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CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO, DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º - O Estágio Curricular do Obrigatório do curso médico do Centro Universitário 

FIPMoc, também chamado de Internato Médico, contempla os estágios curriculares 

sugeridos pelas DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA (Resolução nº 3, de 20 de junho de 2014, da Câmara 

de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação). 

 

Parágrafo Único: Para o ingresso no Estágio Curricular do Obrigatório do curso 

médico, o estudante deverá, obrigatoriamente, ter cursado e ter sido aprovado em 

todos os componentes curriculares previsto no Projeto Pedagógico do Curso até o 

oitavo período curso. 

 

Art. 2º - O Estágio Curricular Obrigatório do curso médico deverá ocorrer ao longo 

de, pelo menos, dois anos e deverá compreender aspectos práticos essenciais nas 

áreas de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, 

Saúde Mental, Urgência e Emergência, Saúde Coletiva e Medicina de Família e 

Comunidade.  

 

Parágrafo Único: Ao longo do internato médico, as atividades deverão ser 

integradas e desenvolvidas em todos os níveis de atenção (primário, secundário e 

terciário). 

 

Art. 3º - O Estágio Curricular Obrigatório será de treinamento em serviço, terá 

caráter obrigatório e em regime presencial para as atividades práticas, mas 

admitindo-se encontros virtuais, preferencialmente síncronos, para atividades 

teóricas. Pela natureza do estágio ele poderá ocorrer em serviços próprios ou 

conveniados, sempre sob preceptoria ou supervisão docente responsável.  

 

Art. 4º - O Estágio Curricular Obrigatório será desenvolvido em tempo integral, 

respeitando a especificidade de cada estágio e os limites da carga horária, de 

acordo com o planejamento elaborado pelos docentes e/ou preceptores de cada 

estágio, após aprovação pelo Núcleo Docente Estruturante.  



 

 

 

Art. 5º - O Estágio Curricular Obrigatório tem o objetivo geral de desenvolver e 

aperfeiçoar as competências e habilidades profissionais desejáveis ao médico 

generalista, em consonância com o perfil do egresso, destacado no Projeto 

Pedagógico do Curso de Medicina. São objetivos específicos desse estágio: 

 

I – Possibilitar o treinamento prático e supervisionado nas grandes áreas médicas, 

em consonância com as Diretrizes Curriculares de Medicina (Clínica Médica, Clínica 

Cirúrgica, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Saúde Mental, Urgência e 

Emergência, Saúde Coletiva e Medicina de Família e Comunidade);  

II – Capacitar o egresso para abordar e resolver os problemas de saúde mais 

prevalentes na população, nos distintos níveis de atenção à saúde;  

III – Desenvolver as técnicas e habilidades indispensáveis ao exercício da medicina; 

IV – Aprimorar o raciocínio clínico e a capacidade e resolução de problemas na área 

da saúde humana;  

V – Estimular e aprimorar atitudes médicas com ênfase e respeito à ética e à 

dignidade do ser humano; 

VI - Estimular a abordagem integral ao paciente, à família e à comunidade, 

respeitando aspectos científicos, éticos e sociais;  

VII - Possibilitar a prática de assistência integrada, com estímulo à interação dos 

diversos profissionais e trabalho harmônico de equipe;  

VIII - Propiciar experiências práticas de interação com a comunidade médica local e 

regional e com a população em geral, no âmbito da atenção à saúde; 

IX – Estimular a educação permanente e o interesse pela gestão em saúde.  

 

 

CAPÍTULO II 

DA DINÂMICA E DAS ATIVIDADES DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

Art. 6º - As Atividades do Estágio Curricular Obrigatório contemplarão os níveis 

primário, secundário e terciário de atenção à saúde e ocorrerão em vários cenários e 

contextos de ensino-aprendizagem. 

 



 

 

Art. 7º - As diferentes áreas da medicina serão vivenciadas no Estágio Curricular 

Obrigatório por meio de sub-estágios rotatórios, com integração de diferentes locais 

e diferentes profissionais supervisores/preceptores;  

 

§ 1º - As atividades em cada estágio terão uma carga horária semanal média de 40 

horas, respeitadas as particularidades de cada área.  

 

§ 2º - Serão áreas de atividades obrigatórias: Clínica Médica; Urgência e 

Emergência; Ginecologia e Obstetrícia; Pediatria; Saúde Mental; Saúde 

Coletiva/Medicina de Família e Comunidade. 

 

§ 3º - Para cada área de estágio, o estudante deverá cumprir todos os estágios, para 

ser considerado apto e aprovado, não se admitindo a substituição de estágios ou 

cumprimento parcial da carga horária de cada estágio.  

 

Art. 8º - Durante o Estágio Curricular Obrigatório, o estudante assumirá 

progressivamente o papel de responsável pela assistência integral ao paciente, 

desenvolvendo sua autonomia e aprimorando o raciocínio;  

 

Art. 9º - São tarefas gerais do acadêmico no âmbito do Estágio Curricular 

Obrigatório: 

 

I - Avaliar clinicamente o paciente e estabelecer plano de cuidados ajustados às 

demandas de saúde de cada paciente e de sua família, segundo graus de riscos 

identificados e requerimentos para recuperar e/ou melhorar a saúde;  

II - Avaliar o estado clínico do paciente no pré-operatório, estabelecendo as medidas 

necessárias para compensar alterações que possam comprometer o ato cirúrgico; 

III - Avaliar a evolução do paciente no pós-operatório, considerando-se as alterações 

metabólicas inerentes ao trauma cirúrgico e estabelecendo as medidas necessárias 

segundo as alterações encontradas; 

