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Enfermaria de Clínica Médi-

ca de Hospital de Média Complexidade, há
falta de consenso em definir o que é média complexidade em Clínica Médica.

sentar na forma de Choque cardiogênico no outro
extremo. Há de se assumir então que doentes

Certamente, incorreremos em erro se tentar-

com parte destas apresentações necessitarão de

mos caracterizar média complexidade especifica-

internação em hospitais de média complexidade

mente pela entidade nosológica. Talvez, o melhor

como é o Hospital Estadual de Ribeirão Preto

entendimento seria pela apresentação clínica des-

(HERibeirão).

ta doença naquele determinado momento, uma vez
que temos o conhecimento de quão dinâmico pode
ser a apresentação dessa doença no decorrer do
tempo, especialmente com a influência (presença
ou ausência) do tratamento.

O HERibeirão foi criado, inicialmente, do
ponto de vista acadêmico, para atender a demanda do ensino de Clínica Médica e Clínica Cirúrgica
de média complexidade para os alunos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Do

Entendemos então que uma mesma doen-

ponto de vista assistencial, para atender a deman-

ça pode apresentar-se em diferentes estágios. To-

da dos municípios da DRS XIII, em média com-

mamos como exemplo a Insuficiência Cardíaca que

plexidade, especialmente daqueles que não pos-

pode estar controlada em um extremo ou apre-

suíam hospitais.
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O presente Simpósio contempla entre os

estar do paciente internado, bem como do familiar.

seus assuntos o manejo somente dos problemas

Parte desta experiência pode ser observada de for-

mais prevalentes na Enfermaria de Clínica Médi-

ma bem explícita na redação dos artigos ou até pela

ca nestes primeiros três anos de existência desse

forma mais humanizada que o autor sugere deter-

Hospital. Este período fez com que os médicos

minado modo de investigação ou de tratamento.

assistentes que colaboraram na redação dos arti-

Há de se lembrar, que apesar da formação

gos de revisão, adquirissem experiência tal que

especializada dentro da Clínica Médica da maioria

pudesse expor estes conhecimentos na forma des-

dos colaboradores, em várias oportunidades o pri-

se Simpósio.

meiro autor dos artigos não é especialista na área

Uma característica da Enfermaria de Clíni-

já que o principal propósito deste Simpósio é trans-

ca Médica do HERibeirão é o trabalho em equipe

mitir conhecimentos para o Clínico poder condu-

multidisciplinar (assistente social, enfermeira, far-

zir os pacientes em Enfermaria de Clínica Médica

macêutica, fisioterapeuta, médico, nutricionista,

de um hospital de média complexidade como é o

psicóloga e terapeuta ocupacional) em prol do bem

Hospital Estadual de Ribeirão Preto.
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