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PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO – 2022.2 
 

Módulo: ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE 

Curso: Medicina Turma: 9º período 

Objetivos do Estágio: Proporcionar ao aluno, que esteja nos anos finais de sua graduação médica, o treinamento 
do exercício profissional sob a supervisão de um(a) médico(a) preceptor(a), objetivando o pleno desenvolvimento 
de competências práticas com atitudes e ética médica. 

Entrega do Relatório de Atividades de Estágio: final do semestre letivo. 

 
PLANO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERNATO 

 

ROTINA DIÁRIA: UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ITABUNA-BAHIA.  
Horário de chegada às 07 horas, com CRACHÁ, observando as normas de usos de costumes do MANUAL DO 
INTERNO. 
Cumprimentar a equipe de saúde (enfermeiros, técnicos, auxiliares de serviços gerais, funcionários da nutrição e 
administrativos). Procurar conhecê-los pelo nome. Imediatamente após as obrigações de polidez devida aos 
companheiros de trabalho, obter informações sobre as consultas/atividades programadas dentro das equipes de 
saúde da família de cada unidade.   
Atendimento clínico: o aluno deverá atender pacientes, com supervisão de um instrutor da Instituição de Ensino, 
Faculdades Santo Agostinho, ou preceptor do serviço. Deverá atender a demanda em geral, permitindo-lhe um 
contato com a realidade nosológica de uma comunidade, distribuída entre crianças, mulheres, gestantes, 
adolescentes, adultos e idosos, podendo também realizar pequenos procedimentos cirúrgicos em nível 
ambulatorial. Participar de atividades de grupo no serviço de saúde como: gestantes; portadores de diabetes; 
hipertensão; adolescentes, terceira idade, dentre outros. 
Participar de reuniões administrativas, reuniões clínicas e capacitações realizadas no ou para o serviço de saúde. 
Participar de ações programáticas de saúde direcionadas a grupos prioritários como: Gestantes; Pré Natal, 
Imunizações, Doenças Crônicas, Vigilância em Saúde, dentre outros. 
Participar de atividades coletivas junto a outras áreas profissionais de atuação na saúde, como Odontologia, 
Psicologia e Nutrição. 
Realizar, sob supervisão, visitas domiciliares - busca ativa gerada por programas específicos, acompanhamento de 
pacientes restritos ao domicílio, chamados médicos, acompanhamento de pacientes em atendimento domiciliar 
oriundos do próprio serviço. Participar das atividades de gestão e planejamento (inclusive reuniões de equipe). 
Participar de atividades com a comunidade. Comparecer às atividades didático teóricas-práticas propostas para o 
dia. 

  

SEMESTRE LETIVO: 2022.2 

 
 
Itabuna, 18 de Julho de 2022. 
 
 
                                                        _______________________________ 
                                                         SHARON SHYRLEY WEYLL OLIVEIRA   

                                                             COORDENAÇÃO DO INTERNATO 

 


