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1. INTRODUÇÃO 

 

Caro aluno, 

O internato médico é uma fase da formação do ensino médico em que o acadêmico 

deixa de ser apenas estudante para assumir também responsabilidades profissionais. 

Neste período do curso, o aluno experimenta de forma concreta, o saber-fazer cotidiano 

da profissão.  

A estrutura proposta dos estágios abrange as áreas básicas do conhecimento médico 

(Clínica Médica, Atenção Primária à Saúde, Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, 

Urgência e Emergência, Saúde Mental e Saúde do Idoso, Pediatria e Eletivo), o que 

proporciona ao aluno a possibilidade de um contato com os diferentes campos do saber 

médico, numa perspectiva generalista. Entre as etapas da graduação encontra-se o 

Estágio Eletivo, em que você tem a oportunidade de escolher ou aprofundar uma área de 

atuação médica. 

A Direção do UNESC espera que as vivências nos vários cenários dos estágios sejam 

oportunidades para seu desenvolvimento pessoal e profissional.  

Neste manual você encontra informações fundamentais ao bom desempenho de suas 

atividades durante o internato. Ele é o roteiro que orientará sua passagem em cada 

estágio. Leia-o com atenção e, se tiver qualquer dúvida, procure o Docente Supervisor 

de área do seu estágio. Se necessário, há também um Coordenador do Internato que 

estará a disposição para auxiliar nesta caminhada. 

Todos nós que compomos o quadro administrativo e docente do Curso de Medicina do 

UNESC desejamos um bom proveito acadêmico!  

 

A Coordenação 

Curso de MEDICINA – UNESC 
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2. REGULAMENTO DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS (INTERNATO 

MÉDICO) 

 

Consideração inicial 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Medicina, na forma da Resolução 

N° 3, de 20 de Junho de 2014, em seu Art. 24°, estabelecem: 

“A formação em Medicina incluirá, como etapa integrante da graduação, estágio 

curricular obrigatório de formação em serviço, em regime de internato, sob supervisão, 

em serviços próprios, conveniados ou em regime de parcerias estabelecidas por meio de 

Contrato Organizativo da Ação Pública Ensino-Saúde com as Secretarias Municipais e 

Estaduais de Saúde, conforme previsto no art. 12 da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 

2013.” 

 

Por essa razão, o UNESC – Centro Universitário do Espírito Santo elaborou seu 

Regulamento de Estágio Supervisionado do Curso de Medicina do UNESC – Centro 

Universitário do Espírito Santo, em regime de Internato Médico.  

 

CAPÍTULO I - DA NATUREZA, DOS OBJETIVOS E DAS ÁREAS 

 

Art. 1º. O estágio supervisionado curricular, de treinamento em serviço, em regime de 

Internato, é componente curricular obrigatório para a conclusão do Curso de graduação 

em Medicina, sendo oferecido a partir do nono até o décimo segundo períodos da matriz 

curricular, com estrita observância das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 

de graduação em Medicina, da legislação pertinente e das disposições contidas neste 

Regulamento. 

Parágrafo único. Neste Regulamento, o estágio curricular obrigatório supervisionado é 

designado como Internato, e o estagiário é designado como Interno. 

 

Art. 2º. O Internato visa contribuir para a formação de um médico generalista, 

humanista, crítico e reflexivo, capaz de atuar no processo de saúde-doença em seus 

diferentes níveis de atenção, tendo os seguintes objetivos: 
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I.  desenvolver a capacidade de resolver, ou bem encaminhar, os problemas de 

saúde prevalentes da população a que vai servir;  

II.  oferecer oportunidades para ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos 

adquiridos nos ciclos anteriores do curso de graduação;  

III.  permitir melhor treinamento em técnicas e habilidades indispensáveis ao 

exercício de atos médicos básicos;  

IV.  promover o aperfeiçoamento, ou a aquisição, de atitudes adequadas à 

assistência aos pacientes;  

V.  possibilitar a prática da assistência integrada, pelo estímulo dos diversos 

profissionais da equipe de saúde;  

VI.  permitir experiências em atividades resultantes da interação escola médica-

comunidade, pela participação em trabalhos extra-hospitalares, ou de campo;  

VII.  estimular o interesse pela promoção e preservação da saúde e pela prevenção 

das doenças;  

VIII.  desenvolver a consciência das limitações, responsabilidades e deveres éticos do 

médico, perante o paciente, a família, a instituição e a comunidade;  

IX.  desenvolver a ideia da necessidade de aperfeiçoamento profissional continuado; 

X.  atuar no contexto de gestão da saúde e dos recursos à saúde em prática 

profissional; 

XI.  promover a educação em saúde incluindo colegas, comunidade e equipe 

multiprofissional. 

 

Art. 3º. Durante o Internato, o Interno recebe treinamento intensivo, contínuo, assistido 

por Supervisores, sob a orientação de docente, em instituição de saúde, própria ou 

conveniada, assumindo corresponsabilidade pelo atendimento e pelas condutas 

diagnósticas e terapêuticas dos pacientes.  

 

Art. 4º. O Internato inclui, necessariamente, aspectos essenciais nas áreas de Cirurgia, 

Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Atenção Primária à Saúde, Pediatria, 

Urgência e Emergência e Saúde Mental e Saúde do Idoso, abrangendo atividades no 
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primeiro, segundo e terceiro níveis de atenção à saúde, em cada área, quando aplicáveis, 

conforme legislação vigente.  

§ 1º. As atividades do Internato devem ser eminentemente práticas e sua carga horária 

teórica não pode ser superior a 20% (vinte por cento) do total de cada área do Internato.  

§ 2º. A jornada semanal de realização do Internato não poderá ultrapassar o limite legal 

(atualmente de 40 (quarenta) horas), observadas as alterações da legislação. 

§ 3º. A sequência rotativa das áreas do Internato é proposta pelo Coordenador do 

Internato, e aprovada pelo Colegiado do Curso de Medicina ou pelo Coordenador de 

Curso. 

§ 4º. Na sequência das Áreas de Internato, só são permitidas permutas, por parte dos 

Internos, em caráter excepcional, a critério do Colegiado de Curso. 

§ 5º. As solicitações de permutas, por parte dos Internos, nas sequências das áreas de 

Internato devem ser encaminhadas, por escrito e com justificativa, ao Coordenador do 

Internato com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do início do Internato. 

 

Art. 5º. O Colegiado do Curso de Graduação em Medicina pode autorizar, no limite 

máximo de 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária total do Internato, a 

realização de estágio supervisionado fora do Estado do Espírito Santo, 

preferencialmente nos serviços do Sistema Único de Saúde, bem como em Instituição 

conveniada que mantenha programas de Residência credenciados pela Comissão 

Nacional de Residência Médica e/ou outros programas de qualidade equivalente em 

nível internacional, sujeito à homologação do Reitor.  

