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PROGRAMA EDUCACIONAL 

INTERNATO INTERPROFISSIONAL EM ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 

 

 

I. DESCRIÇÃO GERAL DO PROGRAMA 

 

Estágio supervisionado, na modalidade internato, para estudantes dos dois últimos anos do 

curso de medicina e do último ano do cursos de enfermagem e farmácia regularmente 

matriculados nas escolas do sistema federal de ensino, ofertado em caráter excepcional, 

considerando a necessidade de oportunizar ao estudante formação humanitária em 

enfrentamento de catástrofe, no caso particular, a Pandemia Covid-19 e visando atender à Ação 

Estratégica “O Brasil Conta Comigo”, instituída pela Portaria GM/MS nº 492, de 23 de março de 

2020. A interprofissionalidade como proposta para de formação se justifica pelo fato de que 

falhas de comunicação dentro de equipes multiprofissionais de saúde estão associadas a erros 

médicos e desfechos negativos em saúde. Por isso, é real a necessidade do treinamento de 

futuros profissionais de saúde para o trabalho efetivo em equipes multiprofissionais. Inspirados 

no que relatou Brock et al (2012) em seu artigo “Educação interprofissional em comunicação em 

equipe: trabalhando juntos para melhorar a segurança do paciente”, oportunizaremos o 

trabalho interprofissional em equipes aos estudantes do internato, futuros profissionais de 

saúde, em prol da segurança dos pacientes.  

 

 

II. BASE LEGAL 

 

o Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância Internacional, Organização 

Mundial de Saúde, de 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo 

novo coronavírus (COVID-19). 

o Portaria nº 188, Ministério da Saúde, de 4 de fevereiro de 2020, que declara ‘Emergência 

em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)’, em decorrência da infecção humana 

pelo novo coronavírus (2019-nCoV). 

o Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece ‘as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do coronavírus’ (COVID-19); 

o Portaria nº 036/Provedoria, de 12 de março de 2020, que dispõe sobre a criação da 

Comissão Interna de enfrentamento ao Coronavírus no Grupo Santa Casa BH. 

o Portaria nº 356, Ministério da Educação, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre a 

atuação dos alunos dos cursos da área de saúde no combate à pandemia da COVID19 

(coronavírus). 

o Lei Federal nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que dispões sobre o serviço voluntário.  

o Portaria nº 492, Ministério da Saúde, de 23 de março de 2020, institui a Ação Estratégica 

"O Brasil Conta Comigo". 
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III. OBJETIVOS DO INTERNATO 

 

o Propiciar ao estudante da área da saúde a vivência humanitária em tempos de 

catástrofes. 

o Proporcionar à população vitimada pela pandemia da Covid-19 uma atenção permeada 

por amor ao próximo e altruísmo. 

o Contribuir com a qualidade da formação dos estudantes da área da saúde. 

 

 

 

IV. PERFIL DO EGRESSO  

 

Estudante da área da saúde com vivência da prática hospitalar em enfrentamento de emergência 

em saúde pública causada pela pandemia Covid-19 e habilidade para participar do 

desenvolvimento de projetos técnico-científicos, capaz de trabalhar colaborativamente em 

equipe multiprofissional, de demonstrar empatia com o sofrimento do outro, de realizar a 

autogestão do conhecimento e de se autocuidar, física e emocionalmente. 

 

 

 

V. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROGRAMA 

 

Público-alvo: Estudantes concluintes dos cursos de medicina, enfermagem e farmácia 

 

Número de vagas 

o Medicina: 44 vagas 

o Enfermagem:  35 vagas 

o Farmácia: 18 vagas 

 

Duração:  Enquanto vigorar a declaração de emergência em saúde pública no País. 

Data de início: 23/04/2020 

Carga horária: 40 horas semanais, sendo 32h presenciais e 8h protegidas para autogestão do 

conhecimento. 

Carga horária total: a ser definida (conforme Portaria MS 496 de 20 de março de 2020) 

 

Período de inscrição: a partir das 11h do dia 02/04/2020, por meio do preenchimento do 

formulário "Ficha do Aluno", acessível no sistema "O Brasil Conta Comigo - Acadêmico" - link 

http://sgtes.unasus.gov.br/apoiasus/, conforme edital nº 4, de 31 de março de 2020.  
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VI. MATRIZ DE COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS DO INTERNATO 

DOMÍNIO 1 – Autogestão da aprendizagem – competência para autogestão do conhecimento 
e permanente atualização técnico-científica, visando a qualidade e segurança do cuidado em 
saúde.  

Competências 
 

Área Estratégia 
educacional 

Avaliação 

1. Autodirecionar os estudos 
para enfrentamento de 
emergência em saúde 
pública. 
 

 
 Interprofissional 

 

Estudo 
independente 
 
Projeto Científico 
em Equipe 

 
Avaliação de 
desempenho 
em grupos de 
discussão e 
sob 
observação 
direta 
 
Avaliação 
teórica 
 

2. Atualizar-se, de forma 
autônoma e com base nas 
melhores evidências 
científicas, sobre a Covid-19. 
 

3. Acompanhar o perfil 
epidemiológico e clínico da 
Covid-19 nas esferas local, 
regional, nacional e 
internacional. 
 

DOMÍNIO 2 – Expertise técnica – competência em mobilizar conhecimentos, habilidades e 
atitudes específicas da profissão para solucionar problemas de saúde, individuais e coletivos, 
sempre em prol da qualidade e segurança daqueles que estão sob o seu cuidado.  

