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1. APRESENTAÇÃO 

Caro residente e futuro colega endocrinologista, 

Durante sua graduação em Medicina, você foi apresentado ao papel relevante 

que o Sistema endocrinológico desempenha, servindo como um dos 

componentes mais importantes na homeostase corporal. Você aprendeu que 

"hormônios são fantásticas substâncias, produzidas em determinados órgãos 

glandulares, aptos para agir a distância, nos chamados órgãos-alvo e, 

posteriormente, exercer mecanismos de auto-regulação, capazes de coordenar 

intrinsecamente, quando a resposta deve ser cessada ou estimulada." 

(CESUPA. Manual Sistema Endocrinológico, 2015).  

Agora, após dois anos de Clínica médica, você finalmente chegou à área que 

escolheu para exercer na Medicina. Nos próximos dois anos, você conviverá 

com apresentações clínicas variadas e heterogêneas, com variações da 

resposta terapêutica, com grandes dificuldades diagnósticas, além de algumas 

vezes aparecimento de raras síndromes e, muito frequentemente, baixa adesão 

ao tratamento.  

Dedicar-se ao seu aprendizado não é portanto, só uma obrigação, mas também 

quase um direito. Você deve aprender as facetas da Endocrinologia e da 

Metabologia, para que no exercício dessa apaixonante especialidade sinta-se 

seguro e possa ser um diferencial na vida do seu paciente. 

O Serviço de Endocrinologia e Metabologia do CESUPA foi pensado, planejado 

e construído com a finalidade de oferecer a você uma visão ampla da 

especialidade, com treinamento em todas as suas subáreas, além de tentar 

incentivá-lo a pesquisa científica e curiosidade acadêmica, sempre baseada em 

Evidências científicas.  Para isso, construiu-se uma parceria com diferentes 

cenários estaduais, conforme o perfil hospitalar de cada um, para que você 

esteja em contato com as principais endocrinopatias no próprio cenário de 

referência para o qual ela tenha sido encaminhada. Paralelamente, o PRM de 

Endocrinologia e Metabologia do CESUPA visa ainda um aprofundamento no 

conhecimento das medidas terapêuticas não-farmacológicas, bem como um 

amplo conhecimento de conteúdos humanísticos e bioéticos que interfiram na 

relação médico-paciente e que possam dessa forma, modificar a resposta ao 

tratamento.   

Seja bem-vindo ao Serviço de Endocrinologia e Metabologia do CESUPA! 

MILENA C. F. CALDATO 
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2. NORMAS DE CONDUTA  

 

1. O horário de início das atividades diárias é 07h30min. 

2. A frequência deve ser de 100%, segundo regulamentação vigente (MEC/ 

CNRM), conforme descrito no Regulamento da COREME do CESUPA. 

Dessa forma, faltas, mesmo que justificadas, devem ser repostas. 

3. Os residentes devem usar sempre o jaleco branco, com mangas 

compridas, na altura dos joelhos, com seu nome e a logomarca do 

Serviço de Endocrinologia e Metabologia do CESUPA bordados. 

4. O residente deve zelar para manter o prontuário e as informações do 

paciente organizadas, legíveis, em sequência lógica, evitando-se rasuras. 

Antes da discussão do caso com o preceptor, deverá organizar o 

prontuário, com as consultas anteriores em ordem cronológica e todas as 

folhas já anexadas. 

5. Durante as atividades em enfermaria, o residente deverá passar visita nos 

pacientes internados nos leitos da Endocrinologia, seguida da visita nos 

leitos onde se solicitarem pareceres da Endocrinologia. Realizar as 

anotações quanto à evolução destes em prontuário e organizar os 

mesmos para posterior discussão dos casos com o preceptor. 

6. Às sextas-feiras, às 11h30min, ocorre a Reunião Geral do Serviço de 

Endocrinologia do CESUPA, cuja programação encontra-se descrita nas 

páginas 11 e 12 desse manual. A presença é obrigatória, exceto em caso 

de férias ou estágio eletivo fora de Belém. 

7. Haverá visita aos internados nos finais de semana, sendo estabelecido 

um rodízio entre os residentes. 