Parágrafo único. Será possível a realização do estágio em instituição não conveniada, 

na forma prevista no presente Regulamento. 

 

Art. 6º. Para iniciar o Internato o aluno deve, obrigatoriamente: 

I. Ter efetuado sua matrícula semestral no Curso de Medicina; 

II. Ter cursado e ter sido aprovado em todos os componentes curriculares do 1º até 

ao 8º Período do curso de Medicina, sem exceção.  
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Art. 7º. O Internato é realizado em tempo integral, pelo prazo mínimo de 4 (quatro) 

semestres, sendo observados os períodos de férias e recessos, ouvido o Coordenador do 

Internato, devendo ser observada, em qualquer caso, a carga horária de, no mínimo, 

35% (trinta e cinco por cento) da carga horária total do curso, conforme dispõe o Projeto 

Pedagógico do Curso. 

 

Art. 8º. Os Programas de cada Estágio do Internato são elaborados pelo Docente 

Supervisor de Área, com a colaboração dos Docentes Supervisores das demais áreas, 

estando, porém, a sua execução sujeita à aprovação prévia da Coordenação do Internato 

e Colegiado do curso de Medicina do UNESC. 

 

CAPÍTULO II - DO ESTÁGIO EM ÁREA ELETIVA 

 

Art. 9º. Além da carga horária das áreas mencionadas no art. 4º, o estágio curricular 

obrigatório inclui o Internato em Área Eletiva, em função da escolha do Interno e das 

vagas disponíveis. 

Parágrafo único. O Interno não pode escolher, como Área Eletiva do Internato, uma 

Área em que foi reprovado, enquanto perdurar a reprovação. 

 

Art. 10. O Estágio em Área Eletiva será realizado, preferencialmente, nos campos de 

estágio do UNESC ou em instituições conveniadas ao UNESC ou à sua mantenedora.  

 

Art. 11. A realização do Estágio em Área Eletiva, em instituição não conveniada, 

poderá ser autorizada pela Reitoria, em caráter excepcional, quando julgar necessário e 

relevante, desde que: 

I. ocorra em instituição que ofereça Curso de Medicina reconhecido pelo MEC e/ou 

mantenha Programa de Residência Médica credenciado pela Comissão Nacional de 

Residência Médica, na área pretendida;  

II. disponha de Carta de Aceitação do Interno por parte da instituição concedente ou 

contato direto com responsável pela instituição, ouvida a Coordenação do Internato ou 

a Coordenação do Curso.  



  

8 

 

 

 

Art. 12. A Coordenação do Internato divulgará previamente as vagas disponíveis para o 

Estágio em Área Eletiva dentro do âmbito do próprio UNESC. 

Art. 13. No ato da matrícula para o último período do Curso de Medicina, o discente 

deverá indicar em qual área pretende cursar o estágio eletivo.  

 

Art. 14. Caso a procura por determinada área seja maior que a oferta de vagas, será dada 

prioridade aos discentes com melhor aproveitamento acadêmico ao longo do 9º e 10º 

períodos do Curso de Medicina e que não tenham sido penalizados administrativamente 

ao longo do curso. 

Parágrafo único. Caso persista o empate, será dada prioridade ao discente com melhor 

aproveitamento acadêmico, durante o Internato, na área em questão. 

 

Art. 15. Para realização de estágio em outra instituição, o discente deverá indicar a 

instituição e área pretendida - sendo que precisa haver o convênio prévio - e anexar ao 

processo o Plano de Atividades de Estágio e a Carta de Aceitação do Interno, ressalvada 

a excepcionalidade de que trata o art. 11. 

Parágrafo único. Após avaliação de cada processo e sua respectiva aprovação pela 

Coordenação do Internato, o UNESC providenciará a devida confecção do Termo de 

Compromisso de Estágio, entre estagiário, UNESC e instituição concedente do Estágio. 

 

CAPÍTULO III - DOS CAMPOS DE ESTÁGIO 

 

Art. 16. As áreas rotativas do Internato são realizadas no âmbito do UNESC e em 

instituições conveniadas ou autorizadas pela Instituição.  

 

Art. 17. O estabelecimento dos termos dos convênios, bem como das demais condições 

operacionais, é da competência do UNESC, ouvida a Coordenação do Curso de 

Medicina, que considera, para cadastramento das instituições prestadoras de serviços 

médicos, os seguintes critérios e/ou exigências:  

I. Localização preferencial do campo de estágio no Estado do Espírito Santo;  
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II. Prova de funcionamento regular e existência de condições técnicas e científicas 

da instituição convenente, compatíveis com as exigências da formação a ser 

dispensada ao Interno, a juízo do Colegiado de Curso, bem como a existência de 

pessoal médico capacitado para exercer a função de Supervisor. 

Parágrafo único. O acompanhamento de cada convênio é realizado por pessoa ou setor 

designado pelo Reitor. 

 

CAPÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Art. 18. Sob o ponto de vista administrativo, o Internato Médico conta com a 

participação de: 

I. Colegiado do Curso de Medicina; 

II. Coordenador do Curso de Medicina; 

III. Coordenador do Internato;  

IV. Docentes Supervisores de Área.  

 

Art. 19. O Colegiado do Curso de Medicina, além de suas atribuições estatutárias e 

regimentais, é o órgão colegiado de primeira instância do Internato. 

 

Art. 20. São atribuições do Colegiado do Curso de Medicina em relação ao Internato, no 

âmbito de sua competência:  

I. aprovar a organização geral do Internato; 

II. acompanhar o andamento das atividades do Internato; 

III. propor critérios para firmar convênios para Internato externo, a serem aprovados 

pelo Reitor; 

IV. aprovar as escalas dos rodízios dos Internos pelas Áreas do Internato; 

V. recomendar à Coordenação do curso e aos demais participantes do Internato as 

ações que visem maior eficiência discente e docente nas atividades do Internato; 

VI. apreciar recursos contra os resultados das avaliações atribuídos pelos Docentes 

Supervisores de Área aos Internos; 
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VII. emitir parecer sobre a saída do interno para cursar Internato em ambiente fora do 

UNESC, submetendo-o ao Reitor; 

VIII. aprovar, no seu âmbito de competência, o calendário semestral das atividades do 

Internato, a ser incorporado no calendário letivo do UNESC;  

IX. coordenar a avaliação diagnóstica e designar comissão que a faça; 

X. executar as demais ações necessárias à boa realização do Internato, ouvidos o 

Coordenador de Curso e o Coordenador do Internato. 

 

Art. 21. O Coordenador do Internato, subordinado administrativamente ao Coordenador 

do Curso de Medicina, é um médico, professor do Curso de Medicina do UNESC, 

indicado pelo Reitor, que passa a pertencer ao Colegiado do Curso de Medicina, com 

direito a voz e voto, por força de sua função. 

Parágrafo único. Nos impedimentos do Coordenador do Internato, o Reitor indica seu 

substituto. 