Competências 
 

Área 
Estratégia 
educacional 

Avaliação 

1. Atuar no enfrentamento de 
emergência em saúde 
pública. 
 

Interprofissional 

 
 
 
 
 
 
 
 
Teleboletim 
Médico 
 
Triagem Clínica 
 
Discussão de 
Casos 
 
Projeto Técnico-
Científico em 
Eequipe 
 

Observação 
direta 
 
 
Discussão de 
casos 
 
 
Apresentação 
de Projetos 
 
 
Avaliação 
teórica 

2. Realizar triagem clínica de 
pessoas suspeitas de Covid-19 
a partir de características 
clínico-epidemiológicas. 
 

Medicina e 
Enfermagem 

3. Posicionar-se de forma 
racional e crítica em relação 
ao uso da propedêutica 
complementar, diagnóstica e 
de monitoramento, na Covid-
19 e suas complicações. 
 

Medicina 

4. Postar-se de forma crítica e 
analítica frente a terapêutica 
com novos fármacos anti 
Covid-19. 

Medicina e 
Farmácia 
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5. Atuar na atenção 
farmacêutica, hospitalar e 
clínica, no enfrentamento à 
Covid-19. 
 

Farmácia 

6. Realizar o seguimento 
farmacoterapêutico 
objetivando a segurança do 
paciente portador de Covid-
19. 
 

Medicina e 
Farmácia 

7. Atuar em equipe de projetos 
técnico-científicos 
relacionados à Covid-19. 
 

Interprofissional 
 

 

DOMÍNIO 3 – Comunicação – competência em compreender e de se fazer entender no âmbito 
das relações e ações no processo do cuidado à saúde individual e coletiva, sempre em prol da 
qualidade e segurança do cuidado em saúde.   

Competências 
 

Área Estratégia 
educacional 

Avaliação 

1. Demonstrar empatia ao 
comunicar-se com pacientes, 
familiares, pares e demais 
profissionais. 
 

Interprofissional 

Teleboletim 
Médico 
 
Triagem Clínica 
 

Observação 
direta 

2. Utilizar linguagem verbal e 
não verbal adequadas à 
compreensão de pacientes e 
familiares. 

3. Compartilhar conhecimento 
sobre a COVID-19 com 
pacientes e familiares.  
 

DOMÍNIO 4 – Liderança Colaborativa – competência para o trabalho em equipe, mono e 
multiprofissional, baseada em confiança, respeito e tomada de decisão compartilhada, sempre 
em prol da qualidade e segurança do cuidado em saúde.  

Competências 
 

Área Estratégia 
educacional 

Avaliação 

1. Escutar atentamente os 
membros da equipe. 
 

Interprofissional 

Teleboletim 
Médico 
 
Triagem Clínica 
 
Projeto Técnico 
Científico em 
Equipe 

Observação 
direta 
 
Discussão de 
casos 
 

2. Ser apreciativo ao emitir suas 
opiniões e se posicionar. 
 

3. Tomar decisões de forma 
compartilhada e colaborativa. 
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DOMÍNIO 5 – Responsabilidade Social – competência para atuar como agente de 
transformação da realidade de saúde individual e coletiva, comprometido com o sistema de 
saúde e com a sustentabilidade de suas ações, sempre em prol da qualidade e segurança do 
cuidado em saúde.  
 

Competências 
 

Área Estratégia 
educacional 

Avaliação 

1. Contribuir para a 
sustentabilidade econômica, 
ambiental e social em 
situação de emergência em 
saúde pública. 
 

Interprofissional 

 
 
 
 
Teleboletim 
Médico 
 
Triagem Clínica 
 

Observação 
direta 
 
Discussão de 
casos 
 

2. Difundir informações não 
alarmistas, porém realistas, à 
sociedade. 
 

3. Desempenhar papel 
humanitário em tempos de 
catástrofe. 
 

DOMÍNIO 6 – Profissionalismo – competência em lidar com a saúde e o bem-estar dos 
pacientes e de si mesmo através de uma prática que demonstre ética, honestidade, 
integridade, compromisso, compaixão, respeito às diversidades e confidencialidade, sempre 
em prol da qualidade e da segurança do cuidado em saúde.   
 