8. A avaliação do residente será realizada em caráter formativo e somativo. 

A avaliação formativa é diária e composta de múltiplos instrumentos, 

tendo como objetivo central o fornecimento de feedback para o residente, 

visando seu constante aprimoramento. Conforme determinação do 

CNRM, as avaliações somativas são trimestrais, obrigatórias e suas datas 

estão descritas no calendário da Reunião geral do Serviço.  

9. O Trabalho de Conclusão da Residência deverá ser apresentado em 

Jornada própria, organizada pela COREME, no último semestre do 

programa. 

10. A liberação para congressos será realizada em acordo prévio com o 

serviço, visando nunca permitir a descontinuidade da assistência ao 

paciente. Em regras gerais, o residente poderá participar de 01 (um) 

congresso ao ano, e, em casos especiais, poderá ter esse número 

aumentado, especialmente em se tratando de apresentação de trabalhos 

científicos. 
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3. OBJETIVOS DO PROGRAMA  

3.1 OBJETIVOS GERAIS: 

1. Capacitar médico especialista para atuação ética, humanista e reflexiva na 

condução dos casos de pacientes portadores de doenças endócrinas. 

2. Desenvolver conhecimento profissional especializado com forte atuação no 

Sistema Único de Saúde brasileiro, visando promoção, prevenção, recuperação 

e reabilitação dos pacientes. 

3. Desenvolver visão multi e interdisciplinar no cuidado geral, desde anamnese, 

diagnóstico e tratamento medicamentoso e não-medicamentoso dos pacientes 

com doenças endócrinas. 

4. Capacitar médicos especialistas em Endocrinologia e Metabologia com 

competências clínica, gerencial, educacional e de pesquisa na área. 

 

3.2 OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS : 

Visando uma adequada e progressiva construção de competências profissionais, 

espera-se que ao Final do Primeiro ano do programa, o R1 deverá:  

1. Dominar os conhecimentos científicos básicos de natureza biopsicosocio-

ambiental, subjacente à prática médica no território-processo;  

2. Desenvolver ações de promoção da saúde, prevenção das doenças e 
enfermidades e atenção curativa, em uma rede integrada e hierarquizada; 

3. Desenvolver destreza na anamnese e no exame físico geral e específico, 
valorizando o sistema endocrinológico, entretanto mantendo a perspectiva de 
Atenção integral ao paciente;  

4. Aprofundar os conhecimentos de Anatomia, Bioquímica, Fisiologia, 
Farmacologia e Histologia do Sistema endocrinológico, além das noções em 
Genética e Biologia molecular;  

5. Indicar e interpretar criticamente os exames subsidiários disponíveis para 
diagnóstico e acompanhamento das doenças endócrinas e metabólicas;  

6. Atuar em equipe multiprofissional nos diferentes níveis de atendimento à 
saúde;  

7. Realizar aconselhamento preventivo aos pacientes portadores de 

endocrinopatias crônicas, especialmente visando evitar temidas complicações 
que podem aumentar a morbidade da patologia;  

8. Desenvolver raciocínio crítico na interpretação dos dados, na identificação dos 

problemas da prática médica e na sua resolução;  

9. Conhecer os consensos e legislação pertinente ao diagnóstico e tratamento 

das doenças endócrinas;  
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10. Identificar os aspectos legais e repercussão socioeconômica das doenças 

endócrinas e metabólicas.  

Espera-se que ao final do Segundo ano (R2) o residente demonstre além das 

competências esperadas ao final do R1, as seguintes habilidades:  

1. Competência técnica e ética, valorizando a autonomia do paciente, suas 

condições socioeconômicas e as melhores evidências da literatura, ao elaborar 

plano terapêutico completo para pacientes com doenças endócrinas;  

2. Desenvolvimento de habilidades de apoio a grupos de suporte terapêutico 

e/ou informativos;  

3. Capacidade de identificar associações de doenças endócrinas com desordens 

de outros órgãos e sistemas e elaborar os diagnósticos diferenciais pertinentes;  

4. Aquisição de noções de Citopatologia, Radiologia e Medicina nuclear 

relacionadas às doenças endócrinas;  

5. Competência no manejo de situações de urgência/emergência da 

Endocrinologia;  

7. Competência no acompanhamento pré e pós-operatório de pacientes 

submetidos a tratamentos cirúrgicos de doenças de cabeça e pescoço (teroide e 

paratireoide), adrenais e neuroendócrinas, bem como pacientes de ciruegia 

bariátrica; 