IV - Apresentar diariamente para a equipe de estágio os dados de evolução e 

condutas tomadas nos casos em acompanhamento, priorizando os pacientes 

clinicamente instáveis; 



 

 

V - Instrumentar, como auxiliar, intervenções cirúrgicas, identificando os diferentes 

passos técnicos do ato operatório; 

VI - Acompanhar o transporte do paciente para a sala de recuperação, reavaliando 

as condições clínicas em relação aos parâmetros hemodinâmico e respiratório; 

VII - Realizar história e exames físicos junto ao paciente/acompanhante e apresentar 

ao preceptor para correção, discussão, estabelecimento diagnóstico, elaboração de 

plano de investigação e tomada de conduta; 

VIII - Estabelecer plano de cuidados levando em conta a singularidade orgânica, 

social e psicoativa dos pacientes, aplicando os princípios da Prática Baseada em 

Evidências; 

IX - Solicitar os exames complementares de conformidade com o diagnóstico clínico 

resultante da discussão, conhecendo os fundamentos, sensibilidade, especificidade 

e os custos de cada exame; 

X - Comunicar-se com a família/acompanhante para: obtenção de informações, 

consentimento para procedimentos sobre o paciente; informar o diagnóstico; 

orientação de cuidados necessários e esclarecimento de dúvidas; 

XI - Registrar no prontuário, de forma clara, concisa e com caligrafia legível (quando 

em prontuário físico) a evolução diária, os procedimentos realizados, cuidados 

indicados para cada paciente, mantendo-o organizado e atualizado, identificando-se 

com assinatura; 

XII - Conhecer os mecanismos de ação, as vias de administração, farmacodinâmica, 

efeitos colaterais e custos dos medicamentos prescritos para realização de uma 

prescrição medicamentosa; 

XIII - Realizar junto aos pacientes os seguintes procedimentos: passagem e 

cuidados de sondas, manuseio de curativos e drenos, punções venosa e arterial, 

retirada de pontos cirúrgicos, manuseio de traqueostomia, realização do ECG, 

execução de manobras de reanimação cardiorrespiratória, intubação endotraqueal, 

entre outros, conforme definição do Plano de Ensino; 

XIV - Elaborar na alta do paciente, plano de cuidados com a equipe de estágio e 

encaminhar o paciente ao serviço de origem ou ambulatório de especialidade com 

contra referência; 

XV - Avaliar as condições de saúde da criança, em suas diversas faixas etárias e 

reconhecer condições normais e patológicas; 



 

 

XVI - Orientar corretamente as famílias sobre os cuidados com as crianças, 

destacando ações de cuidados primários, como aleitamento materno, 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, vacinações e manejo básico 

das doenças prevalentes na infância; 

XVII - Acolher e avaliar adequadamente o paciente com problemas mentais, 

abordando sempre o contexto familiar e social em que está inserido; 

XVIII - Acompanhar e examinar a gestante, avaliando as condições do binômio mãe-

feto e interferindo favoravelmente através de orientações e cuidados básicos; 

XIX - Reconhecer alterações no exame clínico da gestante que sugiram intervenção 

secundária ou terciária e encaminhamento adequado do caso; 

XX - Acompanhar e conduzir trabalho de parto de risco habitual; 

XXI - Orientar e discutir com o preceptor a indicação de parto operatório, auxiliando 

quando possível; 

XXII - Assistir o paciente (criança, adulto ou idoso) em ambulatório de cuidados 

primários, enfatizando a medicina preventiva e de promoção da saúde, sem 

comprometimento dos cuidados curativos necessários; 

XXIII - Realizar outros procedimentos específicos aos casos em estudo, procurando 

sempre aferir ao paciente a melhor assistência médica possível, tanto do ponto de 

vista técnico, quanto humanístico e ético. 

 

CAPÍTULO III 

DA PRECEPTORIA 

 

Art. 10 - Todas as atividades do Estágio Curricular Obrigatório serão 

supervisionadas por profissionais (preceptores ou professores) que assumirão a 

responsabilidade clínica pela atenção ao paciente e a responsabilidade técnica pelo 

processo de formação acadêmica do estudante.  

 

Art. 11 - Caberá ao preceptor/professor mobilizar técnicas para facilitar e estimular o 

processo de aprendizagem; buscando a centralidade no estudante, estimulando a 

pró-atividade e autonomia e com ênfase na atenção ao paciente, ao invés de focado 

na doença, promovendo a integração das dimensões biológica, psicológica e social.  

 



 

 

Art. 12 - Caberá ao preceptor/professor orientar sobre o cumprimento de regras 

institucionais onde o estágio se realiza e monitorar a frequência, o compromisso 

ético e o desenvolvimento acadêmico do estudante.  

 

Art. 13 - Cada grande área do Estágio Curricular Obrigatório terá um coordenador, 

escolhido entre os docentes ou pela coordenação do curso, competindo-lhe exercer 

as seguintes atribuições: 

 

I - Coordenar, acompanhar e avaliar a execução das atividades do Estágio em sua 

respectiva área de atuação, com apoio dos demais preceptores; 

II - Elaborar o Programa do Estágio Curricular, com apoio dos demais preceptores e 

apreciação da coordenação de curso; 

III - Orientar os estudantes em relação às suas atividades e a seus direitos e 

deveres;  

IV - Coordenar as reuniões dos preceptores e dos estudantes; 

V - Prestar informações em relação ao desenvolvimento do Estágio.  