Competências 
 

Área Estratégia 
educacional 

Avaliação 

1. Demonstrar amor no ato de 
cuidar 
 

Interprofissional 

Teleboletim 
Médico 
 
Triagem Clínica 
 
Projeto Técnico-
Científico em 
Equipe 

Observação 
direta 
 
Discussão de 
casos 
 
Apresentação 
de Projetos 
 

2. Inspirar confiança aos 
pacientes e familiares, entre 
os pares e na equipe 
 

3. Cuidar de sua própria saúde, 
física e mental. 
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VII. METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

o Aprendizagem baseada na experiência (Experience-Based Learning – ExBL) – a Figura 1 

traz o modelo ilustrativo da ExBL, proposto em 2013 pelo Prof. Tin Dornan e 

colaboradores a partir de uma revisão sistemática intitulada “Como e o que os estudantes 

de medicina aprendem no Internato? Aprendizagem baseada na experiência (ExBL)”. Os 

estudantes atuarão sob orientação de supervisores do serviço, em cenários reais e 

diversificados, em equipes multiprofissionais. A complexidade das atividades a serem 

desenvolvidas está compatível com o nível de qualificação e formação do estudante.  

 

 

Figura 1 - Modelo ilustrativo da Aprendizagem baseada na Experiência (ExBL) 
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o Aprendizagem Baseada em Casos (Case-Based Learning – CBL) discussão remota de casos 

reais em grandes grupos, sob a facilitação do professor coordenador do programa. A 

Figura 2 mostra esquematicamente os princípios CBL. A estrutura conceitual dos casos 

utilizados no CBL, de acordo com Kim et al (2006), considera como principais atributos:  

1. a relevância do assunto para o estudante;  

2. a utilização de caso real;  

3. o engajamento dos estudantes na resolução;  

4. a adequação do desafio, nem além nem aquém das necessidades dos estudantes; e  

5. o método instrucional que norteará a resolução. 

 

Figura 2 – Síntese da estrutura conceitual desenvolvida a partir da revisão da literatura que 

ilustra a relação de 17 estratégias com os principais atributos dos casos (Kim et al, 2006) 

 
 

O Método instrucional para a discussão dos casos favorecerá o desenvolvimento do raciocínio 

clínico e acontecerá, presencial ou remotamente. Papéis e etapas da sessão de CBL para a 

discussão de casos, de acordo com Faria, RMD (2018), in Propedêutica Contextualizada, 

Medicina, UFMG. 

Papéis: Coordenador (estudante que conduz a discussão); Participantes (demais estudantes do 
grupo) e Professores (especialistas) 
 
Etapas da discussão: 

Etapa 1 – O coordenador da discussão apresenta os dados clínicos do caso e solicita a 
hipótese diagnóstica inicial. 

Etapa 2 – A seguir, os participantes preenchem o quadro sistematizado abaixo, em conjunto, 
numa atividade colaborativa. 
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Hipóteses 
prováveis 

Manifestações Clínicas Propedêutica Complementar 
Achados 
favoráveis 

Achados 
contários 

Exames 
necessários 

Achados 
esperados 

     

     

     

 
Etapa 3 – O coordenador da discussão fornece informações à medida que os participantes a 

solicitam. Por exemplo: A criança convive com animal doméstico, cão ou gato? 
Sim, possui um cachorro. Se a informação solicitada não estiver disponível, 
informar que não existe ou que aguarda os resultados. Por exemplo: Não há no 
prontuário a informação de convívio com animal doméstico. 

Etapa 4 – Os participantes sugerem os exames laboratoriais que deveriam ser realizados 
para diferenciar as hipóteses formuladas e o porquê (alterações que justificariam 
a discriminação). 

Etapa 5 – O coordenador da discussão fornece os resultados dos exames na medida em que 
forem solicitados e as alterações justificadas pelos participantes. 
Se o teste laboratorial sugerido pelos participantes não foi realizado, informar e 
discutir a real necessidade de sua realização. Mas, se pelo contrário, os 
participantes deixarem de incluir um ou mais testes importantes para o 
esclarecimento diagnóstico, o coordenador da discussão deve estimular o 
raciocínio e, se necessário, dar pistas. 

Etapa 6 – Os participantes, após conclusão do quadro, verificam se há necessidade de 
reordenar as hipóteses elencadas, justificando. 

Etapa 7 – O coordenador conduz a discussão sobre o plano de cuidado e realiza o 
fechamento da discussão e, com o grupo, salienta o ponto alto da sessão, ou seja, 
o principal aprendizado para todos. 

Etapa 8 – Os professores realizam o feedback e finalizam a sessão. Entretanto, durante toda 
a sessão de discussão do caso, os professores se mantêm presentes e atentos, 
interferindo se necessário, retomando o foco da discussão e fornecendo feedback 
imediato para prevenir a internalização de conceitos e raciocínios equivocados. 

 
 
o Aprendizagem Baseada em Projetos – desenvolvimento de projetos científicos, 

produções técnicas e produtos educacionais relacionados às características 

epidemiológicas, clínicas, emocionais e laboratoriais associadas à Covid-19.  

 

Os projetos são orientados por supervisores e serão desenvolvidos em equipes ao longo 

do Internato. As equipes terão reuniões semanais para elaboração, discussão e 

acompanhamento dos projetos. Alguns dos princípios do Design Thinking poderão ser 

aplicados aos projetos técnicos. 

