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I. CARACTERÍSTICAS GERAIS
IBEPEGE - Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas de Gatroenterologia e Outras
Especialidades, com sede na  Rua  Dr.  Seng,  nº  320  -  Bela  Vista  -  São Paulo/SP
- CEP 01331-010, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 61.442.117/0001-10,
em conjunto com o Hospital IGESP, é responsável, pelo programa de
Aprimoramento de Estudos e Estágio em Clínica Médica, sob supervisão dos
preceptores e médicos assistentes que atuam no ambulatório e nas dependências do
Hospital IGESP. Na possibilidade de o IBEPEGE firmar acordos de cooperação com 
outras instituições afins, o estágio poderá ser estendido para outras localidades como
uma maneira de aprimorar o desenvolvimento do estagiário.

II. OBJETIVO DO PROGRAMA

O objetivo fundamental do nosso PROGRAMA DE APRIMORAMENTO EM CLÍNICA
MÉDICA, é possibilitar ao estagiário condições de aprimoramento técnico (estrutura física
e equipamento de ponta) aliado a supervisão e orientação constantes de profissionais
experientes e especializados nas diversas áreas da medicina atual. Este aprimoramento
técnico sendo incorporado aos serviços especializados do conhecimento paramédico que
as instituições IBEPEGE e HOSPITAL IGESP oferecem, (enfermagem especializada, 
fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, psicologia clínica hospitalar e serviço social)
propiciarão ao estagiário após 2 anos de trabalho e convivência nos três níveis de assis-
tência médica oferecidos primária (ambulatorial) secundária (enfermaria) e terciária (ps 
e UTI) condições de unir a técnica ao princípio humanista da medicina. Toda a grade
estruturada é feita de acordo com as normas da Sociedade Brasileira de Clínica Médica,
assim como as adaptações baseadas nas características das instituições que promovem
o estágio.

III. PRÉ-REQUISITO

Graduação em medicina reconhecida pelo MEC.

IV. CALENDÁRIO

Período do programa: 01/03/2020 à 28/02/2022, tendo duração total de 2 (dois) anos.

V. CARGA HORÁRIA
Total de 4544 horas no período de dois anos.
O médico participante terá direito a 01 dia de folga durante a semana (Segunda à Sexta
-feira), exceto às quintas feiras. Atuará nos finais de semana de acordo com escala mensal
e acompanhado por preceptor da equipe. Terá 30 dias de férias anuais, previamente
determinados e não simultâneas entre os médicos do Programa de Treinamento. 
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Atribuições da Coordenação e Preceptoria

1- Ao Coordenador do Programa de Treinamento em Clínica Médica compete:

    Ser o elo entre os estagiários, preceptores e o Centro de Estudos;
•   Acompanhar a evolução do Programa e fazer correções pontuais quando necessário;
•   Gerenciamento da grade de aulas teóricas;
•   Planejamento e aplicação das avaliações semestrais
•   Participar com preceptores e estagiários, do ambiente e condições do Programa para
    avaliar a necessidade de adaptações futuras.

2- Aos preceptores do Programa de Treinamento em Clínica Médica compete: 

•   Acompanhar o médico em treinamento sob sua tutela nas atividades diárias, orientando e
    corrigindo quando necessário;
•   Gerenciar todo o processo de atendimento desde a primeira consulta até o final.

Atribuições dos Médicos Inscritos no Programa

1.  Comportamento ético para com os demais médicos, funcionários e pacientes (incluindo
     familiares e acompanhantes).
2.  Realizar as atividades teórico-práticas nos ambulatórios de especialidades. 
3.  Frequentar as aulas teóricas inclusive Café Científico.
4.  Obter até o final do primeiro ano certificado de ACLS. O certificado poderá ser obtido
     em qualquer das instituições credenciadas. O Valor será ressarcido pelo IBEPEGE
     desde que sejam apresentados o certificado de aprovação e a nota fiscal do valor do
     curso.
5.  Participar de um congresso ao ano, que esteja relacionado com objetivos da clínica
     médica, tendo na ocasião sua ausência justificada com antecedência de 30 (trinta) dias,
     que deve ser notificada ao chefe de equipe e o Centro de Estudos.
 

VI. HORÁRIOS

Início das atividades às 8h00 no período matutino e às 13h00 no período vespertino, de 
segunda à sexta-feira. 

Atividades no Primeiro ano:

•   Dominar a propedêutica Clínica: Identificação (nome, idade, sexo, procedência, profissão, 
    religião e situação sócio familiar) queixa e duração, história pregressa da moléstia atual,
    interrogatório dos diversos aparelhos, antecedentes pessoais e medicações de uso,
    hábitos, antecedentes familiares.
•   Formular hipótese diag e diag diferenciais
•   Planejar investigação complementar
•   Formular plano terapêutico 
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Atividades no Segundo ano:

•    Receber do E1 as informações pertinentes;
•    Conferir os dados da propedêutica produzidos pelo E1, e aprimorar os dados necessários;
•    Elaborar estratégia terapêutica (medicamentosa e não medicamentosa) a ser apresentada,
      em conjunto com E1 ao preceptor responsável;
•    Ser o responsável no atendimento diário do paciente e manter o mesmo e familiares cientes
      das condutas tomadas, com as devidas dúvidas esclarecidas e evolução esperada em face
      as condições clínicas do doente, sempre após discussão com preceptor responsável. 

