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PROGRAMA DE ESTÁGIO - 10º E 11º PERÍODOS 
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1) Reuniões com o Chefe do Departamento de Clínica Cirúrgica , Docentes  da disciplina 

de Cirurgia II e representantes dos alunos , evidenciou-se : 

 

 a) Estágio obrigatório : 03 meses em cada uma das grandes áreas - Cirurgia 

,Clínica Médica , Ginecologia/Obstetrícia e Pediatria . 

 

 b)Programa Teórico-Prático(Assistência): Ambulatório , Enfermaria , Centro 

Cirúrgico , Prronto-Socorro , Reuniões Teóricas (avaliação de casos clínicos) . 

 

2) Distribuição de Atividades : 
 
 a) Enfermaria : 
  
 a.1)  os internos ficarão ligados aos Residentes - R1 e R2 : Cirurgia Geral , R3 : 

Proctologia . 

 a.2) acompanharão visita diária 07h/08h. , do serviço de cirurgia , junto aos 

Residentes . 

 a.3) visita exclusiva dos internos às segundas-feiras . 

 

 b) Reuniões teóricas : às 10 horas 
 
 3ª f : Urologia - membros do serviço de Urologia , Cirurgia  

 5ªf : Proctologia 

 6ªf : Cirurgia , Cirurgia Cabeça e Pescoço 

 

obs : programa a ser elaborado com participação dos Internos . Haverá participação de 

convidados . 
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 c) Ambulatório : 
 

 c.1 ) os Internos poderão comparecer aos Ambulatórios de Cirurgia Geral e 

especialidades , compreendendo que no mesmo horário o espaço é ocupado pelos 

Residentes e alunos do 7º período ( aula prática) 

 c.2 ) há proposta para iniciar-se Ambulatório de Clínica Cirúrgica específico para 

Internos , no período da tarde , no próximo semestre . 

 c.3 ) Staff Ambulatório ( 07/10 h.) 

   

 d) Centro Cirúrgico: 
 
 d.1 ) O Interno deverá acompanhar o seu paciente durante o ato operatório , 

compondo a equipe cirúrgica , respeitando a hierarquia já existente.(Staff , Residentes , 

Interno) . 

  
 e) Outras atividades : 
 
 e.1 ) plantões (18h/semana) no Pronto-Socorro , prioritário , com escala de rodízio 

por 06 meses . 

 e.2 ) 01 (um) plantão de 12 h. a cada 15 dias e 01 (um) plnatão de final de 

semana/mês , no serviço de Cirurgia , junto aos Residentes . 

 

 f) Função do Interno na Enfermaria de Clínica Cirúrgica: 
 
 f.1 ) responsável pela história do paciente ( Anamnese/exame físico) e evolução 

clínica . 

 f.2 ) solicitação e avaliação de exames complementares . 

 f.3 ) curativos 

 f.4 ) acompanhamento do paciente em pareceres , exames nos serviços , fora do 

hospital , etc.... 
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f.5 ) realização de procedimentos ( drenagem de abscesso , punção venosa , sondas , drenos 

, etc...) , com orientação dos Residentes . 

 

03 ) Generalidades : 
 
 a) Frequência : será utilizado impresso padronizado ( como na Pediatria e 

Maternidade) , com assinatura do Staff , Residente ou responsável pelo setor . 

 b) Avaliação : realizada através de : desempenho pessoal , assiduidade , prova 

(assuntos teóricos/casos clínicos) 

 c) Entrevista : a ser realizada por Comissão de Internato , indicada pelo Chefe do 

Departamento de Clínica Cirúrgica . , com todos os internos , com o intuito de : 

 - conhecer atividades desenvolvidas pelo Interno ; 

 - avaliação de possível liberação do Interno ( 01 vez p/semana) , para acompanhar 

serviços fora do HUCAM . 

 d) O Departamento de Clínica Cirúrgica desenvolverá o Internato junto a outras 

áreas com serviço funcionante . No entanto , não foram incluídas áreas específicas como 

Ortopedia e Cirurgia Plástica , pois não haveria aproveitamento em curto espaço de tempo . 

 e) Não foi discutido Estágio (Internato) para o 12º período , por ser optante em 

Clínica Cirúrgica . 