 

Art. 22. São atribuições do Coordenador do Internato: 

I. zelar e fazer cumprir as normas estabelecidas no Regulamento do Internato; 

II. coordenar as atividades do Internato;  

III. elaborar o planejamento das atividades didáticas a serem desenvolvidas, 

apresentando-o para aprovação do Colegiado de Curso; 

IV. informar ao Coordenador do Curso de Medicina, por escrito, as dificuldades 

surgidas na execução de sua função; 

V. apresentar os resultados de cada avaliação discente ao Colegiado de Curso; 

VI. e

laborar a proposta de distribuição dos alunos matriculados, pelas Áreas do 

Internato; 

VII. resolver as questões afeitas à sua competência, encaminhando dificuldades ou 

sugestões de melhoria; 

VIII. coordenar o Internato em Área Eletiva. 
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Art. 23. O Docente Supervisor de cada área de Estágio do Internato é escolhido pelo 

Reitor entre os docentes da respectiva área de seu estágio, competindo-lhe exercer as 

seguintes atribuições:  

I. coordenar, acompanhar, controlar e avaliar a execução do Internato, em seu 

respectivo estágio de atuação;  

II. orientar os Docentes Orientadores, Preceptores e alunos em relação às suas 

atividades e a seus direitos e deveres;  

III. coordenar as reuniões dos Docentes Orientadores e Preceptores de seu estágio;  

IV. prestar informações em relação ao desenvolvimento do Internato. 

 

Art. 24. O Docente Orientador é um médico, docente do UNESC, com as seguintes 

atribuições: 

I. acompanhar, orientar, analisar e avaliar as atividades dos Internos; 

II. cumprir e fazer cumprir o Programa de Internato de cada Estágio e as normas 

do presente Regulamento; 

III. realizar reuniões científicas e de orientação com os Internos, de acordo com o 

Programa de Internato; 

IV. trabalhar em equipe, sob a Coordenação do Docente Supervisor de Área; 

V. interagir com os demais Docentes Supervisores de Área e com os Preceptores 

para intercâmbio de informações úteis à avaliação e melhoria do desempenho 

dos Internos e do próprio Internato. 

 

Art. 25. Consideram-se Preceptores os médicos, com registro no CRM, atuantes nas 

respectivas áreas do Internato. 

 

Art. 26. São atribuições dos Preceptores:  

I. cumprir e fazer cumprir os Programas do Internato;  

II. assistir e orientar os Internos em suas atividades práticas; 

III. acompanhar a atuação dos Internos; 
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IV. prestar informações aos Docentes Supervisores de Área e aos Docentes 

Orientadores sobre o andamento dos programas e o desenvolvimento dos 

Internos.  

 

CAPÍTULO V - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO (INTERNATO MÉDICO) 

 

Art. 27.  No Internato Médico a avaliação se processará em cada área do rodízio. 

Art. 28. O Teste de Progresso terá função formativa, não somativa, podendo gerar 

bônus. 

Art. 29. Em cada rodízio, exceto no Eletivo externo, os instrumentos de avaliação serão 

constituídos por provas teóricas, práticas e o IAPES - Instrumento de Avaliação da 

Prática do Estágio Supervisionado. 

§ 1º A especificação dos instrumentos de avaliação e respectivos pesos consta do Plano 

de Ensino. 

§ 2º As provas aplicadas ao longo do rodízio, após sua correção, serão devolvidas ao 

aluno pelo docente, em sala de aula. 

Art. 30. Os resultados do desempenho acadêmico dos alunos serão representados em 

uma escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos cumulativos. 

Parágrafo único. Para fins de registro no histórico escolar, os resultados, na escala de 0 

(zero) a 100 (cem), serão divididos por 10 (dez). 

 

Art. 31. Nos rodízios do Internato, exceto o Eletivo externo, os pesos atribuídos a cada 

tipo de avaliação serão distribuídos conforme quadro 2. 

Quadro 2 – Distribuição dos pesos 

Sistema de Avaliação Notas  Pesos Total 

1ª prova teórica  10 2,0 20 

prova prática 10 3,0 30 

1ª aplicação do IAPES 10 1,0 10 

2ª aplicação do IAPES 10 1,0 10 

2ª prova teórica 10 3,0 30 
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§ 1º. No Internato Eletivo externo, o aluno será avaliado pelo IAPES, no local de 

estágio, com peso 2,0 (dois), e por uma prova teórica (equivalente à 2ª prova teórica), 

realizada no UNESC, com peso 8,0 (oito), incluindo questões de Formação Geral e de 

Componente Específico, em área previamente designada pela Coordenação do 

Internato, de acordo com a área do Eletivo, e com prévio conhecimento do Interno. 

§ 2º. Para as turmas sujeitas ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes- 

Enade, o instrumento utilizado para a 2ª prova teórica pode ser a própria prova do 

Enade. 

 

Art. 32. A nota mínima para aprovação em cada rodízio é 60 (sessenta) pontos – nota 

6,0 (seis) com peso 10 (dez). 

 

Art. 33. O aluno reprovado em uma área de rodízio no Internato Médico deverá cursar 

novamente a referida área (rodízio). 

 

Art. 34. Não há prova de “recuperação” para Interno reprovado em algum estágio do 

Internato, ficando o mesmo obrigado a refazer os estágios em que foi reprovado, nos 

semestres letivos subsequentes ao décimo segundo período para não comprometer o 

planejamento anual de alocação dos Internos, estando sujeito à existência de 

vaga/oferecimento do estágio em questão. 

Parágrafo único. O Interno que não for aprovado em todas as Áreas, e enquanto 

perdurar essa condição, fica impedido de colar grau, em função da não conclusão do 

Curso de Medicina.  

 

Art. 35. A carga horária e as atividades programadas para cada Estágio do Internato 

deverão ser cumpridas integral e obrigatoriamente pelo Interno, não sendo permitido o 

abono de faltas, na forma da lei. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, as faltas não poderão exceder a 10% (dez por 

cento) do período de cada estágio, sob pena de reprovação, e o conteúdo programático 

previsto para cada estágio deve ser 100% (cem por cento) integralizado.  
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Art. 36. A falta não justificada às atividades do internato, em geral, e ao plantão, em 

particular, é considerada falta ética e profissional grave, e terá impacto na avaliação do 

desempenho do Interno. 
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IAPES - INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA PRÁTICA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
CURSO DE MEDICINA DO UNESC 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM: ANO: DATA: 

NOME DO(a) ESTAGIÁRIO(a): 

RODÍZIO (marcar X): GRUPO (marcar X): SUBGRUPO (marcar X): 

[1º]    [ 2º ]    [ 3º ]    [ 4º ]    [ 5º ]    [ 6º ] [A]    [B]    [C]    [D]    [E]    [F]    [G]    [H]    [J]    [K]    [L]    [M] [ 1 ]    [ 2 ]     [ 3 ]    [ 4 ]    [ 5 ] 

COMPETÊNCIA PROFISSIONAL 
É a capacidade de mobilizar, articuladamente, 
recursos cognitivos, afetivos e psicomotores na 
resolução de uma situação problema [Aguilar, Tsuji] 

DESCRITORES 

Precisa 
melhorar para 

obter 
aprovação 

Atinge os 
critérios 
mínimos  

Supera os 
critérios 
mínimos  

1. ANAMNESE 

 Obtém, com empatia, o relato do contexto de vida do paciente.   
  