 

Art. 14 - Os preceptores do Internato serão os profissionais que atuarão em cada 

área, designados a critério da Coordenação do Curso Médico, competindo-lhes 

exercer as seguintes atribuições: 

I - Cumprir e fazer cumprir os Programas do Estágio Curricular; 

II - Acompanhar e avaliar o desempenho dos estudantes em suas atividades teóricas 

e práticas; 

III - Prestar informações ao coordenador sobre o desenvolvimento dos Programas. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DOS DIREITOS E DEVERES DO ACADÊMICO EM ESTÁGIO 

 

Art. 15 - São direitos dos estudantes regularmente matriculados no Estágio 

Curricular Obrigatório: 

I – Frequentar livremente os diversos cenários de prática, com observância ao 

regulamento das instituições parceiras; 



 

 

II – Receber supervisão de docentes ou preceptores habilitados para o 

desenvolvimento de suas práticas, sempre com preferência para os profissionais 

que atuam no espaço onde ocorre a assistência ao paciente, respeitadas as 

condições mínimas para o exercício da docência/preceptoria e o perfil do 

profissional.  

III – Ter livre acesso aos prontuários, bem como, aos pacientes internados 

obedecido o disposto no Termo de Convênio e atendidas todas as normas e 

regulamentos da instituição conveniada. 

IV – Discutir os casos com o preceptor e/ou médico responsável pelo paciente no 

respectivo estágio. 

V – Participar de reuniões regulares de apresentação de casos e discussão de 

temas clínicos, em datas previamente marcadas.  

VI – Realizar e receber críticas, de forma construtiva, propiciando a melhoria dos 

cuidados e o processo de formação profissional de colegas e o próprio; 

VII - Utilizar os recursos disponíveis no ambiente de estágio para prover a melhor 

assistência ao paciente, com supervisão e anuência do preceptor. 

 

Art. 16 - São deveres do estudante durante o Estágio Curricular Obrigatório do curso 

de medicina do Centro Universitário FIPMoc:   

 

I - Executar com presteza as tarefas que lhe forem delegada, cumprindo os horários 

estabelecidos, bem como os plantões que lhes forem destinados; 

II - Dedicar-se aos estudos e às atividades programadas; 

III - Frequentar os cursos, reuniões, grupos de discussão, palestras e outros eventos 

incluídos no Programa do Estágio Curricular; 

IV - Relacionar-se ética e de forma cortês com os pacientes, docentes, servidores, 

colegas e demais alunos das instituições de ensino; 

V - Cumprir as disposições contidas neste manual; 

VI - Seguir todas as recomendações das comissões intra-hospitalares; 

VII - Vestir roupa branca, jaleco e sapato fechado, fazendo uso obrigatório e rotineiro 

dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, seguindo as normas dos 

respectivos locais de estágio; 

VIII – Manter seu calendário vacinal atualizado;  

IX - Realizar todo e qualquer ato médico apenas e sob a orientação do preceptor ou 



 

 

de outro médico; 

X - Não praticar ou permitir qualquer violação do prontuário médico.  

 

CAPÍTULO IV 

DA DURAÇÃO, CARGA HORÁRIA E CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO 

 

 

Art. 17 - O Estágio Curricular Obrigatório do curso de medicina terá duração mínima 

de 4 (quatro) semestres letivos, compreendendo a carga horária distribuída ao longo 

dos últimos semestres do curso de Medicina, conforme calendário geral da 

instituição.  

 

Art. 18 - O Estágio Curricular Obrigatório do curso de medicina terá uma carga 

horária total de 3.200 horas, representando percentual superior a 35% da carga 

horária total do curso, conforme determinação legal. 

 

Art. 19 -  A carga horária global do Estágio Curricular Obrigatório será cumprida em 

estágios rotatórios, nas áreas de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria, 

Ginecologia e Obstetrícia, Saúde Mental, Urgência e Emergência, Saúde Coletiva e 

Medicina de Família e Comunidade, que terão cargas horárias semanais e totais 

variáveis, segundo suas particularidades. 

 

Art. 20 - O Estágio Curricular Obrigatório será desenvolvido em tempo integral, 

respeitando a especificidade de cada estágio e os limites da carga horária, de 

acordo com o planejamento elaborado pelos docentes e/ou preceptores de cada 

estágio, previamente aprovado pelo Núcleo Docente Estruturante e pela 

coordenação do curso. 

§ 1º - As atividades de rotina dos diferentes estágios terão seus horários de início e 

término estabelecidos de acordo com as especificidades das atividades e normas 

dos serviços.  

§ 2º - As atividades com características de plantão ocorrerão nos períodos diurno e 

noturno todos os dias, inclusive durante os fins de semana e feriados. 

 



 

 

Art. 21 - O cumprimento integral da carga horária de cada estágio é condição sine 

qua non para a aprovação do estudante no respectivo estágio.  

§ 1º - Em atendimento à premissa de cumprimento integral da carga horária, não são 

permitidas faltas ou ausências às atividades previamente programadas do Internato.  

§ 2º - Quando as faltas forem devidamente justificadas e acolhidas, a coordenação 

do curso em conjunto com a coordenação do respectivo estágio, permitirão a 

realização das atividades de reposição da carga horária perdida. 

§ 3º - Somente serão permitidas as atividades de reposição, quando puderem ser 

realizadas no mesmo semestre letivo em que ocorre o estágio, não sendo possível o 

cumprimento de atividades de reposição em período de férias.  

 

Art. 22 - Além do cumprimento integral da carga horária, o estudante será avaliado 

pelo desempenho em atividades e testes de conhecimentos, habilidades e atitudes, 

que poderão ocorrer ao longo do estágio. 