Ao final do Treinamento em Clínica Médica o médico deverá
ser capaz de: 

A.    Ter raciocínio clínico para elaborar hipótese diagnóstica e diagnósticos diferenciais;
B.    Elaborar plano terapêutico;
C.    Estabelecer boa relação médico-família-paciente, lidar com situações que envolvam
        elementos psico sociais e autonomia do paciente;
D.    Gerenciar casos complexos onde estejam envolvidas equipes multiprofissionais tais como:
        enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e outras especialidades médicas;
E.    Lidar com casos de paliação, quando estão presentes sentimentos de incerteza, medo e
        perda. 

As atividades intra hospitalares do Médico participante do Programa serão realizadas nas
dependências do Hospital IGESP, situado à Rua Silvia, nº 276 – Bela Vista – Cep: 01331-010
– São Paulo – SP. Como grade complementar ao longo do 2º ano, os médicos em treinamento
frequentarão ambulatórios de especialidades conveniados ao Hospital IGESP, conforme o
cronograma a ser definido pelo Centro de Estudos. 

Hospital IGESP

Nº de vagas: 02
Público Alvo: Médicos interessados em Clínica Médica;
Pré-requisitos para inscrição: Graduação em medicina;
Documentos para inscrição: Cópias do diploma de graduação, CRM, CPF, RG
e Curriculum Vitae;
Período de inscrição: de 21/10/2019 à 14/02/2020
Taxa de inscrição (valor não restituível) R$100,00 
Período de matrícula: 24/02/2020 à 28/02/2020;
Taxa de matrícula (valor não restituível) R$ 50,00;
Valor da mensalidade: Isento.

Informações Gerais
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Processo Seletivo

O candidato deverá preencher um requerimento formal do processo seletivo no Centro de 
Estudos do IBEPEGE, bem como pagar uma taxa de inscrição e entregar Curriculum Vitae.
O candidato se aprovado, deverá pagar uma taxa de matrícula, sempre no Centro de Estudos
do IBEPEGE.
A seleção será feita por meio de prova escrita sobre conhecimento em Clínica Médica. Será
realizada também análise do currículo do candidato e uma entrevista. 
Não haverá revisão de prova, cabendo a Instituição apenas informar a nota final, caso seja
requerido pelo candidato.
A prova escrita tem peso 9 (nove), a entrevista e analise curricular peso 1 (um), contabilizando
um total máximo de 10 (dez) pontos.
A pontuação mínima para a aceitação no curso é de 7 (sete) pontos. Os candidatos serão
escolhidos pelo critério de pontuação.
Prova teórica: 19/02/2020 às 14h - Rua Dr. Seng 320 2º subsolo - Bela Vista - Cep: 01331-020
- São Paulo - SP.
Entrevista e Análise de Curriculum:  20/02/2020 às 16h - Rua Dr. Seng 320
2º subsolo - Bela Vista - Cep: 01331-020 - São Paulo - SP.

Bibliografia Sugerida

•    Cecil Tratado de Medicina Interna 
•    Antônio Carlos Lopes Clínica Médica Diagnóstico e Tratamento 
•    Bickley 2015 Propedêutica Médica 

Centro de Estudos do IBEPEGE
Rua: Dr. Seng, 320 2 º subsolo – Bela Vista – 01331-020- São Paulo – SP
(11) 3147- 6469
centrodeestudos@hospitaligesp.com.br | www.hospitaligesp.com.br 

Contato

Método de avaliação

O médico que estiver em treinamento será avaliado da seguinte forma:
Avaliação Trimestral no total 10 questões (dissertativas e múltipla escolha) referente aos temas 
abordados nos 3 meses antecedentes;
Avaliação prática realizada pelos preceptores principais de cada atividade prática, através de 
questionário Mini-CEX;
Apresentação de temas em Clínica Médica (artigos científicos, guidelines, casos clínicos, 
temas de congresso, etc).
Apresentação de TCC ao término do curso.
Necessário comprimento integral da carga horária com média 70%.
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Certificado ao final do curso

O treinamento em Clínica Médica é reconhecido pela SBCM – Sociedade Brasileira de Clínica
Médica. Ao final do curso o Médico em Treinamento, se aprovado, receberá um Certificado de
Treinamento em Clínica Médica, emitido pelo IBEPEGE – Instituto Brasileiro de Estudos e
Pesquisas de Gastroenterologia  e Outras Especialidades. 