  

  
  
  

  
  
  

 Obtém dados relevantes da história clínica, com todos os detalhes pertinentes à 
situação. 

 Obedece à cronologia e articulação na obtenção dos dados. 

2. EXAME FÍSICO 

 Proporciona conforto ao paciente.    
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 Provê a privacidade do paciente. 

 Explica ao paciente os procedimentos que serão realizados, de modo a facilitar a 
compreensão e a colaboração por parte do paciente. 

 Adota as medidas necessárias de biossegurança. 

 Realiza o exame clínico geral e específico, com habilidade e destreza. 

3. RACIOCÍNIO CLÍNICO 

 Revisa, sumariza o prontuário, selecionando dados de interesse do diagnóstico.   
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

 Organiza os dados de anamnese e exame físico. 

 Elabora hipóteses diagnósticas bem fundamentadas. 

 Considera alternativas ou peculiaridades, quando apropriadas. 

4. CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 Demonstra conhecimentos necessários de fisiopatogenia.   
  
  

  
  
  

  
  
  

 Demonstra conhecimentos necessários de diagnóstico. 

 Demonstra conhecimentos necessários de tratamento. 

5. PROCEDIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 Demonstra conhecimento sobre as indicações e contraindicações de 
procedimentos/técnicas específicos.  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

 Seleciona procedimentos/técnicas específicos apropriados. 

 Emprega os procedimentos/técnicas em sequência apropriada, com habilidade e 
destreza. 

 Maneja adequadamente as complicações de procedimentos/técnicas específicos. 
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COMPETÊNCIA PROFISSIONAL 
(continuação) 

DESCRITORES 
Precisa melhorar 

para obter 
aprovação 

Atinge os 
critérios 
mínimos  

Supera os 
critérios 
mínimos  

6. PLANEJAMENTO  
 Seleciona e solicita exames apropriados.   

  
  

  
  
  

  
  
  

 Interpreta corretamente os resultados. 

 Planeja adequadamente o diagnóstico, a terapia e a alta. 

7. HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO 

 Mantém o paciente e a família adequadamente informados sobre o andamento 
dos procedimentos. 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

 Reage adequadamente aos sinais emitidos pelo paciente. 

 Realiza os registros adequados do atendimento. 

 Recupera rapidamente as informações necessárias. 

8. ATITUDE PROFISSIONAL 

 Apresenta-se adequadamente vestido.   
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 Demonstra empatia, sem familiaridade excessiva. 

 Comporta-se de acordo com a seriedade do ambiente profissional. 

 Consegue captar a confiança do paciente em sua ação profissional. 

 É assíduo, pontual e responsável no cumprimento das tarefas. 

 Respeita as normas institucionais. 

9. ÉTICA MÉDICA 

 Mantém o sigilo profissional.   
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

 Faz referência ao paciente com respeito. 

 Proporciona um tratamento humanizado à família do paciente. 

 Realiza julgamentos. Sem preconceitos e sem discriminação social, cultural, étnica, 
religiosa etc. 

10. CUIDADO COM O PACIENTE 
 Age respeitosamente com o paciente.   

  
  
  

  
   Cuida, com igual atenção, de todos os pacientes. 

 
RECOMENDAÇÕES 

Este espaço se destina ao Professor, para o registro das recomendações mais relevantes, a serem levadas em consideração pelo(a) estagiário(a). 

Assinatura do(a) Professor(a): 

Assinatura do(a) estagiário(a): 

OBSERVAÇÃO – Avaliação Formativa: fornecimento de feedback e reorientação da aprendizagem. 
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CAPÍTULO VI - DOS INTERNOS 

 

Art. 37. A cada período letivo, a efetivação da matrícula no Curso de Medicina, de 

acordo com o calendário escolar, é condição prévia para o acesso ao Internato. 

 

Art. 38. São deveres do Interno:  

a) cumprimento dos horários estabelecidos, bem como dos plantões que lhes forem 

destinados;  

b) cumprimento do calendário acadêmico do UNESC; 

c) dedicação aos estudos e às atividades programadas; 

d) frequência obrigatória aos cursos, reuniões e outros eventos incluídos no 

programa de Internato;  

e) relacionamento ético e cortês para com os pacientes, docentes, colaboradores, 

colegas e demais Internos do UNESC, das instituições conveniadas, ou do local 

onde for realizado o estágio;  

f) cumprimento das disposições contidas neste Regulamento e nas normas de 

organização e funcionamento da instituição onde ocorre o Internato.  

 

Art. 39. É vedado ao Interno: 

I. vender plantões;  

II. prestar informações a estranhos, verbalmente ou por escrito, sobre os casos 

atendidos durante o Internato. 

 

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 40. Observadas as disposições contidas na legislação pertinente e neste 

Regulamento, compete ao Colegiado de Curso baixar normas de caráter complementar e 

procedimental, objetivando a plena e efetiva consecução dos objetivos do Internato, 

sujeitas à homologação do Reitor.  

 

Art. 41. Os casos omissos são analisados e resolvidos pelo Colegiado de Curso, 

respeitadas as normas estatutárias e regimentais do UNESC.  
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Art. 42. O presente Regulamento passa a vigorar a partir de sua aprovação e respectiva 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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3. CALENDÁRIO DE RODÍZIO ENTRE OS ESTÁGIOS DO INTERNATO - 

2018 

 
3.1.  9° E 10° PERÍODOS 

A sequência dos estágios será a seguinte: 

 
09° Período  

 
10° Período 

Grupo 1° rodízio 2° rodízio RECESSO 3° rodízio 4° rodízio 

A Cirurgia Ginecologia e 

Obstetrícia 
RECESSO Atenção Primária à 

Saúde 
Clínica Médica 

B Ginecologia e 

Obstetrícia 

Atenção Primária à 

Saúde 

RECESSO Clínica Médica Cirurgia 

C 
Atenção Primária à 

Saúde 
Clínica Médica RECESSO Cirurgia 

Ginecologia e 

Obstetrícia 

D Clínica Médica Cirurgia RECESSO Ginecologia e 

Obstetrícia 

Atenção Primária à 

Saúde 

O calendário de rodízio entre os estágios do Internato é o seguinte: 