 

 

 f) Por unanimidade decidiu-se : 
 - será criada uma Comissão do Departamento de Clínica Cirúrgica , com presença 

de representantes dos Internos , para : avaliar a estrutura do Estágio , melhorar o programa , 

corrigir possíveis falhas , resolução de problemas pendentes . 

 

 

Vta/ES, ___/___/___. 
 
 
 

__________________________ 
Assinatura e carimbo – Chefe do Departamento 
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PROGRAMA DO INTERNATO OPCIONAL (12º PERÍODO) 
 

ESTÁGIO OPCIONAL EM ANESTESIOLOGIA 
 

 
- nº de vagas : seis (06) 
 
01- Conteúdo científico : princípios da Anestesiologia, avaliação pré-

anestésica e pós-anestésica, anestesia geral inalatória e endovenosa, 

anestesia regional. 
 
02- Descrição do conteúdo prático (Ambulatório, C.Cirúrgico, 

Enfermaria) : aulas práticas em Centro Cirúrgico e Enfermaria, 

recuperação pós-anestésica. 
 

03- Carga horária do estágio opcional (6 meses de duração): 24 horas 

semanais 
 
04- Avaliação prática/escrita : o aluno é avaliado pelo desempenho durante 

o estágio  e com prova oral. 

 
04- Relatório Final para o Coordenador do Internato de Clínica 

Cirúrgica. 
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PROGRAMA DO INTERNATO OPCIONAL (12º PERÍODO) 

ESTÁGIO OPCIONAL EM COLO-PROCTOLOGIA 
 

 
- nº de vagas : quatro(04) 
 
01-  Conteúdo científico : prática ambulatorial, enfermaria e cirurgia em 

patologias dos cólons, reto e ânus – Endoscopia. 
 
02- Descrição do conteúdo prático: atividades no Ambulatório, 

C.Cirúrgico, Enfermaria.  
 

03- Carga horária do estágio opcional (6 meses de duração): 24 horas 

semanais – 10 semanas – 240 horas /semestre. 
 
04- Avaliação prática/escrita :avaliação de desempenho, prova escrita(oral), 

monografia. 

 
05- Relatório Final para o Coordenador do Internato de Clínica 

Cirúrgica. 
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PROGRAMA DO INTERNATO OPCIONAL (12º PERÍODO) 

ESTÁGIO OPCIONAL EM CIRURGIA CÁRDIO-TORÁCICA 
 
 

 
- nº de vagas : quatro (04) 
 
01- Conteúdo científico :trauma torácico, cardiopatias congênitas valvulares e 

isquêmicas, I.coronariana, marca-passo, aneurisma. 
 
02- Descrição do conteúdo prático (Ambulatório, C.Cirúrgico, 

Enfermaria) :  
Ambulatório: 2ª feira: 11h.,3ªfeira : 11h. (casa03-pré e pós-operatório), 

Centro Cirúrgico HUCAM :3ª feira e demais dias em outros hospitais, 

Enfermaria(cárdio, clínica cirúrgica): visitas, curativos. 

 

03-Carga horária do estágio opcional (6 meses de duração): 10h/semana. 

 
04-Avaliação prática/escrita : ambas as modalidades de avaliação. 

 

05-Relatório Final para o Coordenador do Internato de Clínica 
Cirúrgica. 
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PROGRAMA DO INTERNATO OPCIONAL (12º PERÍODO) 

ESTÁGIO OPCIONAL EM CIRURGIA VASCULAR 
 
 

- Professor responsável : Antônio Augusto Barbosa de Menezes 
 
- nº de vagas : seis (06) 
 
01- Conteúdo científico : semiologia, varizes, IVC, TVP, linfedema, úlceras 

perna, isquemia crônica, isquemia aguda, aneurisma, fístula a .v., trauma 

vascular, pé diabético. 
 
02- Descrição do conteúdo prático (Ambulatório, C.Cirúrgico, 

Enfermaria) :  
AMBULATÓRIO : 2ª,5ª e 6ªfeira(07:30-10h.), CIRURGIA: 3ªf(07-13h) e 

5ªf(10-13h)-HUCAM, 4ªf(07-13:30H.) Hospital São Lucas, ENFERMARIA 
HUCAM :pós-operatório imediato, São Lucas: pós imediato e mediato. 
 

03- Carga horária do estágio opcional (6 meses de duração): 22 horas 

semanais de atividades ligadas direto ao Docente. 
 