8. Capacidade de elaboração projetos de pesquisa, com uma metodologia 

científica coerente e baseada nos princípio da Medicina baseada em evidências;  

9. Habilidades de orientação e didático-pedagógicas, visando o desenvolvimento 

da especialidade entre pares e a comunidade acadêmica, com foco especial no 

desenvolvimento da especialidade na região Norte e no estado do Pará;  

10. Capacidade de autoaprendizado, para que possa se manter atualizado 

utilizando dos melhores meios, baseado em sua experiência e desejos dos 

pacientes, melhorando sua atuação profissional. 
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4. ESTRUTURA AMBULATORIAL E HOSPITALAR  

 

O PRM em Endocrinologia e Metabologia do CESUPA será desenvolvido em 

unidades próprias e conveniadas do CESUPA. O Centro de Especialidades 

Médicas do CESUPA (CEMEC) é um complexo ambulatorial em funcionamento 

desde 2010, prestando serviço de atendimento em nível secundário de diversas 

especialidades, incluindo a Endocrinologia, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde - SUS. O CEMEC funciona como campo de prática para alunos de 

Medicina, Fisioterapia, Nutrição, Farmácia e Enfermagem do CESUPA. É 

constituído por 40 (quarenta) consultórios para consultas médicas, salas de 

discussão clínica, sala de avaliação fisioterápica, salas de avaliação nutricional, 

salas de conferências, sala de coletas de exames, sala de ultrassonografia, sala 

de radiografia, além da Unidade de Dispensação de Medicamentos Excepcionais 

(UDME) da Secretaria Estadual de Saúde do Pará (SESPA), tendo a disposição 

para dispensação todos os medicamentos de alto custo contemplados nos 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde.  

O desenvolvimento das atividades hospitalares ocorrerá através da parceria 

com os hospitais conveniados (em anexo, o aceite institucional): Hospital das 

Clínicas Gaspar Vianna (HCGV) e o Hospital Ophir Loyola (HOL).  O HCGV é 

um hospital de nível terciário, referência em atendimentos de Clínica Médica, 

Cirurgia, Cardiologia e Nefrologia e dispõe de quatro leitos para o 

desenvolvimento das competências obrigatórias do residente de 1o ano (R1) na 

enfermaria de Clínica Médica (Endocrinologia), sob os cuidados de médico 

endocrinologista, preceptor do PRM. No HOL, o residente do segundo ano (R2) 

desenvolverá atividades de interconsultas nas diferentes áreas de interface com 

a Endocrinologia, destacando-se pacientes da Neurocirurgia-

Neuroendocrinologia, pacientes do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e 

da Urologia, bem como pacientes do Serviço de Medicina Nuclear. Por ser o 

HOL um serviço de referência estadual em Oncologia, a diversidade das 

apresentações clínicas enriquece a formação do residente em Endocrinologia, 

ao mesmo tempo que a sociedade paraense ganha ao receber serviços médicos 

especializados em Endocrinologia e Metabologia, frutos da parceria entre as 

instituições.   
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CONTRAPARTIDAS INSTITUCIONAIS 

 

CESUPA - 1. Fornecer os médicos preceptores para atuar junto aos servicos 

supracitados no ambiente hospitalar, supervisionando as atividades dos médicos 

residentes; 2. fornecer atendimento ambulatorial especializado aos pacientes do 

serviço, mediante agendamento prévio, após encaminhamento do médico do 

HOL. Para atendimentos de Doenças hipofisárias e Adrenais, o atendimento 

ocorre às quintas-feiras pela manhã, para portadores de Tumores tireoidianos, 

quartas-feiras a tarde e Distúrbios do metabolismo do cálcio, sextas-feiras pela 

manhã. 3. A IES também fornece vagas para os residentes de Clínica médica 

(HC) e para um residente de Neurocirurgia (HOL) rodiziar no (s) ambulatório (s) 

de interesse, bem como em uma parceria futura para criação de um novo PRM 

de Cirurgia de Cabeça e Pescoço; 

HCGV E HOL - 1. HC- fornecer 4 leitos/residente de enfermaria de Clínica 

médica para acompanhamento de pacientes de Endocrinologia; 2. Permitir a 

atividade de interconsultas especializadas nas áreas de interesse, cuidando para 

uma adequada integração entre os serviços, buscando uma atenção integral ao 

paciente; 3. Permitir que residentes e preceptores participem de visitas e 

discussões de casos que venham a ocorrer no hospital;  3. Realização de 

exames laboratoriais ou de imagem, quando necessários. 