 

Art. 23 - Será considerado aprovado em cada estágio, o estudante que obtiver 

desempenho igual ou superior a 60% nas atividades e testes aplicados, além de 

cumprimento integral da carga horária. 

 

Art. 24 - O estudante reprovado em determinado estágio, por qualquer motivo, 

deverá cumpri-lo novamente, de forma integral, até alcançar a aprovação. 

 

Art. 25 - A reprovação em um estágio não impedirá a progressão do estudante para 

o estágio subsequente, entretanto, o cumprimento e aprovação do estágio em que 

foi reprovado será necessária para concluir sua formação. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ORIENTAÇÕES DISCIPLINARES 

 

Art. 26 - As orientações disciplinares têm o objetivo e promover a harmonia entre os 

diversos atores que vivenciam as atividades do Estágio Curricular Obrigatório, 

estimulando o senso de respeito às normas institucionais e preservando a ordem 

nos ambientes de trabalho.  



 

 

 

Art. 29 - Constituem infrações disciplinares dos estudantes durante os estágios:  

 

I - faltar ou abandonar atividade para a qual estava escalado, sem justificativa;  

II - abandonar o paciente sob seus cuidados, independentemente do estado de 

gravidade do mesmo;  

III - chegar atrasado ou sair antecipadamente de qualquer atividade programada, 

sem a anuência do docente ou preceptor responsável pela mesma;  

IV - cometer ato de desrespeito ou ato imoral contra qualquer pessoa nas 

instituições em que estiver estagiando;  

V - desrespeitar o Código de Ética do Estudante de Medicina, o Código de Ética 

Médica ou praticar atos ilícitos, prevalecendo-se da condição de interno;  

VI - deixar de cumprir tarefas que sejam de sua responsabilidade, dentro de cada 

atividade programada;  

VII - não acatar normas ou diretrizes oficialmente determinadas pela coordenação do 

curso de medicina ou instâncias superiores do Centro Universitário FIPMoc ou pelas 

instituições conveniadas ou pela área em que estiver estagiando;  

VIII - comparecer às atividades programadas sem estar adequadamente trajado e/ou 

paramentado para a atividade;  

IX - retirar prontuários ou quaisquer documentos, mesmo que temporariamente, sem 

autorizações adequadas das instituições em que estiver estagiando;  

X - deixar o plantão sem a chegada de seu substituto;  

XI- tomar conduta, fazer prescrições ou procedimentos sem supervisão médica; 

 

Art. 30 - A ausência em plantão é considerada falta grave e sujeita às penalidades 

disciplinares. Salvo impedimento evidente, o interno deverá comunicar 

antecipadamente ao preceptor e supervisor do estágio, por escrito, em tempo hábil, 

o motivo de sua ausência, indicando o nome do interno substituto e o plantão no 

qual irá compensar esta substituição. Nesse caso, ambos os estudantes deverão 

assinar termo de anuência.  

 

§ 1º - O interno substituto deverá, obrigatoriamente, estar cumprindo o mesmo 

estágio do interno substituído.  

 



 

 

§ 2º - A compensação da substituição pelo interno substituído deverá 

obrigatoriamente ser cumprida no estágio em que o mesmo estiver matriculado 

quando da substituição.  

 

§ 3º - No caso da ausência ter sido motivada por problemas de saúde, o interno 

deverá apresentar, obrigatoriamente, atestado médico, tendo justificada sua 

ausência, porém deverá repor sua carga horária, que será definida pelo supervisor 

do estágio, em consonância com a coordenação do curso.   

 

§ 4º - No caso da impossibilidade da comunicação por escrito, em tempo hábil, ao 

coordenador do estágio, do motivo da ausência, deverá ser feita comunicação verbal 

direta ao preceptor ou responsável pelo plantão. Nesta situação, o estudante 

encaminhará, na sequência, justificativa por escrito ao coordenador do estágio.  

 

§ 5º - Em situação do interno antecipar a saída do plantão, caso o faça sem 

anuência por escrito do preceptor responsável pelo plantão, estará sujeito à 

penalização.  

 

§ 6º - Caberá ao coordenador do estágio julgar e aceitar ou não a justificativa para a 

falta e, em situações especiais, enviar o caso para a análise da coordenação do 

Curso de Medicina. 

 

Art. 31 - As infrações disciplinares são passíveis de sanções/penalizações que 

podem estar previstas ou não no Regimento Geral do Centro Universitário FIPMoc.  

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

Art. 32 - O estudante regularmente matriculado no Centro Universitário FIPMoc, 

independentemente de estar ou não matriculado no Estágio Curricular Obrigatório 

não estará autorizado a realizar declarações sobre o funcionamento das instituições 

onde o estágio se desenvolve.  

 



 

 

Art. 33 - É parte integrante do presente Regulamento o Anexo de atividades e 

procedimentos que devem ser executados no Estágio Curricular Obrigatório para as 

cinco áreas básicas.  

 

Art. 34 - Os casos ou situações não previstas neste regulamento serão avaliados e 

resolvidos pela Coordenação do Curso de Medicina e/ou Colegiado de Curso.  

 

Art. 35 - Este regulamento entra em vigor a partir da sua publicação.  

 

 



 

 

ANEXO I 

 

Atividades/Procedimentos que devem ser executados no internato, em cada uma de 

suas cinco áreas básicas 

 

As atividades e procedimentos descritos a seguir estão presentes em documento 

específico do II Fórum de Internato, apresentado no 45º Congresso Brasileiro de 

Educação Médica Associação Brasileira de Educação Médica e estão em 

consonância com o Projeto Pedagógico do Curso Médico do Centro Universitário 

FIPMoc. 