04- Avaliação prática/escrita : o aluno é avaliado pelo desempenho durante 

o estágio  e com prova  escrita e oral – final. 

 
05-Relatório Final para o Coordenador do Internato de Clínica 
Cirúrgica, Professor Luiz Antônio Pôncio de Andrade. 
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PROGRAMA DO INTERNATO OPCIONAL (12º PERÍODO) 

ESTÁGIO OPCIONAL EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO 
 
 

- nº de vagas : quatro(04) 
 
01-Conteúdo científico : exame orl em cabeça e pescoço, patologia cirúrgica, 

técnica cirúrgica, controle pós-operatório. 

 
02-Descrição do conteúdo prático (Ambulatório, C.Cirúrgico, 
Enfermaria) :  
exame de pacientes em consultas, pequenas cirurgias, auxílio em cirurgias, 

pós-operatório. 
 

03-Carga horária do estágio opcional (6 meses de duração): 08 h. semanais 
 
04- Avaliação prática/escrita : o aluno é avaliado pelo desempenho, com 

prova prática durante o estágio. 

 
05-Relatório Final para o Coordenador do Internato de Clínica 
Cirúrgica.  
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PROGRAMA DO INTERNATO OPCIONAL (12º PERÍODO) 

ESTÁGIO OPCIONAL EM CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO 
 
 

 
- nº de vagas : cinco (05) 
 
01-Conteúdo científico : prática ambulatorial de cirurgia do aparelho 

digestivo, prática de centro cirúrgico. 

 
02-Descrição do conteúdo prático (Ambulatório, C.Cirúrgico, 
Enfermaria) : atendimento de pacientes, realização de pequenas cirurgias. 
 

03- Carga horária do estágio opcional (6 meses de duração): 03 horas 

semanais , 75 horas /semestre. 
 
04- Avaliação prática/escrita : avaliação de desempenho, trabalho escrito de 

revisão. 

 
05-Relatório Final para o Coordenador do Internato de Clínica 
Cirúrgica.  
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PROGRAMA DO INTERNATO OPCIONAL (12º PERÍODO) 

ESTÁGIO OPCIONAL EM UROLOGIA 
 
 

 
- nº de vagas : quatro (04) 
 
01-Conteúdo científico : doenças sexualmente transmissíveis, doenças da 

próstata, tumores de vias urinárias, litíase, infecções específicas e 

inespecíficas, distúrbios da micção, impotência e infertilidade. 

 
02-Descrição do conteúdo prático (Ambulatório, C.Cirúrgico, 
Enfermaria) : acompanhar o atendimento a pacientes, solicitar exames e 

interpretação dos mesmos, história de enfermaria, acompanhamento nos pré, 

per e pós-operatórios, desenvolver habilidades em cateterismos vesicais. 
 

03-Carga horária do estágio opcional (6 meses de duração): 980 horas 

 
04- Avaliação prática/escrita : conceito do Serviço. 

 
05-Relatório Final para o Coordenador do Internato de Clínica 
Cirúrgica.  
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PROGRAMA DO INTERNATO OPCIONAL (12º PERÍODO) 

ESTÁGIO OPCIONAL EM ONCOLOGIA 
 
 

 
- nº de vagas : duas (02) 
 
01-  Conteúdo científico : Carcinogênese, Epidemiologia do câncer, 

princípios terapêuticos do câncer, patologia dos tumores, câncer de pele, 

câncer de cabeça e pescoço, câncer de pulmão, câncer de mama e 

ginecológico , do aparelho digestivo e urinário, câncer ósseo e de partes 

moles, leucemia, linfomas, tumores da infância. 
 
02-  Descrição do conteúdo prático (Ambulatório, C.Cirúrgico, 

Enfermaria):Ambulatório: acompanhar o atendimento a pacientes, 

realização de pequenos procedimentos; Enfermaria: fazer história, 

anamnese e exame físico dos pacientes, acompanhar a evolução dos 

mesmos; Centro Cirúrgico: participar de cirurgias, acompanhar pré e pós-

operatório, monitoria de Oncologia - participar , reuniões semanais do 

serviço: participar, apresentar casos e resumos de trabalhos. 
 

03- Carga horária do estágio opcional (6 meses de duração): 480 horas  
 
04- Avaliação prática/escrita : prova escrita e conceito. 

 
04- Relatório Final para o Coordenador do Internato de Clínica 

Cirúrgica.  


