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Avenida Ibicaraí, n.º 3270, Bairro Nova Itabuna, Itabuna – Bahia, CEP 45611-000 

 
 

PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO – 2022.2 
 

Módulo: CLÍNICA CIRÚRGICA 

Curso: Medicina Turma: 9° 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 

 

01. ENFERMARIA: 
Realizar história clínica e exame físico completos; Listar problemas, elaborar hipóteses diagnósticas, conduta 
diagnóstica e conduta terapêutica; Realizar evolução clínica e prescrição diária; Desenvolver habilidades em 
diagnóstico e tratamento das patologias mais frequentes em cirurgia geral; Avaliar condições do paciente para alta 
hospitalar; Esclarecer os familiares quanto aos aspectos médicos da doença do paciente e quanto aos cuidados 
que deverão ser dispensados ao paciente após a alta. 
02. PRONTO-SOCORRO: 
Realizar história clínica e exame físico completos; Diagnóstico e tratamento das patologias mais frequentes da 
criança e do adolescente; Realizar procedimentos de emergência como: suturas, drenagem de abcesso, 
desbridamento, reanimação cardio-respiratória, etc.; Demais normas serão passadas pela equipe 
multiprofissional.        
03. ATENDIMENTO AMBULATORIAL: 
Realizar história clínica e exame físico completos; Treinamento em investigação das principais patologias 
cirúrgicas; Diagnóstico e conduta nas diversas síndromes clínicas; Orientação sobre pré-operatório, pós-
operatório, cuidados com feridas, etc.; Demais normas serão passadas pela equipe multiprofissional. 
04. CENTRO CIRÚRGICO: 
Respeitar a rotina do centro cirúrgico; Obedecer as regras de antissepsia, assepsia; Participar das cirurgias eletivas 
e de urgência de acordo escala, auxiliando na instrumentação ou assistindo o ato operatório; Contribuir com as 
demandas da sala cirúrgica; Conhecer detalhadamente a história clínica do paciente e exames complementares 
pertinentes ao caso, e; Demais normas serão passadas pela equipe multiprofissional. 

  

SEMESTRE LETIVO: 2022.2 

 
 
Itabuna, 18 de julho de 2022. 
 
 
 
                                                      _______________________________ 
                                                         SHARON SHYRLEY WEYLL OLIVEIRA    
                                                             COORDENAÇÃO DO INTERNATO 