 

o Preleção Dialogada – aulas para grande grupo e de caráter interprofissional, em ambiente 

remoto e síncrono, para todos os estudantes do Internato. 
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VIII. ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCACIONAL 

 

1. TRIAGEM CLÍNICA 

 

1.1. Portaria Santa Casa BH 

As atividades relacionadas à triagem clínica que serão desenvolvidas pelos estudantes, 

sob supervisão, no cenário da portaria principal da SCBH, hospital central, relacionadas a 

atendimentos a pacientes, visitantes e acompanhantes com sinais e sintomas 

respiratórios estão sintetizadas nas Figuras 3 e 4. 

 

Figura 3. Fluxograma de orientação para a atuação dos estudantes no cenário de triagem 

clínica da Portaria da SCBH, hospital central. 
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Figura 4. Fluxograma de orientação para a atuação dos estudantes no cenário de 

triagem clínica da Portaria da SCBH, hospital central, para pacientes admitidos em 

ambulância ou transporte sanitário. 

 

 
 

 

 

1.2. Pronto Socorro Hospital São Lucas 

 

Os estudantes atuarão na realização de triagem clínica de pacientes adultos e pediátricos 

com queixas respiratórias, no pronto socorro do HSL. As Figuras 5 e 6 apresentam os 

fluxogramas para orientação dos estudantes no atendimento aos pacientes adultos e 

pediátricos.  
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Figura 5. Fluxograma de orientação para a atuação dos estudantes no cenário de triagem 

clínica de pacientes adultos admitidos no pronto atendimento do Hospital São Lucas. 
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Figura 6. Fluxograma de orientação para a atuação dos estudantes no cenário de 

triagem clínica de pacientes pediátricos, admitidos no pronto atendimento do Hospital 

São Lucas. 
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1.3. Ambulatório Oncologia 

A atividade dos estudantes no ambulatório de oncologia será verificar a presença de 

sinais e sintomas respiratórios em pacientes portadores de doenças oncológicas que 

procuram o serviço para tratamento ou seguimento de suas doenças de base.  A Figura 7 

apresenta o fluxo a ser observado no pelo estudante durante o atendimento. 

 

Figura 7 – Fluxograma de atendimento aos pacientes portadores de doenças 

oncológicas que apresentam sintomas respiratórios. 
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1.4. Ambulatório Nefrologia 

Pacientes portadores de doença renal crônica, em terapia renal substitutiva e pacientes 

transplantados, em tratamento ou seguimento habitual no serviço de Nefrologia e seus 

acompanhantes, também passarão por triagem clínica para sinais e sintomas 

respiratórios, de forma semelhante aos pacientes oncológicos. A Figura 8 apresenta o 

fluxograma para o atendimento. 

 

Figura 8 – Fluxograma de atendimento aos pacientes portadores de doenças renais que 

apresentam sintomas respiratórios. 
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1.5. Pronto Atendimento Oftalmologia 

Os pacientes que buscarem o pronto atendimento oftalmológico da Clínica de Olhos da 

SCBH, quer seja por situações de urgência ou por necessidades outras, já que as consultas 

eletivas foram suspensas frente a pandemia Covid-19, serão triados, clinicamente, para 

sinais e sintomas respiratórios, de forma semelhante ao fluxo estabelecido para a portaria 

da SCBH. A Figura 9 apresenta o fluxograma para o atendimento ao paciente 

oftalmológico. 

 

Figura 9 – Fluxograma de atendimento aos pacientes oftalmológicos que apresentam 

sintomas respiratórios. 
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2. Telemonitoramento da Saúde do Trabalhador 

Considerando a alta probabilidade de adoecimento dos profissionais que atuam nos 

serviços de saúde do GSCBH, quer seja por síndrome gripal inespecífica ou Covid-19, o 

Centro Especializado em Saúde do Trabalhador (CEST) cuidará da saúde física de 

funcionários, residentes e estudantes que atuam no GSCBH. Aos funcionários, também 

haverá assistência Psicológica. A Assistência Psicológica a residentes e estudantes será 

realizada pelo NAP-FSCBH (Núcleo de Apoio Psicológico da Faculdade Santa Casa BH), 

conforme descrita no item XI.  No CEST os estudantes atuarão no telemonitoramento dos 

funcionários em quarentena domiciliar. A Figura 10 apresenta o fluxo para o atendimento 

ao profissional de saúde realizado pelo CEST. 

 

Figura 10 - Fluxograma do atendimento aos funcionários no CEST-GSCBH 

 

Profissionais de Saúde 
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3. CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEM 

 

As atividades dos estudantes no CEM serão divididas em: 

 

3.1. Gestão da jornada do paciente e triagem clínica – orientação, presencial, aos 

pacientes admitidos no CEM, para melhor compreensão de sua jornada interna e, 

triagem clínica de sintomas respiratórios, como mostra a Figura 11. 

 

Figura 11 – Fluxograma para orientação da jornada do paciente e triagem clínica no Centro de 

Especialidades Médicas 

 

 

 

 

 

Cancelamento de consultas e/ou agendamento: Contato com pacientes para 

informações sobre cancelamento e/ou remarcação da consulta. 

Acompanhamento dos pacientes oncológicos. 