Rodízio Data de início Data de término 

Rodízio 1 05/02/2018 22/04/2018 

Rodízio 2 23/04/2018 08/07/2018 

Recesso para matrícula semestral 09/07/2018 15/07/2018 

Rodízio 3 16/07/2018 30/09/2018 

Rodízio 4 01/10/2018 16/12/2018 

 

 

O Coordenador do Internato, em 2018, será o Prof. Rodrigo Zon Soares 

Cada estágio do Internato terá um Supervisor de Área, a saber: 

 Cirurgia: Prof. Welderson Luiz Specimilli 

 Clínica Médica: Prof. Rodrigo Fraga Olivieri 

 Eletivo: Prof. Rodrigo Zon Soares 

 Ginecologia e Obstetrícia: Carlos Campagnaro Martins dos Santos 

 Pediatria: Prof. Flavio Tardin Silva  

 Atenção Primária à Saúde: Prof. Rogério Zucolloto 

 Saúde Mental e Saúde do Idoso: Prof. Heitor Espagnol 

 Urgência e Emergência: Prof. Ricardo Augusto Poltronieri de Assis  
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4. PLANOS DE ENSINO DAS ÁREAS DO INTERNATO – 9° e 10° 
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PLANO DE ENSINO - ESTÁGIO SUPERVISIONADO ESTÁGIO SUPERVISIONADO CLÍNICA MÉDICA 
 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Internato: Clínica Médica 

Carga Horária: 315 horas Curso: MEDICINA 

Coordenador do Internato: Rodrigo Zon Soares Supervisor de Área: Rodrigo Fraga Olivieri Período Letivo: 2018/1 e 2018/2 

IIII..  COMPETÊNCIA(S) / OBJETIVO(S) 

 Praticar a Medicina com enfoque na área clínica em suas competências destinadas à ação do generalista, enfatizando as esferas de atenção à 

saúde, gestão em saúde e educação em saúde. 

 Atender, no âmbito ambulatorial e hospitalar (enfermaria, unidade de tratamento intensivo e unidade de tratamento semi-intensivo), pacientes 

que necessitem de cuidados clínicos. 

 Na atenção à saúde individual, promover o cuidado das necessidades individuais ao identificar as necessidades de saúde e realizar o 

desenvolvimento e a avaliação dos planos terapêuticos.  

 Na atenção à saúde coletiva, investigar problemas cirúrgicos de grande prevalência e importância na sociedade e desenvolver e avaliar projetos de 

intervenção em escala coletiva no âmbito dos agravos cirúrgicos à saúde. 

 Na gestão em saúde, organizar e acompanhar estratégias eficazes de ação no contexto da Clínica Médica. 

 Na educação em saúde, identificar as necessidades de aprendizagem individual e coletiva, construindo o conhecimento de Clínica Médica e 

promovendo sua difusão. 

 Frequentar os cenários de aprendizagem, aprimorando o comportamento no ambiente de assistência à saúde observando a ética e o 
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profissionalismo. 

 Treinar a prática em relação a curativos, sondagens e introdução de cateteres no ambiente de cuidados intensivos e semi-intensivos. 

 Reconhecer os casos de urgência e emergência, solicitando a atuação do especialista. 

 Interpretar resultados de exames subsidiários em Clínica Médica. 

 Ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos adquiridos nos ciclos básico e profissionalizante do curso de graduação. 

 Praticar a assistência integrada, através do estímulo à interação dos diversos profissionais de saúde, reconhecendo o papel de cada um em uma 

equipe multiprofissional de atenção ao paciente. 

 Compreender temas da atualidade no contexto profissional. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Princípios e indicações de terapia intensiva. Práticas-padrão no cuidado dos pacientes. Monitorização hemodinâmica. Distúrbios do fluxo circulatório. 

Lesão miocárdica. Insuficiência respiratória aguda. Ventilação mecânica. Suporte nutricional para o paciente grave. Distúrbios neurológicos. Distúrbios 

hidroeletrolíticos e ácido-base. Conduta nas infecções mais comuns em UTI. A humanização da UTI e a recuperação do paciente. O impacto da terapia 

intensiva sobre o paciente e familiares. O paciente terminal e os limites da Medicina moderna. Morte cerebral. O ato médico em terapia intensiva, os 

direitos do paciente e dos familiares. Aspectos éticos e legais. Epidemiologia do câncer no mundo. Epidemiologia do câncer no Brasil. Princípios da biologia 

molecular aplicados à Oncologia. Etiologia do câncer. Prevenção e detecção precoce do câncer. Oncogenes, genes supressores e citogenética do câncer. 

Classificação dos tumores e aspectos básicos da conduta terapêutica. O impacto da doença sobre o paciente e a família. Aspectos éticos e relação médico-

paciente e família. Temas de conhecimentos gerais na formação do médico. 

IV. LOCAIS DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO SOB SUPERVISÃO DOCENTE 
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Plantões no Centro Cirúrgico do Hospital Maternidade São José (HMSJ). 

Rotina das Enfermarias Cirúrgicas do HMSJ. 

Ambulatórios de Especialidades Cirúrgicas do UNESC Saúde Honório Fraga. 

V. METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Problematização. 

Discussão de casos clínicos. 

Atividades teóricas expositivas dialogadas e Conferências. 

Participação em atividades práticas profissionais em ambientes reais de Assistência à Saúde. 

Atividades Práticas formativas e somativas em estações de simulação prática.  

VI. CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES SOMATIVAS  

ATIVIDADE(S) AVALIATIVA(S)  

Instrumento Data/Prazo previsto Peso  

1ª aplicação do IAPES Conforme Planejamento Acadêmico  1,0 

1ª prova teórica Conforme Planejamento Acadêmico 2,0 

Prova prática Conforme Planejamento Acadêmico 3,0 

2ª aplicação do IAPES Conforme Planejamento Acadêmico 1,0 

2ª prova teórica Conforme Planejamento Acadêmico 3,0 

VII. BIBLIOGRAFIA 
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Áreas de conhecimento e bibliografias envolvidas  

Bioética, Deontologia e Ética Médica 

Medicina Baseada em Evidências 

Semiologia 

Cardiologia 

Clínica Médica 

Gastroenterologia 

Moléstias Infecciosas e Parasitárias 

Nefrologia 

Pneumologia 

Terapia Intensiva 

Data:01/01/2018 

Aprovado pelo Colegiado de Curso em: 02/02/2018 
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PLANO DE ENSINO - ESTÁGIO SUPERVISIONADO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Internato: Atenção Primária à Saúde 

Carga Horária: 315 horas Curso: MEDICINA 

Coordenador do Internato: Rodrigo Zon Soares Supervisor de Área: Rogério Zucolotto Período Letivo: 2018/1 e 2018/2 

IIII..  COMPETÊNCIA(S) / OBJETIVO(S) 

 

 Praticar a Medicina com enfoque na Atenção Primária à Saúde, enfatizando as esferas de atenção à saúde, gestão em saúde e educação em saúde. 