 

A. ÁREA: CIRURGIA 

 

Ao término do internato de Cirurgia o interno deverá ter competência para executar 

de forma crítica, ética, humana e reflexiva as seguintes atividades/procedimentos: 

 

A.1. Gerais 

• Realização de Anamnese e exame físico; 

• Utilização dos principais métodos propedêuticos/exames complementares da 

clínica cirúrgica; 

• Identificação e diagnostico das principais patologias cirúrgicas, suas histórias 

naturais, as diferentes opções de tratamento e indicações cirúrgicas; 

• Principais diagnósticos diferenciais em clínica cirúrgica; 

• Relação médico-paciente e abordagem psicológica aos pacientes cirúrgicos; 

• Aspectos éticos e médico-legais do exercício da profissão; 

• Reconhecimento das limitações de recursos (físicos/humanos/tecnologia) do 

seu local de trabalho, sabendo quando e como encaminhar os pacientes; 

• Utilização do sistema de referência e contra-referência como uma rotina; 

 

A.2. Fundamentos básicos de técnica operatória, com ênfase nos aspectos de: 

• Biossegurança 

• Técnicas de assepsia/antissepsia 

• Paramentação/instrumentação 



 

 

• Princípios básicos de diérese, hemostasia e síntese 

• Noções gerais de técnicas de anestesia regional e geral 

• Anestesia local. 

 

A.3. Procedimentos de cirurgia ambulatorial/pequena cirurgia: 

• Acesso venoso periférico/central (punções e dissecções); 

• Sondagem gástrica e vesical; 

• Curativos; 

• Cuidado de feridas; 

• Suturas; 

• Drenagem de abscessos e coleções; 

• Exérese de unha; 

• Cirurgias de superfície (incisional e excisional); 

• Desbridamentos; 

• Punção lombar; 

• Cricotireoidostomia; 

• Toracocentese/paracentese/drenagem pleural; 

• Cauterizações; 

• Tamponamento nasal; 

• Retirada de corpos estranhos; 

• Imobilização e redução de fraturas/luxações; 

• Intubação traqueal; 

 

A.4. Pré/per/pós-operatório 

• Preparo do paciente cirúrgico; 

• Manuseio das dietas; 

• Reposição hidroeletrolítica enteral e parenteral; 

• Controle da dor; 

• Imunizações; 

• Antibioticoterapia; 

• Cuidados com estomas; 

• Complicações imediatas e tardias. 

 



 

 

A.5. Atendimento inicial dos pacientes politraumatizados (ATLS). 

 

A.6. Atendimento inicial dos pacientes queimados. 

 

A.7. Informações de procedimentos cirúrgicos avançados. 

 

 

 

B. ÁREA: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

 

Ao término do internato de Ginecologia e Obstetrícia o interno deverá ter 

competência para executar de forma crítica, ética, humana e reflexiva as seguintes 

atividades/procedimentos: 

 

B.1. Gerais 

• Promoção de ações em educação em saúde da mulher, incluindo educação 

sexual 

• Atuação segundo os princípios bioéticos em Ginecologia e Obstetrícia (não 

maleficência, beneficência, autonomia e justiça); 

• Desenvolvimento de boa relação médico-paciente e vínculo com a paciente 

em Saúde da Mulher; 

• Reconhecimento e respeito ao paciente enquanto indivíduo no seu contexto 

social, cultural e econômico; 

• Identificação e aplicação das normas de biossegurança do médico; 

• Estimulo e fomento a relação inter e multidisciplinar; 

• Identificação e realização do cuidado inicial de transtornos mais prevalentes 

da Saúde Mental da mulher e referenciar quando necessário. 

 

B.2. Específicas 

 

B.2.1. Adolescentes: 

• Desenvolvimento de ações em saúde da adolescente; 

• Prevenção de gravidez na adolescência e educação sexual; 



 

 

• Manuseio adequado de métodos contraceptivos: vantagens e desvantagens, 

indicação e contra-indicação, prescrição e acompanhamento; 

• Violência sexual; 

• Realização do primeiro atendimento, profilaxia de gravidez e DSTs, 

procedimentos legais pertinentes e referência para rede de cuidados; 

• Desvios da Adolescência: Reconhecimento dos desvios do crescimento e 

desenvolvimento sexual e do padrão menstrual. 

 

B.2.2. Menacme: 

• Identificação dos aspectos de normalidade da saúde reprodutiva da mulher; 

• Realização de semiologia ginecológica e propedêutica da avaliação da saúde 

da mulher; 

• Prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças ginecológicas mais 

prevalentes: vulvovaginites e DSTs; 

• Diagnostico e tratamento: distúrbios menstruais e sangramentos genitais, 

queixas mamárias, infertilidade, dor pélvica, referenciando quando 

necessário; 

• Prevenção primária e secundária das doenças crônico-degenerativas relativos 

à mulher nesta faixa etária; 

• Prevenção primária e secundária das neoplasias mais prevalentes (mama, 

colo de útero); 

• Orientação do planejamento familiar: manuseio adequado dos métodos 

contraceptivos (comportamentais, reversíveis e irreversíveis). 