Organização dos prontuários físicos. 

Auditoria dos prontuários: Atuar junto à Comissão de Prontuários, validando o 

preenchimento adequado dos mesmos. 
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3.2. Teleatendimento para cancelamento de consultas e/ou agendamentos – realizar 

contato com pacientes, via telefone, para informações sobre cancelamento e/ou 

remarcação da consulta. 

 

3.3. Suporte aos pacientes oncológicos. 

Atividades a serem desenvolvidas pelos estudantes durante a pandemia: 

o Controle de todos os pacientes oncológicos em planilha específica; 

o Contato telefônico com os pacientes oncológicos para verificar 

necessidades individuais; 

o Intermediação da comunicação entre os pacientes e os médicos, sempre 

que necessário; 

o Agendamento da avaliação pré-anestésica para os pacientes que já estão 

com todos os exames realizados; 

o Otimização de interconsultas e exames complementares. 

 

 

4. UNIDADE MATERNO INFANTIL 

O estudante será alocado nas seguintes unidades: unidades de internação pediátrica, 

maternidade e unidade neonatal. 

 

4.1. Atividades clínicas 

o Recebimento e passagem de plantão 

o Corrida de leito diária 

o Gestão de leitos 

o Elaboração das escalas (Braden, Braden Q, Mourse e Humpthy Dumpthy) 

o Anamnese e Evolução 

o Realização de procedimentos sob supervisão 

o Organização da unidade 

o Acolhimento e Classificação de Risco (AC&R) em obstetrícia  

o Posto de coleta – acompanhar os processos relacionados a amamentação 

o Orientação dos acompanhantes à beira leito 

 

4.2. Atividades de gestão 

o Elaboração de escalas da equipe de enfermagem 

o Auditorias qualidade 

o Auditoria prontuários 

o Preenchimento de planilhas (ex. planilha de permanência, planilha de 

exames). 
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5. EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

5.1. Atuação em call center para Teleboletim Médico Diário  

Em resposta a medidas internas de enfrentamento à pandemia Covid19, os estudantes 

coletarão informações via prontuário eletrônico dos pacientes, com base na última 

evolução registrada pelo médico assistente, com o próprio paciente e em discussão com 

a equipe assistencial, para preenchimento do formulário modelo do Boletim Médico 

Diário e posterior comunicação, via telefone, à pessoa autorizada pelo paciente ou 

responsável para receber notícias sobre sua condição clínica e condutas propostas. O 

Quadro 1 traz o modelo do teleboletim médico diário que norteará a comunicação do 

estado de saúde do paciente com os seus familiares ou responsáveis. O Quadro 2 

apresenta o Termos de Consentimento do paciente para a comunicação do teleboletim. 

 

Todos os estudantes serão treinados para o desenvolvimento de habilidades de 

comunicação específicas para comunicação do boletim médico, via telefone, objetivando 

a comunicação segura. O treinamento acontecerá com a estratégia de Role Play no início 

do Internato, para todos os ingressantes. O Quadro 3 detalha os oito passos que o 

estudante, sistematicamente, utilizará para realizar a prática de comunicação segura do 

teleboletim. 

 

Quadro 1 – Modelo de Teleboletim médico diário que norteará a comunicação telefônica 
entre estudantes e familiares dos pacientes internados na SCBH, sobre o estado de saúde 
desses pacientes que estão com visitas suspensas, devido medidas internas de 
enfrentamento à Pandemia Covid-19 

MODELO BOLETIM MÉDICO DIÁRIO 

NOME DO PACIENTE LEITO DATA ADMISSÃO DATA DO BOLETIM 

        

DIAGNÓSTICO MÉDICO: 
 

CONDIÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE: 
 
 
 

PROPOSTAS - CONDUTA MÉDICA: 
 
 

Previsão de alta:  

Médico assistente: 

Estudante responsável pelo Teleboletim: 

Nome do receptor do Teleboletim: 

Observações pós-comunicação: 
 

 

 



 
 

24 
 

 

 
Internato Interprofissional em Enfrentamento à Pandemia Covid19 

 

Quadro 2 – Modelo do termo de consentimento do paciente para a comunicação do 
teleboletim médico. 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO 

COMUNICAÇÃO DE BOLETIM MÉDICO “TELE BOLETIM” 

Eu, _____________________________________________________________________, brasileiro(a), 

estado civil _______________________________, portador(a) do documento de identidade n° 

____________________________________, inscrito(a) no CPF sob o n° ___________________________, 

residente e domiciliado(a) na ____________________________________________________________, 

n° _______, bairro ___________________________, cidade de __________________________/_______, 

declaro que durante meu período de internação no Hospital Santa Casa de Misericórdia de 

Belo Horizonte (SCBH) e, em razão das medidas de proteção expedidas pelas autoridades 

sanitárias brasileiras quanto à necessidade de recolhimento social para prevenção e 

combate à pandemia COVID-19, DOU EXPRESSO CONSENTIMENTO à(s) pessoa(s) abaixo 

indicadas para que recebam a comunicação, via telefone, ou outro meio digital, de meu 

Boletim Médico, aqui denominado “Tele Boletim Médico”, no prazo e na medida de sua 

expedição pela SCBH: 

 

A SCBH se compromete a comunicar o Tele Boletim somente às pessoas acima identificadas. 