 Assistir o paciente em condições urbanas e rurais, integrado ao Sistema Único de Saúde e ao Programa de Saúde da Família. 

 Promover o cuidado das necessidades individuais ao identificar as necessidades de saúde e realizar o desenvolvimento e a avaliação dos planos 

terapêuticos. Na atenção à saúde coletiva, investigar problemas de grande prevalência e importância na sociedade e desenvolver e avaliar projetos 

de intervenção em escala coletiva no âmbito dos agravos à saúde. 

 Na gestão em saúde, organizar e acompanhar estratégias eficazes de ação no contexto da Atenção Primária à Saúde. 

 Na educação em saúde, identificar as necessidades de aprendizagem individual e coletiva, construindo o conhecimento acerca da prevenção aos 

agravos à saúde e promover sua difusão. 

 Reconhecer os casos de urgência e emergência, solicitando a atuação do especialista. 

 Interpretar resultados de exames subsidiários em Atenção Primária à Saúde. 
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 Ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos adquiridos nos ciclos básico e profissionalizante do curso de graduação. 

 Praticar a assistência integrada, através do estímulo à interação dos diversos profissionais de saúde, reconhecendo o papel de cada um em uma 

equipe multiprofissional de atenção ao paciente. 

 Desenvolver a consciência das limitações, responsabilidades e deveres do médico perante o paciente, a instituição e a comunidade. 

 Compreender temas da atualidade no contexto profissional. 

 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Demografia e epidemiologia. Variáveis de distribuição das doenças. Endemias e epidemias. Metodologia da pesquisa epidemiológica. Medidas de 

associação de risco. Diagnóstico: sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. Sistemas de informação em saúde. 

Declarações e atestados. Indicadores demográficos, de mortalidade, morbidade e fatores de risco, socioeconômicos, de recursos e cobertura. Modelos de 

atenção à saúde. Regionalização e municipalização. Vigilância Epidemiológica – notificação compulsória, investigação e medidas de controle. Perfil de 

morbimortalidade. O perfil epidemiológico de transição do Brasil. Doenças infecciosas e parasitárias mais prevalentes. Epidemiologia aplicada aos SILOS 

(Sistema Local de Saúde). Planejamento em saúde. Vigilância Sanitária: infecção hospitalar e saúde do trabalhador. Vigilância Ambiental: ar, água, dejetos 

líquidos e sólidos; medidas de controle. Farmacovigilância. PNI – Programa Nacional de Imunização. Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 

Identificação de grupos vulneráveis em todas as faixas etárias. Acidentes e violência. Principais elementos da legislação sanitária. Níveis de complexidade e 

organização/hierarquização do Sistema de Saúde Brasileiro. Distritos sanitários de saúde. Atenção primária em saúde. Atenção primária em saúde 

objetivando a promoção da saúde, a prevenção e a resolução ou o encaminhamento de condições clínicas prevalentes, exercitando o papel pedagógico do 

médico e o seu compromisso ético com o paciente, a família e a comunidade. O médico e as dificuldades atuais para o exercício ético da Medicina. A 

promoção da saúde e a responsabilidade do poder público. Planejamento em saúde. Gerenciamento em saúde. Sistema de referência e contrarreferência. 
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Territorialização de riscos em espaços geográficos e sociais específicos. Métodos para a realização do diagnóstico de saúde da comunidade e para 

intervenção em saúde: na prática de saúde pública, na prática clínica e na prática da pesquisa médica ao nível populacional. Conceito de comunidade. A 

vida comunitária e a teia social. Cultura e saúde. O discurso social na doença. A comunidade na promoção da saúde. O corpo biológico e o corpo social. O 

doente e o seu meio sociocultural. A cultura dos excluídos. Conceito e relações entre saúde, trabalho e ambiente. O contexto atual da globalização. 

Problemas ambientais globais. Saúde, trabalho e ambiente no Brasil e no mundo. Metodologias de investigação e instrumentos de intervenção. 

Desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. Principais agravos à saúde de importância em Saúde Pública e sua distribuição no Brasil e no mundo. 

Determinantes biológicos e sociais envolvidos na gênese destas patologias e as respectivas medidas de prevenção e controle. Integração com o Sistema 

Único de Saúde nos programas de controle desenvolvidos pelos serviços oficiais de saúde. Controle social. Organização e gestão de SILOS. A gestão do 

trabalho na saúde. Saúde dos trabalhadores. Políticas de saúde. História das políticas de saúde no Brasil. Leis Orgânicas da Saúde (LOAS) 8.080 e 8.142. 

Normas Operacionais Básicas. Normas Operacionais de Assistência à Saúde. Pacto pela Saúde. Pacto pela Vida, Pacto pela Gestão. Políticas de saúde 

suplementar. Políticas públicas em saúde: Programa de Saúde da Família, Promoção da Saúde, Saúde Indígena. Emenda Constitucional 29. Fundamentos e 

práticas na Medicina de Família e Comunidade. Atenção à criança e ao adolescente. Atenção à mulher. Atenção ao idoso. Saúde mental. Proteção e 

prevenção da saúde. Dermatologia Sanitária. O sistema de atendimento à urgência e emergência no Brasil. Saúde ambiental. Educação popular em saúde. 

Bioética e legislação. Regulamentação da pesquisa humana e animal. Temas de conhecimentos gerais na formação do médico. 

IV. LOCAIS DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO SOB SUPERVISÃO DOCENTE 

 

Unidades de Atendimento Primário à Saúde no Município de Colatina – Espírito Santo. 

V. METODOLOGIA DE ENSINO 
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Problematização. 

Discussão de casos clínicos. 

Atividades teóricas expositivas dialogadas e Conferências. 

Participação em atividades práticas profissionais em ambientes reais de Assistência à Saúde. 

Atividades Práticas formativas e somativas em estações de simulação prática. 

VI. CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES SOMATIVAS  

ATIVIDADE(S) AVALIATIVA(S)  

Instrumento Data/Prazo previsto Peso  

1ª aplicação do IAPES Conforme Planejamento Acadêmico  1,0 

1ª prova teórica Conforme Planejamento Acadêmico 2,0 

Prova prática Conforme Planejamento Acadêmico 3,0 

2ª aplicação do IAPES Conforme Planejamento Acadêmico 1,0 

2ª prova teórica Conforme Planejamento Acadêmico 3,0 

VII. BIBLIOGRAFIA 

Áreas de conhecimento e bibliografias envolvidas  

Bioética, Deontologia e Ética Médica 

Farmacologia  

Medicina Baseada em Evidências 

Semiologia 
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Ginecologia e Obstetrícia 

Bioestatística 

Clínica Médica 

Epidemiologia e Políticas de Saúde 

Pediatria 

Saúde da Família e Comunidade 

Saúde Coletiva 

Data:01/02/2018 

Aprovado pelo Colegiado de Curso em: 02/02/2018 
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PLANO DE ENSINO - ESTÁGIO SUPERVISIONADO CIRURGIA 

 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Internato: Cirurgia  

Carga Horária: 315 horas Curso: MEDICINA 

Coordenador do Internato: Rodrigo Zon Soares Supervisor de Área: Welderson Luiz Specimilli  Período Letivo: 2018/1 e 2018/2 

IIII..  COMPETÊNCIA(S) / OBJETIVO(S) 

 

 Atuar na área cirúrgica na condição de generalista, enfatizando as esferas de atenção à saúde, gestão em saúde e educação em saúde. 

