CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE CLÍNICA CIRÚRGICA

PROGRAMA DE ESTÁGIO - 10º E 11º PERÍODOS
Disciplinas : CBM 0932 – Estágio I – 10º período
CBM 0933 – Estágio II – 11º período
Carga Horária : 600 horas/semestre

Programa Teórico-Prático: Ambulatório, Enfermaria, Centro Cirúrgico,
Pronto-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.
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 ) 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) plantão 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....
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 com assinatura do
Staff, Residente ou responsável pelo setor;
b) Avaliação: realizada através de desempenho pessoal, assiduidade,
prova (assuntos teóricos/casos clínicos);
c) Entrevista: realizada pela Comissão de Internato, indicada pelo Chefe
do Departamento de Clínica Cirúrgica, com o intuito de:
- conhecer as atividades desenvolvidas pelo Interno;
- avaliação de possível liberação do Interno (1 vez p/semana) para
acompanhar serviços fora do HUCAM;
d) O Departamento de Clínica Cirúrgica desenvolverá o Internato junto a
outras áreas com serviço no HUCAM.
Vitória/ES, ___ de _____________ de 20__.

Prof. Dr. Antônio José Gonçalves e Leal
Chefe do Departamento de Clínica Cirúrgica – CCS/UFES