 

5. PROGRAMAÇÃO TEÓRICA 

O programa teórico do PRM em Endocrinologia e Metabologia do CESUPA é 

desenvolvido durante os dois anos, sob supervisão direta dos docentes do 

Serviço de Endocrinologia e Metabologia e se subdivide em diversas atividades, 

listadas a seguir:  

1. “Reunião geral do Serviço”: reunião semanal que ocorre às sextas-feiras e 

são ministradas palestras de temas de grande interesse por docentes ou 

médicos convidados com expertise na área. São também discutidos casos 

clínicos relevantes, que estejam internados no Hospital de Cínicas ou tenham 

sido atendidos no Centro de Especialidades Médicas do CESUPA.  

2. “Discussões ambulatoriais”: Ao término de todas as atividades de 

atendimento ambulatorial, ocorre um momento de discussão dos casos 

atendidos naquele dia, com os docentes responsáveis. 
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REUNIÕES GERAIS DO SERVIÇO (SEXTAS-FEIRAS 11H30MIN). 

 

DATA TEMA TÍTULO (S)/ATIVIDADE DOCENTE 

RESPONSÁVEL 

06/03/15 Diabetes Conceito e importância da 

Variabilidade glicêmica 

Flávia 

13/03/15 Tireoide Atualização em Nódulos tireoidianos - 

(aula e caso clínico) 

R1A/Vanessa 

20/03/15 Obesidade/SM Métodos de avaliação clínica 
e laboratorial da obesidade 

Rudival 

27/03/15 Hipófise Abordagem do paciente com Tumor 

hipofisário (aula e caso clínico) 

Milena/R1B 

03/04/15 FERIADO 

10/04/15 Met. Cálcio  Atualização em Deficiência da 

Vitamina D 

      R1A/Mônica 

17/04/15 Endo Ped Investigação diagnóstica de BE R1B/Ana Augusta 

24/04/15 
Adrenal/Gôn 

Critérios diagnósticos da Síndrome de 
Ovários policísticos (caso clinico e 

aula) 

R1A/Milena 

01/05/15 FERIADO 

08/05/15 Diabetes Tratamento farmacológico do DM2: 

Atualidades 

R1B/Nádia 

15/05/15 Tireoide Classificação de Bethesda para 

citologia de nódulos tireoidianos 

Patologista /Vanessa 

22/05/15 Obesidade  Abordagem terapêutica da obesidade Mônica 

29/05/15 PROVA 

05/06/15 FERIADO 

12/06/15 Hipófise  Imagem em Neuroradiologia Radiologista  

19/06/15 Met. Calcio Hipercalcemia: possibilidades 
Diagnósticas 

Glauce 

26/06/15 Endo Ped Investigação diagnóstica de 

Puberdade Precoce 

R1A/Vanessa 

 

DATA TEMA TÍTULO (S)/ATIVIDADE DOCENTE 

RESPONSÁVEL 

07/08/15 Endoped Manuseio de retardo puberal R1B/Ana Augusta 

14/08/15 CBAEM 

21/08/15 Obesidade Transtornos Alimentares Rudival/Psiquiatra 

28/08/15     PROVA 

04/09/15 Adrenal/Gôn. Hipercortisolismo subclínico: 

importância e diagnóstico 
Milena 
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11/09/15 Endo feminina e 