 

B.2.3. Gestantes 

• Identificação dos aspectos de normalidade do ciclo gravídico-puerperal; 

• Realização da semiologia obstétrica; 

• Realização de pré-natal de baixo risco dentro das normativas do SUS; 

• Identificação dos fatores de risco para gestante (biológicos, sociais, 

psicológicos, físicos e químicos; 

• Manuseio de medicamentos na gestação e lactação; 

• Diagnóstico e tratamento das doenças de baixa complexidade (infecções 

genito-urinárias, êmese gravídica); 



 

 

• Diagnóstico e tratamento inicial dos desvios de maior complexidade 

(patologias maternas, fetais e anexiais), e encaminhando se necessário; 

• Proposição de ações de saúde baseado nos principais indicadores do ciclo 

gravídico-puerperal; 

• Assistência adequada ao Trabalho de Parto, Parto e Puerpério de baixo risco, 

dentro das diretrizes do SUS (preenchimento do Partograma); 

• Diagnóstico e manuseio das principais doenças do puerpério. 

 

B.2.4. Climatério 

• Identificação, orientação e manejo inicial dos sinais e sintomas mais comuns 

do climatério (vasomotores, sangramentos pós-menopausa, uroginecológicos, 

psicológicos e de sexualidade); 

• Prevenção primária e secundária de doenças crônico-degenerativas do 

climatério: osteoporose, Diabetes, Hipertensão Arterial, dislipidemia, 

neoplasias de colo de útero, útero e cólon-retal. 

 

B.2.5. Urgências e Emergências: Diagnóstico e manuseio inicial de: 

• Sangramentos da primeira metade da gravidez; 

• Sangramentos da segunda metade da gravidez; 

• Emergências hipertensivas da gravidez; 

• Abdome agudo ginecológico; 

• Dor pélvica aguda; 

• Metrorragia; 

• Amniorrexe prematura; 

• Trabalho de parto prematuro; 

• Retenção placentária. 

 

 

C. ÁREA: CLÍNICA MÉDICA 

 

Ao término do internato de Clínica Médica o interno deverá ter competência para 

executar de forma crítica, ética, humana e reflexiva as seguintes 

atividades/procedimentos: 



 

 

 

C.1. No âmbito do conhecimento: 

• Prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação dos agravos da saúde física 

e mental e as enfermidades mais prevalentes e relevantes do adulto e do 

idoso, considerando os dados epidemiológicos regionais e nacionais (dados 

nacionais e regionais DATASUS): Sistema Urinário, Sistema Respiratório, 

Sistema Cardiovascular, Sistema Endócrino, Sistema Gastrointestinal, 

Sistema Neurológico, Sistema Hematológico, Sistema Osteo-

articular/muscular, Dermatologia, Imunologia, Oncologia, Geriatria, Saúde 

mental; 

• Manter-se permanentemente atualizado. 

 

3.2. No âmbito da comunicação: 

• Boa relação médico-paciente, respeitando e reconhecendo o ambiente sócio–

cultural em que está inserido, na sua singularidade de raça, etnia, gênero, 

religião e orientação sexual, a saber: 

 

- Acolhimento com empatia o paciente e sua família; 

- Identificação das necessidades do paciente e sua família; 

- Respeito ao ambiente cultural e social; 

- Comunicação efetiva com o paciente e sua família, discutindo diagnóstico e 

terapêutica; 

- Comunicação de más notícias de modo adequado ao paciente e sua família. 

 

• Realização dos registros (prontuários, receitas e documentos) de modo 

correto (completo, modo legível); 

• Atuação de modo adequado em situações de estresse (situações adversas, 

pacientes agressivos, violência, assédio moral); 

• Integração com a equipe interdisciplinar e inter-estrutural. 

 

C.3. No âmbito do diagnóstico: 

• Realização da anamnese, de forma integral; 

• Realização do exame físico geral e específico; 



 

 

• Formulação de hipóteses diagnósticas; 

• Solicitação e interpretação de exames complementares de acordo com as 

hipóteses formuladas, considerando o custo-benefício e as evidências 

científicas; 

• Orientação adequado do paciente e a equipe de saúde para procedimentos; 

• Realização de procedimentos diagnósticos: swab, punção venosa, passagem 

de sondas, paracentese (vide cirurgia). 

 

C.4. No âmbito do cuidado: 

• Realização de procedimentos terapêuticos básicos (tapotagem, toque retal, 

drenagem, sutura) – vide os procedimentos descritos no item cirurgia. 

• Construção de projeto de terapêutica singular para cada indivíduo, de acordo 

com os problemas identificados, de acordo com evidências científicas e o 

custo-benefício 

• Trabalho em grupos operativos (diabetes, hipertensão, entre outros.). 

 

C.5. Atividades de epidemiologia (contemplados em saúde coletiva): 

• Identificação do panorama sanitário, local, regional e nacional; 

• Identificação do território de sua atuação em seus aspectos ambientais, 

culturais e sociais; 

• Interpretação dos indicadores de saúde e dados epidemiológicos; 

• Utilização das informações das ferramentas existentes (SIM, SINAM, 

SINASC, entre outros.); 

• Busca, analise critica e planejamento de intervenções locais – regionais às 

doenças mais prevalentes, seus fatores de risco e determinantes; 

• Utilização adequada do sistema de referência e contra-referência, através de 

registros e relatórios bem elaborados, pautados na ética médica. 

 

C.6. Na prevenção: 

• Identificação e Indicação das imunizações indicadas para a faixa etária. 

• Execução de práticas educativas (nutricional, higiênica, etc..). 

• Prevenção primária, secundária e terciária. 

• Promoção à saúde. 



 

 

 

C.7. Outros: 

• Participação nos GPS (Grupos de Saúde da Mulher/Postos de Saúde). 

• Utilização das ferramentas da informática médica. 

• Realização de visita domiciliar. 

