de Prática (Semana Típica)

R1

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4

1o mês 2o mês 3o mês 1o mês 2o mês 3o mês 1o mês 2o mês 3o mês 1o mês 2o mês 3o mês

IC IC IC CIATOX HU CIATOX HU Clínica
Médica
HGCR

HGCR
externa

HGCR
externa

HGCR
externa

CAPS / UBS IPQ Férias

GO GO Clínica
Médica
HGCR

HGCR
REAN

HGCR
REAN

HGCR
REAN

R2

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4

1o mês 2o mês 3o mês 1o mês 2o mês 3o mês 1o mês 2o mês 3o mês 1o mês 2o mês 3o mês

Nefro
HGCR

Neuro
HGCR

UTI
HGCR

Trauma
HGCR

Trauma
HGCR

Trauma
HGCR

REAN
HRSJ

REAN
HRSJ

REAN
HRSJ

UTI HNR Ferias Optativo

R3

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4

1o mês 2o mês 3o mês 1o mês 2o mês 3o mês 1o mês 2o mês 3o mês 1o mês 2o mês 3o mês

CEPON CEPON CEPON RADIO HU OPTATIVO FERIAS REAN
HGCR

REAN
HGCR

REAN
HGCR

PEDIATRIA
HIJG

PEDIATRIA
HIJG

UTI
HIJG



8.6. Distribuição dos Plantões

● R1: Plantões nas UPAS das 07h00 às 19h00 uma vez por semana e na EMG do HGCR nos finais de semana (12h 2x/mês)

● R2: Plantões na EMG do HGCR / Reanimação nos finais de semana (12h 2x/mês)

● R3: a definir (escala da pediatra ou do CEPON) nos finais de semana (12h 2x/mês)



9. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

No PRME propõe-se a avaliação de todos os atores envolvidos e atividades propostas por

meio de instrumentos e processos específicos para cada caso. O residente avaliará a

residência, programa, preceptores, estágios, plantões e aulas, sendo esta avaliação anexada

ao arquivo do programa e discutida em reunião de COREME e de preceptores para

aperfeiçoamento.

9.1 Avaliação do residente

A Metodologia de Avaliação do Residente inclui um contrato pedagógico de aprendizagem,

instrumentos de avaliação e frequência nos estágios e instrumento de avaliação de

competências (em auto-avaliação, com apoio de um preceptor do programa).

Nas primeiras semanas de atividades de acolhimento e ambientação, um preceptor do

programa realiza com o residente o contrato pedagógico. Neste contrato, o médico residente

deve fazer sua auto-avaliação em relação às expectativas com o programa e competências

prévias. A partir dessa auto-avaliação, deve ser elaborado um plano de trabalho para os

próximos 90 dias, objetivando corrigir as eventuais deficiências detectadas.

A partir de então, avaliações minimamente trimestrais dos residentes serão realizadas

através de instrumentos específicos contemplando critérios referentes à aquisição de

competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) e frequência nas atividades do

programa. Sugere-se que, a cada avaliação, o plano de trabalho elaborado seja atualizado

para os próximos 90 dias.

A avaliação do Residente nos Estágios será feita no final de cada estágio através de ficha de

avaliação específica a ser preenchida pelo supervisor responsável pelo estágio com

participação do médico residente. Nos estágios em que o residente permanecer por 3 meses

no mesmo serviço, o instrumento de avaliação do estágio pode ser utilizado como base para

a avaliação trimestral.

A avaliação de desenvolvimento de competências será realizada por um preceptor do

programa, através de instrumento específico. Para preenchimento, o residente pode emitir

uma auto-avaliação, que será ponderada pelo preceptor. Em caso de desacordo, considera-se

a opinião do preceptor sobre o desempenho do residente de forma a identificar áreas de

competência que necessitem maior atenção.

Quando identificada situação de insuficiência na avaliação individual do residente (seja nos

estágios ou na avaliação de competências) a critério do preceptor, tutor ou supervisor do

PRMMEG, com anuência da COREME, poderão ser propostas avaliações de frequência



mensal e feitas avaliações complementares de natureza diversa (prova oral, escrita, prática e

outras).

A avaliação no programa teórico consiste na avaliação de frequência. Os residentes deverão

cumprir com 100% da carga horária, comprovada por meio de registro especificado pelo

programa, cumprindo com o programa mínimo de aulas obrigatórias ao longo dos 03 anos da

residência.

10.  CERTIFICAÇÃO DO RESIDENTE

Conforme Resolução CNRM n.2 de 2006, para fins de promoção do residente para o ano

seguinte e/ou certificação de  conclusão do Programa, é necessário que o residente obtenha:

a) cumprimento integral da carga horária do Programa;

b) aprovação obtida por meio do valor médio dos resultados das avaliações realizadas

durante o ano, com nota mínima definida no Regimento Interno da Comissão de

Residência Médica da Instituição.
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