 Assistir os pacientes com doenças que requerem intervenção cirúrgica a nível hospitalar e ambulatorial.  

 Participar no auxílio e na instrumentação de procedimentos cirúrgicos. 

 Cuidar das necessidades individuais ao identificar as necessidades de saúde e realizar o desenvolvimento e a avaliação dos planos terapêuticos.  

 Investigar problemas cirúrgicos de grande prevalência e importância na sociedade e desenvolver e avaliar projetos de intervenção em escala coletiva 

no âmbito dos agravos cirúrgicos à saúde. 

 Organizar e acompanhar estratégias eficazes de ação no contexto da cirurgia. 

 Identificar as necessidades de aprendizagem individual e coletiva, construindo o conhecimento cirúrgico e promovendo sua difusão. 

 Frequentar o Centro Cirúrgico, aprimorando o comportamento na sala cirúrgica e o lidar com técnicas anestesiológicas, rotinas de assepsia e 

antissepsia, manuseio de instrumental cirúrgico. 

 Identificar as alterações do período pré, per e pós-operatório, indicando os procedimentos necessários à sua correção. 

 Treinar a prática em relação a curativos, sondagens e introdução de cateteres. 
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 Reconhecer os casos de urgência e emergência, solicitando a atuação do especialista. 

 Interpretar resultados de exames subsidiários em cirurgia. 

 Compreender temas da atualidade no contexto profissional. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

Anestesia local. Curativos e retirada de suturas. Traumatismos superficiais. Tumores benignos de pele e subcutâneo; tumores malignos de pele e subcutâneo; 

lesões pré-malignas de pele; Úlceras de MMII. Queimaduras. Corpos estranhos. Punções. Cirurgia da unha. Doenças infecciosas e parasitárias na cirurgia 

ambulatorial. Abscessos. Conduta diagnóstica e terapêutica nas afecções mais prevalentes. Resposta endócrino metabólica ao trauma cirúrgico. Preparo do 

paciente para o ato cirúrgico. Equilíbrio hidroeletrolítico. Princípios de assistência respiratória. Fundamentos de anestesia geral. Generalidades de pré e pós-

operatório. Princípios do cuidado pré e pós-operatório em situações especiais. Complicações pós-operatórias. Infecções e antibióticos em cirurgia. Profilaxia 

do tromboembolismo venoso. Tumores do aparelho digestivo. Abordagem do paciente ictérico. Hipertensão portal. Hemorragia digestiva alta. Hemorragia 

digestiva baixa. Nutrição em Cirurgia. Abdome Agudo. Temas de conhecimentos gerais na formação do médico. 

IV. LOCAIS DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO SOB SUPERVISÃO DOCENTE 

 

Plantões no Centro Cirúrgico do Hospital Maternidade São José (HMSJ). 

Rotina das Enfermarias Cirúrgicas do HMSJ. 

Ambulatórios de Especialidades Cirúrgicas do UNESC Saúde Honório Fraga. 

V. METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Problematização. 
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Discussão de casos clínicos. 

Atividades teóricas expositivas dialogadas e Conferências. 

Participação em atividades práticas profissionais em ambientes reais de Assistência à Saúde. 

Atividades Práticas formativas e somativas em estações de simulação prática. 

VI. CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES SOMATIVAS  

ATIVIDADE(S) AVALIATIVA(S) 

Instrumento Data/Prazo previsto Peso  

1ª aplicação do IAPES Conforme Planejamento Acadêmico  1,0 

1ª prova teórica Conforme Planejamento Acadêmico 2,0 

Prova prática Conforme Planejamento Acadêmico 3,0 

2ª aplicação do IAPES Conforme Planejamento Acadêmico 1,0 

2ª prova teórica Conforme Planejamento Acadêmico 3,0 

VII. BIBLIOGRAFIA 

Áreas de conhecimento e bibliografias envolvidas  

Anestesiologia 

Cirurgia 

Farmacologia 

Cirurgia do Sistema Digestório 

Medicina Baseada em Evidências 
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Semiologia 

Data:01/02/2018 

Aprovado pelo Colegiado de Curso em: 02/02/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/gfsantos/0_Unesc/00_Protocolo_Medicina_2013-2015/000_PPC_Medicina/0_PPC%20Curso%20de%20Medicina%2021%20junho%202016.docx%23_SEMIOLOGIA


 
 

37 

 

 

PLANO DE ENSINO - ESTÁGIO SUPERVISIONADO GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 
 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Internato: Ginecologia e Obstetrícia 

Carga Horária: 315 horas Curso: MEDICINA 

Coordenador do Internato: Rodrigo Zon Soares Supervisor de Área: Carlos Campagnaro Martins 

dos Santos 
Período Letivo: 2018/1 e 2018/2 

IIII..  COMPETÊNCIA(S) / OBJETIVO(S) 

 

 Praticar a Medicina com enfoque na área de Ginecologia e Obstetrícia em suas competências destinadas à ação do generalista, enfatizando as 

esferas de atenção à saúde, gestão em saúde e educação em saúde. 

 Assistir o paciente adulto feminino com doenças ginecológicas ou seguimento obstétrico e segui-lo nos âmbitos ambulatorial e hospitalar. 

 Promover o cuidado das necessidades individuais ao identificar as necessidades de saúde e realizar o desenvolvimento e a avaliação dos planos 

terapêuticos. Na atenção à saúde coletiva, investigar problemas cirúrgicos de grande prevalência e importância na sociedade e desenvolver e 

avaliar projetos de intervenção em escala coletiva no âmbito dos agravos ginecológicos e obstétricos à saúde. 

 Na gestão em saúde, organizar e acompanhar estratégias eficazes de ação no contexto da Ginecologia e Obstetrícia. 

 Na educação em saúde, identificar as necessidades de aprendizagem individual e coletiva, construindo o conhecimento ginecológico e obstétrico e 

promovendo sua difusão. 

 Frequentar os cenários de aprendizagem, aprimorando o comportamento no ambiente de assistência à saúde observando a ética e o 

profissionalismo. 
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 Reconhecer os casos de urgência e emergência, solicitando a atuação do especialista. 

 Interpretar resultados de exames subsidiários em Ginecologia e Obstetrícia. 

 Realizar o Parto Normal e auxiliar no parto complicado ou cesariana. 

 Ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos adquiridos nos ciclos básico e profissionalizante do curso de graduação. 

