Súmula do Módulo de Neurologia Clínica Médica II
Departamento de Medicina Interna – FAMED/UFRGS
1. Estrutura em prática
- Alunos serão divididos em dois grupos, um vai para a EQUIPE GERAL e o outro para
a EQUIPE CONSULTORIA, onde permanecerão 15 dias em cada. Neste período os
alunos devem estar no hospital todas as manhãs acompanhando os residentes e
participando dos rounds trazendo informações dos pacientes das equipes
- Quando a EQUIPE GERAL estiver com poucos pacientes, poder-se-á utilizar os
pacientes da EQUIPE NEUROVASCULAR para que os alunos acompanhem e
discutam com o professor (da mesma forma que fazemos na Semiologia).
Dinâmica do Serviço
n Atividades nas equipes: 2ª, 3ª, 4ª, e 6ª feiras pela manhã
n Ambulatório: 5ª feiras das na zona 7 das 08:00-12:00.
n Reuniões Clínicas: todas as 3 feiras às 8:45 no Serviço de Radiologia
n Aulas Teóricas: 2ª, 3ª, 4ª, e 6ª no Serviço de Neurologia sala 2040 às 11:00 (o
cronograma estará fixado mural do Serviço de Neurologia no primeiro dia de estágio.
Fiquem atentos!
Cefaléia (Renata Londero)
Epilepsia (Marino Bianchin)
Meningites (Roberto Rossato)
Demência (Márcia Chaves)
Distúrbios do sono (Susana Shönwald)
Esclerose Múltipla (Alessandro Finkelsztejn)
Parkinsonismo (Artur Schuh)
AVC I e II (Sheila Martins e Rosane Brondani)
Neuromuscular I e II (Pedro Schestatsky e Pablo Winckler)
Álcool e SNC (Luiz Nelson Fernandes)
3. A cada mês, 1 professor pelo menos fica com os alunos seja na EQUIPE GERAL,
seja na EQUIPE CONSULTORIA. Estes nomes, com seus respectivos residentes serão
divulgados no primeiro dia de estágio
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Avaliação
Conceito final é baseado na participação no ambulatório de 5ª feira e na
equipe (avaliada pelo preceptor) mais a nota da prova de avaliação de
conhecimentos no final do estágio (prova objetiva).
A prova é composta de 10-20 questões enviadas pelos responsáveis
pelas aulas (em geral 1-2 por prova/responsável) e/ou por questões do banco
formado pelas questões já enviadas (com modificação).
A prova não é limitada ao que foi falado em aula, muito menos no arquivo
PowerPoint do professor – é prova de Neurologia (usar literatura recomendada).
Literatura recomendada: Cecil de Medicina Interna e Current (ambos disponíveis
no site www.sobreneurologia.com.br)