Andrologia 

Avaliação diagnóstica da 

amenorreia 

R1A/Nádia/GO 

18/09/15 Met. Cálcio  Osteoporose secundária R1B/Mônica 

25/09/15 Endoped Diabetes na Infância Flávia 

02/10/15 Hipófise Atualização dos Critérios 
diagnósticos da Acromegalia 

R1A/Milena 

09/10/15 Diabetes Abordagem do pé diabético R1B/Rudival/ Vascular 

16/10/15 Tireoide Disfunção tiroidiana na gravidez R1A/Ana Augusta 

23/10/15 Adrenal/MISC Hiperaldosteronismo R1B/Milena  

06/11/15 Met. Cálcio  Raquitismo e osteomalacia R1A/Mônica 

13/11/15  Congresso de Diabetes  

20/11/15 Diabetes Emergências no diabetes R1B/Rudival 

27/11/15  PROVA  

04/12/15 Met. Cálcio Aval. Laboratorial do metabolismo 
do Cálcio 

Glauce 

11/12/15 Adrenal/Gôn. DAEM  

18/12/15 Diabetes   Insulinoterapia   

 

 

6. SEMANA PADRÃO  

A carga horária relativa a cada uma das atividades segue o previsto na 
Resolução da Comissão Nacional de Residência Médica No 02/2006, que dispõe 
sobre requisitos mínimos dos Programas de Residência Médica de 
Endocrinologia e Metabologia: 
 

 CH mínima/ 

ano 

R1 R2 Percentual 

por ano 

Ambulatórios 576 720 720 20% 

Unidade de Internação 864 864 864 30% 

Urgência e Emergência 432 432 432 15% 

Laboratório de hormônios (RIE e 

patologia) 

432 432 432 15% 

Atividade Teórica 288 a 576 432 288 10 a 20% 

Instalações e equipamentos --- ---- 144  

Total 2880h   100% 
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7. AMBULATÓRIOS ESPECIALIZADOS DO CEMEC 

SEG TER QUA QUI SEX 

HIPERTENSÃO E 

DIABETES 

(HIPERDIA) 

GINECOLOGI

A 

ENDÓCRINA 

HIPERTENSÃO 

E DIABETES 

(HIPERDIA) 

HIPÓFISE & 

ADRENAL 

ENDOCRINO 

PEDIATRIA 

METABOLISMO  DO 

CALCIO 

METABOLOGIA 

 

TRIAGEM 

ENDOCRINO 

LÓGICA 

TIREÓIDE CLIMATÉRIO DM1/OBESIDADE 

 

8. RODÍZOS DOS RESIDENTES  

8.1 GRADES ENFERMARIA  

SEG TER QUA QUI SEX SAB/DOM 

 

ENFERMARIA 

ENDOPED/ 

METABOL. 

CALCIO 

ENFERMARIA 

(FINS DE 

SEMANA 

ALTERNADOS) 

11:30 

REUNIÃO 

GERAL 

 

METABOLOGIA 

 

TRIAGEM TIREÓIDE CLIMATÉRIO ENFERMARIA 

 

 

8.2 GRADES AMBULATÓRIO 

SEG TER QUA QUI SEX SAB/DOM 

INTER 

CONSULTAS 

(HOL) 

GINECO 

ENDO 
HIPERDIA 

HIPÓFISE & 

ADRENAL 

ENDOPED/ 

METABOL. 

CALCIO 

ENFERMARIA 

(FINS DE 

SEMANA 

ALTERNADO) 11:30 

REUNIÃO 

GERAL 

 

METABOLOGIA 

 

TRIAGEM TIREÓIDE CLIMATÉRIO ENFERMARIA 
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2015 

 

Março 

R1A - na grade da Enfermaria 

R1B - na grade do Ambulatório 

Abril 
R1A - na grade da Enfermaria 

R1B - na grade do Ambulatório 

Maio 
R1B - na grade da Enfermaria 

R1A - na grade do Ambulatório 

Junho 
R1B - na grade da Enfermaria 

R1A - na grade do Ambulatório 

Julho 
R1A - na grade da Enfermaria 

R1B - FÉRIAS 

Agosto 
R1B - na grade da Enfermaria 

R1A - na grade do Ambulatório 

Setembro 
R1B - na grade da Enfermaria 

R1A - na grade do Ambulatório 

Outubro 
R1A - na grade da Enfermaria 

R1B - na grade do Ambulatório 

Novembro 
R1A - na grade da Enfermaria 

R1B - na grade do Ambulatório 

Dezembro 
R1B - na grade da Enfermaria 

R1A - na grade do Ambulatório  

2016 

Janeiro 
R1B - na grade da Enfermaria 

R1A - FÉRIAS 

Fevereiro 
R1B - na grade da Enfermaria 

R1A - na grade do Ambulatório 
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