Por ser verdade, firmamos o presente termo. 

 

Belo Horizonte, _____ de ____________________ de _________.  

                                                                                                                                       

____________________________________________________________________ 

PACIENTE 

 

____________________________________________________________________ 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE  

 

Nome: 

RG: 

CPF: 

Grau de parentesco/vínculo: 

E-mail: 

 

Nome: 

RG: 

CPF: 

Grau de parentesco/vínculo: 

E-mail: 

 

Nome: 

RG: 

CPF: 

Grau de parentesco/vínculo: 

E-mail: 
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Quadro 3 – Descrição de oito passos para estudante utilizar na comunicação segura do 
teleboletim médico diário, via telefone, a familiares/responsáveis de pacientes 
internados na SCBH e que estão com visitas suspensas, devido medidas internas de 
enfrentamento à Pandemia Covid-19 
 

8 PASSOS PARA A COMUNICAÇÃO SEGURA DO TELEBOLETIM MÉDICO, VIA TELEFONE,  
PELO ESTUDANTE DE MEDICINA 

 

PASSO 1 - Checar a existência de ou solicitar a autorização do paciente ou responsável para 
a comunicação do Teleboletim Médico via telefone 

 

PASSO 2 - Cumprimentar e identificar-se, institucional e pessoalmente. Ex: Esta é uma 
ligação da SCBH e eu sou o André, estudante de medicina 

 

PASSO 3 - Informar o assunto da ligação. Ex. Estou ligando para comunicar o Teleboletim 
Médico 

 

PASSO 4 - Perguntar o nome de quem atendeu a ligação. Ex: Com quem estou falando? 
 

PASSO 5 - Perguntar o nome do parente que está internado na SCBH. Ex: Para a segurança 
de nossos pacientes, como é o nome de seu parente internado na SCBH? 

 

PASSO 6 - Checar os nomes do paciente e receptor no Termo de Autorização de 
Comunicação de Boletim Médico e agradecer. Ex: Os dados conferem, muito 
obrigada! 

 

PASSO 7 - Comunicar o Boletim de forma empática. Ex: Comunicar a condição clínica atual 
e a conduta prevista, sempre se referindo ao paciente pelo nome dele. 

 

PASSO 8 - Agradecer institucionalmente e despedir-se. Ex. A SCBH agradece a confiança. 
Foi um prazer falar com você! 

 

 

 

6. FARMÁCIA HOSPITALAR 

As atividades dos estudantes no estágio em Farmácia Hospitalar serão organizadas em 
três áreas: 
 
6.1. Atenção Farmacêutica 

o Ambulatórios: esclarecimento de dúvidas relacionadas a medicamentos: 
preparação, estabilidade e administração, cuidados de armazenamento.  

o CEM – acompanhamento de pacientes em pulsoterapia, esclarecendo 
dúvidas relacionadas a medicamentos e cuidados que devem ter diante 
pandemia, pois são pacientes imunossuprimidos.  

o Oncologia – acompanhamento da dispensação de medicamentos orais de 
hormonoterapia. Adesão terapêutica reação adversa.  
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6.2. Gestão dos processos/estoque 
o Farmácias Satélites: Revisão e treinamento dos POP´s referentes às rotinas 

da Farmácia, desenvolvimento, implantação e acompanhamento da cadeia 
de assistência farmacêutica. Emissão de pedidos para abastecimento, 
controle de estoque através de contagem e conciliação (estoque físico X 
estoque virtual).  

o Acompanhamento de estoque de itens críticos relacionados à pandemia.  
o Acompanhamento de solicitações de medicamento não padronizados e de 

alto custo.  
 
6.3. Farmácia Clínica  

o Acompanhamento de alertas da ANVISA, FDA e EMEA sobre produtos 
para saúde, sendo essa atividade e acompanhada e supervisionada pela 
farmacêutica clínica, registro em planilha própria, e auxilio nas 
providências a serem tomadas.  

o Acompanhamento de pacientes expostos ao risco de desenvolvimento de 
reações adversas a medicamentos (RAM)  

o Avaliação de notificações de suspeita e desvio de qualidade, inefetividade 
terapêutica e RAM com a farmacêutica clínica.  

o Seguimento farmacoterapeutico 

 

 

 
7. AULAS REMOTAS  

 

As aulas remotas abordarão temas interprofissionais e terão periodicidade semanal, com 

duração aproximada de 1 hora. Sob a condução de um ou mais supervisores e convidados, 

serão abordados os temas abaixo relacionados: 

 

1. Organização do maior hospital filantrópico de ensino, 100% SUS, do Brasil – a Santa Casa 

BH – para o enfrentamento à Covid-19 

2. Segurança do paciente e do estudante em tempos de pandemia 

3. O uso racional e seguro de Equipamentos de Proteção Individual  

4. Saúde física e mental dos estudantes e profissionais de saúde em tempos de pandemia 

5. Gestão de crise, da assistência e de equipe em tempos de pandemia 

6. Abordagem diagnóstica e de monitoramento da Covid-19 e de suas complicações 

7. Novos fármacos para o tratamento da Covid-19 

8. Distanciamento social: funciona? até quando é necessário?  
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8. PRODUÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA EM EQUIPE 

A produção técnico-científica se dará sob orientação do coordenador do internato, em 

pequenos grupos, em que será oportunizado ao estudante o trabalho com estratégias de 

busca em bases de dados nacionais e internacionais, análise crítica de conhecimento 

produzido e relatos de experiências relacionados à Covid19, estruturação de projeto 

científico, coleta e análise preliminar de dados e divulgação de resultados.  