• Realização de procedimentos como: suporte básico e avançado de vida, 

punção venosa, aplicar medicação parenteral até procedimentos mais 

invasivos; 

• Atendimento clínico de pacientes com transtornos mentais; 

• Respeito aos preceitos éticos. 

 

 

D. ÁREA: PEDIATRIA 

 

Ao término do internato de Pediatria o interno deverá ter competência para executar 

de forma crítica, ética, humana e reflexiva as seguintes atividades/procedimentos: 

 

D.1. Gerais 

• Avaliação das diversas etapas de desenvolvimento da criança: RN, lactente, 

pré-escolar e adolescente, inclusive orientações no pré-natal; 

• Realização de ações de promoção e prevenção de saúde nas diferentes 

etapas do de crescimento: aleitamento e alimentação; cuidados sócio-

ambientais e de higiene; prevenção de acidentes; vacinação, prática de 

exercícios físicos; conhecimento e respeito ao estatuto da criança e do 

adolescente; 

• Realização de anamnese e exame físico considerando as peculiaridades de 

cada faixa etária e a comunicação com o cuidador: dados antropométricos; 

desenvolvimento neuro-psicomotor; 

• Identificação dos sinais e sintomas e alterações do exame físico das 

principais doenças por faixa etária; 

• Realização dos seguintes procedimentos: punção venosa, cricostomia, 

toracocentese, drenagem torácica, intubação orotraqueal, sondagem gástrica 

e enteral, paracentese, cateterismo vesical, redução de parafimose;  



 

 

• Identificação dos recursos diagnósticos e terapêuticos no seu local de 

atuação, reconhecendo a necessidade de encaminhar, utilizando o sistema 

de referência e contra-referência; 

• Diagnostico e tratamento das doenças prevalentes da infância, nas diferentes 

faixas etárias (conforme relação em anexo) e referenciar quando necessário; 

• Solicitação e interpretação dos exames complementares comuns; 

• Promoção da saúde mental (avaliar estrutura e dinâmica familiar); 

• Utilização racional de medicamentos, especialmente antibióticos; 

• Atendimento inicial das urgências e emergências: PALS (suporte avançado 

de vida em Pediatria; 

• Atendimento inicial nas queimaduras; 

• Identificação de lacunas na formação e busca da auto‐aprendizagem e 

educação permanente. 

 

D.2. Específicas 

 

D.2.1. Orientação da gestante sobre 

• Cuidados gerais com o recém-nato (banho, cuidados com acidentes, 

cuidados com coto umbilical, vacinação); 

• Fatores de risco para o recém-nato (drogas, doenças infecciosas, 

medicamentos); 

• Aleitamento materno; 

• Números de consultas no pré-natal; 

• Benefícios/riscos do parto normal ou cesárea, para o concepto; 

• Malformações; 

• Prática de exercícios físicos. 

 

D.2.2. Cuidados com o recém-nascido 

• Assistência ao Recém-nascido: recepcionar e examinar o recém-nascido, 

avaliar a vitalidade, realizar ressuscitação cárdio-pulomonar na sala do parto, 

saber indicar UTI neonatal; 

• Orientação sobre o aleitamento, ritmo de sono, vacinação, banho de sol, 

cuidados com o ambiente, prevenção de acidentes; 



 

 

• Reconhecimento e orientação sobre Icterícia, febre, vômitos, engasgo, 

sufocamentos; 

• Solicitação de exames obrigatórios – ex. teste do pezinho; 

• Identificação e diagnóstico das malformações mais comuns. 

 

D.2.3. Cuidados com o lactente 

• Puericultura: orientações sobre amamentação e alimentação, avaliação do 

crescimento (comparação com parâmetros de peso, estatura, perímetro 

cefálico), avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor, avaliação e 

orientação sobre imunização, identificação de potenciais agravos à saúde 

mental, curva de crescimento, alimentação, desenvolvimento 

neuropsicomotor, etc; 

• Orientação sobre o preparo dos alimentos; 

• Hidratação. 

 

D.2.4. Cuidados com o pré-escolar 

• Reconhecimento das alterações de comportamento nas relações sociais; 

• Déficits de atenção e cognição. 

 

D.2.5. Cuidados com o escolar 

• Saúde escolar: déficit de atenção e cognição, screening oftalmológico e 

auditivo, prevenção de drogas; 

• Transtornos alimentares: obesidade, bulemia, anorexia. 

 

D.2.6. Cuidados com o adolescente 

• Educação sexual; 

• Mudança hormonal; 

• Transtornos alimentares (obesidade, anorexia, bulemia); 

• Saber orientar sobre prevenção de drogas; 

• Saber reconhecer e orientar sobre as repercussões biopsicossociais próprias 

do adolescente. 

 



 

 

D.3. Anexo: doenças e afecções prevalentes da infância nas diferentes faixas 

etárias:  

Desidratação e distúrbios hidroeletrolíticos, febre, dor articular, icterícia, diagnóstico 

diferencial das adenomegalias, diagnóstico diferencial das hepatoesplenomegalias, 

vômitos, edema, criança chiadora, anemias, parasitoses, dor abdominal, diarréia, 

constipação, DRGE, doenças exantemáticas e dermatoses mais comuns na infância, 

meningite, cefaléia, convulsões, distúrbios do sono, infecção de vias aéreas 

superiores, otites, conjuntivites, diabetes mellitus tipo 1, hipertensão arterial, 

carências alimentares, obesidade infantil, déficit de aprendizado, neoplasias da 

infância, puberdade precoce/tardia, transtornos alimentares, sopros cardíacos, 

incontinência urinária, infecção do trato genito-urinário, mal-formações, patologias 

cirúrgicas (fenda palatina, estenose/atresia esofágica, fístula tráqueo-esofágica, 

estenose de piloro/duodeno, gastrosquize, onfalocele, hérnias, ânus imperfurado, 

fimose, parafimose, hipospádia, epispádia, criptorquidia, megacólon congênito, 

síndrome da criança espancada, Pneumonia comunitária, sepse neonatal e 

pediátrica, cardiopatias congênitas mais prevalentes, Insuficiência cardíaca 

congestiva, Glomerulonefrites.  