 Praticar a assistência integrada, através do estímulo à interação dos diversos profissionais de saúde, reconhecendo o papel de cada um em uma 

equipe multiprofissional de atenção ao paciente. 

 Desenvolver a consciência das limitações, responsabilidades e deveres do médico perante o paciente, a instituição e a comunidade. 

 Compreender temas da atualidade no contexto profissional.  

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Anatomia e histologia dos órgãos genitais femininos e mamas. Fisiologia do aparelho genital feminino. Lactação. Evolução biológica da mulher 

(diferenciação sexual e embriologia do sistema reprodutor feminino). Anomalias do desenvolvimento sexual feminino. A gravidez: trocas materno-fetais, 

endocrinologia do ciclo grávido puerperal e modificações do organismo materno. Períodos críticos do desenvolvimento: puberdade, climatério e 

senilitude. Propedêutica ginecológica e das mamas. Fisiologia do ciclo menstrual. Promoção e prevenção da saúde da mulher. Conduta diagnóstica e 

terapêutica nas afecções mais comuns. Métodos de diagnóstico em Ginecologia. Distúrbios menstruais: anovulação, amenorreia, hemorragia disfuncional, 

dismenorreia, síndrome pré-menstrual. Planejamento Familiar: serviço de planejamento familiar, contracepção - métodos naturais, de barreira, implantes, 

hormonal; dispositivo intrauterino; esterilidade feminina e masculina, esterilização feminina e masculina. Infecções genitais: vulvovaginites, cervicites e 

doença inflamatória pélvica. Doenças sexualmente transmissíveis. HIV/AIDS, sífilis, hepatites, cancroide, condilomas, gonorreia herpes, Chlamydia, 

vaginose bacteriana, molusco contagioso, pediculose, escabiose. Afecções endócrinas (diabetes mellitus, tireoidopatia, afecção adrenais), hirsutismo, acne, 



 
 

39 

 

alopecia. Endometriose. Doenças da vulva e vagina. Oncologia e Ginecologia: hereditariedade, genética. Neoplasias do colo uterino, ovários, útero, anexos 

e mamas. Mamas: doenças benignas, biópsia e patologia das mamas, epidemiologia do câncer de mama, riscos e marcadores do câncer de mama, 

rastreamento do câncer de mama, epidemiologia do câncer de mama – diagnóstico e tratamento, cirurgia de mamas, imagem em Mastologia, linfonodo 

sentinela, ginecomastia, mastite. Câncer de colo uterino: colposcopia, citopatologia, histopatologia; papiloma vírus humano; epidemiologia do câncer de 

colo uterino; imagem e câncer de colo uterino; rastreamento, vacinas, diagnóstico e tratamento, prognóstico. Câncer do endométrio. Câncer de ovário, 

rastreamento, diagnóstico, tratamento e prognóstico. Câncer vulvar, vaginal, tubário. Sexologia. Distúrbios sexuais nas diferentes fases da vida da mulher. 

Estados intersexuais. Puberdade normal e anormal. Adolescência: saúde da adolescente, puberdade, saúde sexual e reprodutiva, contracepção, gestação, 

HIV/AIDS. Climatério. Metabolismo ósseo na diferentes fases da vida da mulher. Distúrbios alimentares nas diferentes fases da vida da mulher. Doenças 

sistêmicas: sexualidade e reprodução. Bases técnicas das cirurgias ginecológicas mais frequentes. Cuidados pré e pós-operatórios. Atendimento à mulher 

vítima de violência sexual. Prevenção primária e secundária das doenças crônicodegenerativas. Semiologia obstétrica. Desenvolvimento e fisiologia das 

membranas fetais e placenta. Ciclo grávido-puerperal. Assistência pré-natal. Aleitamento natural: complementação alimentar, promoção e complicações. 

HIV/AIDS e amamentação. Gestação na adolescência. Doenças do ciclo grávido-puerperal. Sangramento na gestação. Descolamento prematuro da 

placenta. Placenta prévia. Doenças clínicas e gestação. Doença hipertensiva na gestação. Diabetes mellitus e gestação. Gestação prolongada. Mecanismo e 

assistência do trabalho de parto normal e distócico. Partograma. Analgesia obstétrica. Amniorrexe prematura. Parto cirúrgico: indicações, assistência e 

cuidados. Puerpério normal e anormal: hemorragias e sangramentos, depressão pós-parto. Prenhez ectópica. Dequitação placentária. Abortamento. 

Infecções maternas na gestação. Crescimento e desenvolvimento fetal. Vitalidade e viabilidade fetal: monitorização fetal. Prematuridade. Condição fetal 

não tranquilizadora. Isoimunização do sistema Rh e ABO. Recepção neonatal: ressuscitação, avaliação neonatal – prevenção, profilaxia e cuidados. 

Infecções neonatais. Violência e abuso genital contra a criança. Violência doméstica. Assédio e abuso sexual.  Violência contra a mulher. Mutilação 
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feminina. Redução e prevenção de danos em Obstetrícia e Ginecologia. Ética e legislação: relação médico-paciente em Ginecologia e Obstetrícia, direitos e 

deveres do médico e da paciente, clonagem, técnicas de reprodução humana assistida, feto, neonato, banco de células de cordão umbilical. Temas de 

conhecimentos gerais na formação do médico.  

IV. LOCAIS DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO SOB SUPERVISÃO DOCENTE 

Plantões no Hospital Maternidade São José (HMSJ). 

Rotina das Enfermarias de Obstetrícia e Ginecologia do HMSJ. 

Ambulatórios de Ginecologia e Obstetrícia do UNESC Saúde Honório Fraga e do UNESC Saúde Santo Antônio. 

V. METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Problematização. 

Discussão de casos clínicos. 

Atividades teóricas expositivas dialogadas e Conferências. 

Participação em atividades práticas profissionais em ambientes reais de Assistência à Saúde. 

Atividades Práticas formativas e somativas em estações de simulação prática. 

VI. CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES SOMATIVAS  

ATIVIDADE(S) AVALIATIVA(S)  

Instrumento Data/Prazo previsto Peso  

1ª aplicação do IAPES Conforme Planejamento Acadêmico  1,0 

1ª prova teórica Conforme Planejamento Acadêmico 2,0 

Prova prática Conforme Planejamento Acadêmico 3,0 
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2ª aplicação do IAPES Conforme Planejamento Acadêmico 1,0 

2ª prova teórica Conforme Planejamento Acadêmico 3,0 

VII. BIBLIOGRAFIA 

Áreas de conhecimento e bibliografias envolvidas  

Bioética, Deontologia e Ética Médica 

Farmacologia 

Medicina Baseada em Evidências 

Semiologia 

Ginecologia e Obstetrícia 

Anestesiologia 

Data:01/02/2018 

Aprovado pelo Colegiado de Curso em: 02/02/2018 
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