 

Os alunos serão divididos em 16 grupos (Quadro 4) e cada grupo terá uma temática 

específica de trabalho (Quadro 5). A temática e produtos propostos por cada grupo serão 

pactuados entre os alunos e o coordenador podendo ser produção técnica ou científica. 

Exemplos de produção técnica são vídeos, podcasts, boletins informativos. Exemplos de 

produção científica são artigos curtos de revisão. 

 

Quadro 4 – Distribuição dos 16 grupos (G1 a G16) para discussão de Projetos Técnico-científicos 

de acordo com o dia da semana e horário 

G1 2a 17:00-18:00h G7 4a 18:00-19:00h G12 6a: 11:00-12:00h 

G2 2a 18:00h-19:00h G8 5a 16:00-17:00h G13 2a 16:00-17:00h 

G3 4a 8:00h-9:00h G9 5a 17:00-18:00h G14 2a 15:00-16:00h 

G4 4a 9:00h-10:00h G10 5a 18:00-19:00 G15 2a 14:00-15:00h 

G5 4a 10:00-11:00h G11 6a 10:00-11:00h G16 2a 13:00-14:00h 

G6 4a 11:00-12:00h 

 

Temas para desenvolvimento dos projetos técnico-científicos 

• Origem SARS-COV-2 

• Exames diagnósticos: qual o valor da sorologia? 

• Uso universal de máscara: experiências e perspectivas 

• Máscara de tecido: como fazer; como utilizar? 

• Medidas de distanciamento social: funcionam? Até quando? Como retomar atividades? 

• Controvérsias no uso de EPI para atendimento de pacientes assintomáticos 

• Saúde mental e COVID-19: profissionais de saúde 

• Saúde mental e COVID-19: efeitos do isolamento social 

• Cloroquina funciona? 

• Novos fármacos: imunomoduladores 

• Novos fármacos: antivirais 

• Perspectivas de vacinas 

• Resposta do Brasil à pandemia: excesso ou acerto? 

• Uso de tecnologia na resposta à COVID-19: bluetooth, pulseira eletrônica, uso de chatbots 

• Uso de tecnologia na resposta à COVID-19: teleconsulta é uma nova realidade? 

• Impacto da COVID-19 no acompanhamento das doenças crônicas 
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9. ESTUDO INDEPENDENTE 

 

O estudo independente é caracterizado por busca autônoma do conhecimento, 

autorregulação e autogestão da aprendizagem. Para isso, existe uma carga horária 

semanal protegida de 8 horas. 

Esta carga horária integra a semana padrão de atividades do estudante e deve ser 

destinada a: 

i. Busca de dados sobre a Covid-19 em fontes locais, governamentais e de 

universidades nacionais e internacionais, para acompanhamento diário e 

análise da situação pandêmica na SCBH, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 

Brasil e no mundo. 

ii. Identificação e seleção de fontes confiáveis para busca de conhecimento 

específico e relacionado à área de atuação, sobre a Covid-19. 

iii. Leitura, análise crítica e avaliação da força de evidência científica do grande 

volume de conhecimento produzido sobre a Covid-19 na atualidade. 

iv. Desenvolvimento do projeto técnico científico em equipe. 

 

 

IX. SEMANA PADRÃO 

 

A semana padrão do estudante do Internato Interprofissional terá sua carga horária distribuída 

entre as atividades descritas no item VIII. As atividades poderão ocupar os turnos matutino (7h-

13h), vespertino (13h-19h) e noturno (19h-23h), em todos os dias da semana, na dependência da 

escala. Os estudantes rodiziarão entre as atividades, isoladamente, em duplas, trios ou pequenos 

grupos, de acordo com a especificidade e necessidade do cenário real. 

 

O Quadros 5 traz o exemplo de uma semana padrão do estudante no Internato. As atividades 

não necessariamente estarão dispostas na sequência apresentada abaixo, entretanto a 

distribuição da carga horária será semelhante. 