 

 

E. ÁREA: SAÚDE COLETIVA/MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 

 

Ao término do internato o estudante deverá ter competência para executar de forma 

crítica, ética, humana e reflexiva as seguintes atividades/procedimentos: 

 

• Diagnóstico de Saúde (características demográficas, populacionais, sócio-

econômicas, culturais, sociopolíticas); 

• Elaboração de Projetos de acordo com as necessidades da comunidade, 

detectadas na realização do diagnóstico; 

• Realização da prevenção primária, secundária e terciária; 

• Participação nas campanhas de vacinação; 

• Incentivo a formação de grupos operativos – Educação em Saúde, para 

utilização por outras áreas; 



 

 

• Discussão de casos e temas com participação multiprofissional (clínico-

epidemiológicos); 

• Participação social (Conselhos Municipais e locais) e incentivo à criação e 

desenvolvimento destes conselhos; 

• Integralidade: revisão de fluxos e agendamento (na organização de entrada); 

• Acolhimento: discussão na prática sobre esse assunto; 

• Participação na vigilância em Saúde, incluindo a epidemiológica e sanitária, 

com levantamento de discussão frente à equipe de indicadores (CMI, CM, 

coberturas) além da criação de estratégias para incentivo à notificação com 

enfoque na importância desta prática; 

• Realização de programas de vigilância e controle de doenças (HAS, DM, 

Obesidade, etc.); 

• Organização dos prontuários e seu preenchimento. Garantia de retorno dos 

pacientes (organização de fluxos e agendamento); 

• Participação nas reuniões de avaliação e administração da gestão do serviço 

de saúde; 

• Aplicação dos Sistemas de Informação – DATASUS, SIADES, IDARDES; 

• Aplicação de estatística em epidemiologia; 

• Realização de visita domiciliar; 

• Participação em programas de internação domiciliar; 

• Acompanhamento individual das doenças prevalentes na localidade 

visualizando os programas existentes como: saúde da criança, adolescente, 

idoso nas áreas clínicas e cirúrgicas; 

• Acompanhamento à Saúde Mental incluindo o álcool e outras drogas; 

• Aplicação da Saúde Coletiva nas outras quatro áreas do internato (Clínica 

Médica, Clínica Cirúrgica, Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria) e em todos 

os níveis de atenção á saúde; 

• Participação no Sistema Único de Saúde, incluindo o Sistema de Saúde 

Suplementar, discutindo seu papel na assistência á saúde e no mundo do 

trabalho dos profissionais de saúde. 

 

 

 



 

 

F. ÁREA: SAÚDE MENTAL 

 

Ao término do internato de Saúde Mental, o estudantes deverá ter competência para 

executar de forma crítica, ética, humana e reflexiva as seguintes 

atividades/procedimentos:  

 

F.1. Gerais: 

 

• Promover de ações em educação em saúde, minimizando o preconceito em 

relação ao portador de sofrimento mental;  

• Atuar segundo os princípios bioéticos na assistência ao paciente com doença 

mental e sua família;  

• Desenvolver uma boa relação médico-paciente e vínculo com o paciente e sua 

família;  

• Respeitar o paciente enquanto indivíduo no seu contexto social, cultural e 

econômico;  

• Identificar e aplicar as normas de biossegurança do médico;  

• Estimular e fomentar a relação inter e multidisciplinar;  

 

F.2. Específicos: 

 

• Identificação e promover o cuidado inicial aos pacientes com transtornos mais 

prevalentes na área da saúde mental;  

• Avaliar de forma global a pessoa portadora de transtorno mental;  

• Compreender a lógica do atendimento à urgência em saúde mental e o contexto 

da rede de assistencial em saúde mental em seus diversos níveis de complexidade;  

• Identificar o perfil de usuários de saúde mental para atendimento em atenção 

secundária e terciária  

• Ser capaz de colher e registar adequadamente uma história psiquiátrica em 

prontuário  

• Ser capaz de realizar exame do estado mental e registar adequadamente e 

prontuário  



 

 

• Saber realizar diagnóstico diferencial sindrômico de: quadros orgânicos, 

psicoses e neuroses;  

• Elaborar projeto terapêutico para portadores de transtornos mentais em contexto 

de urgência psiquiátrica;  

• Ser capaz de abordar e orientar a família e os portadores de transtornos mentais 

em contexto de urgência psiquiátrica;  

• Diagnosticar e realizar manejo farmacológico e não farmacológico, na área de 

saúde mental e em contexto de urgência psiquiátrica, das seguintes situações 

clínicas: Crise de agitação psicomotora, Transtornos psicóticos, Transtorno Afetivo 

Bipolar, Depressão, Prevenção de suicídio, Ansiedade aguda, Transtornos 

Dissociativos/ Conversivos e Dependência química  

• Acompanhar e promover atenção à saúde mental de usuários de álcool e outras 

drogas;  

• Compreender e participar do processo de matriciamento na atenção à saúde 

mental;  

• Compreender a utilização e manejar adequadamente os principais 

psicofármacos. 

 

 