 

Quadro 5 – Exemplo de semana padrão do estudante do Internato Interprofissional em 
Enfrentamento à Pandemia Covid-19 

TURNO 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª SÁBADO DOMINGO 

MANHÃ 
7H-13H 

Triagem 
clínica 
(6h) 

Teleboletim 
(6h) 

Produção 
técnico- 
Científica 
(2h) 

Estudo 
independente 
(4h) 

Medicina 
do 
trabalho 
(4h) 

Triagem 
clínica (6h) 

 

TARDE 
13H-19H 

 Estudo 
independente 
(4h) 

 Triagem 
clínica (6h) 

   

NOITE 
19H-23H 

  Discussão 
Interprof 
(2h) 
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X. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

Avaliação para a aprendizagem 

1. Feedback 

Quando John Norcini (2010) escreveu sobre “A força do feedback” no periódico científico Medical 

Education, relatando diversos estudos e meta análises que mostravam ser o feedback a mais 

potente modalidade de avaliação para induzir aprendizagem, ele destacou que:  

i. o feedback pode ter um efeito muito poderoso sobre a aprendizagem;  

ii. para que ocorra feedback no cenário clínico, é preciso que o desempenho do aprendiz seja 

observado em tempo real;  

iii. o feedback é mais efetivo quando o foco está na atividade realizada e não na pessoa que 

realizou a atividade; 

iv. feedbacks que incluem a participação ativa do aprendiz são mais eficazes, como quando 

iniciamos solicitando ao aprendiz que se avalie sua própria prática e nos faça um breve relato. 

 

Desta forma, o feedback será conduzido pelo supervisor sob observação direta da atividade, na 

dependência do cenário real de atuação do estudante, de forma frequente e contínua, contando 

sempre com a autoavaliação do estudante. Assim, o feedback permitirá o reforço positivo e a 

correção de erros, não terá caráter de julgamento, pois não é certificativo e sim, formativo, ou 

seja, é uma avaliação para a aprendizagem. 

 

Avaliação da aprendizagem 

2. Frequência  

É condição sine qua non para certificação no Programa a frequência em todas as atividades 

programadas. 

3. Avaliação Conceitual Global 

Obtida por consenso entre os supervisores de prática que mantiveram contato direto com o 

estudante e o observaram em atuação. Os critérios observados na Avaliação Conceitual Global 

estão relacionados aos domínios de competências descritos na Matriz de Competências 

Essenciais do Programa, ou seja: autogestão da aprendizagem; expertise técnica; comunicação; 

liderança colaborativa; responsabilidade social e profissionalismo. 

Valor = 100 pontos 

4. Prova escrita  

Realizada em plataforma digital, baseada em casos clínicos. 

Valor = 100 pontos 

Resultado Final = média entre os resultados da Avaliação Conceitual Global e a Prova Escrita, 

desde que ambas tenham valor igual ou maior a 60 pontos. 
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XI. ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA AOS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE ENFRENTAMENTO 

À PANDEMIA COVID-19 

 

O Núcleo de Assessoria Psicopedagógica, considerando que os estudantes e residentes da área 

da saúde também estão sujeitos ao sofrimento em consequência da necessidade de ocupar o 

lugar para colaborar com a resolutividade e força diante do desafio de tratar e salvar vidas dos 

pacientes afetados pela COVID-19. Mas não precisam sofrer sozinhos. A Faculdade Santa Casa 

BH está disponibilizando assistência psicológica aos estudantes e residentes que atuam no 

GSCBH e apresentam sofrimento emocional nesse momento de crise. 

 

A proposta é oferecer um espaço onde o estudante e o residente se sintam escutados, acolhidos 

e cuidados minimizando o estresse inerente a essa importante questão sanitária.  Sentir-se 

seguro e confiante em seu ambiente de trabalho é imprescindível para lidar com as constantes 

mudanças, medidas restritivas, suspensão de atividades rotineiras, necessidades de 

confinamento, notícia no aumento do número de casos confirmados, dentre outros.  

 

A partir da demanda os estudantes e residentes receberão suporte imediato e acompanhamento 

ao longo da situação de epidemia, como:  

 

o Acolhimento do estudante e residente em sofrimento  

o Assistência via telefone (primeiros socorros psicológicos) 

o Instagram (respondendo perguntas específicas sobre o sofrimento emocional pelo medo 

do adoecimento ou o próprio confinamento) 

o Atendimento individual para estudantes e residentes que demonstrarem falta de 

condição emocional e alto nível de estresse diante da situação de epidemia: escuta clínica 

em psicoterapia breve com encaminhamentos para a rede, quando necessário 

o Atendimento em pequenos grupos: troca de experiências, rodas de conversas em grupos 

de até 4 pessoas sobre o sofrimento psíquico a partir do impacto da pandemia (tomando 

os devidos cuidados de distância entre os participantes, ambiente amplo e arejado, etc) 

o Disponibilização de capacitação virtual para estudantes e residentes relacionada à 

abordagem de temas de ordem subjetiva; orientações gerais sobre como identificar casos 

de risco psíquico e como oferecer apoio emocional emergencial aos pares, pacientes, 

familiares 

 

Diante de quaisquer sintomas como, depressão, stress pós-traumático, irritabilidade, angústia, 

insônia, dificuldades para lidar com o confinamento ou com a própria epidemia, basta ligar para 

3238-8758.   

 

A assistência à saúde física do estudante será realizada no CEST, conforme descrito no item VIII, 

subitem 2. 
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