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DEVERES DOS INTERNOS: 

Art. 21. São obrigações dos alunos:  

 Apresentar-se sempre, em qualquer das dependências dos serviços de 

saúde público e/ou privados, devidamente identificado com crachá, usando 

jaleco branco, com asseio e preparado para a prática da atividade 

médica/acadêmica;  

 Demonstrar, nas práticas diárias, dignidade e nobreza de caráter, cuidando 

da linguagem usada nos diversos ambientes do estágio e apresentando 

atitudes e condutas éticas de respeito aos costumes de pacientes e 

familiares e de profissionais de saúde envolvidos no atendimento;  

 Evidenciar esmero e aplicação nas atividades de Ambulatórios, Internações, 

Centro Cirúrgico e Pronto Socorro que envolvem práticas e procedimentos 

médicos de responsabilidade, como elaboração de história clínica, 

proposição de hipóteses diagnósticas, prescrição medicamentosa e outros 

cuidados (exames subsidiários, atos cirúrgicos, curativos, etc.);  

 Relacionar-se bem com os pacientes sob seus cuidados, demonstrando zelo 

por sua saúde;  

 Empenhar-se no treinamento nas diferentes práticas de sua futura 

profissão e nas visitas aos pacientes internados, realizadas diariamente;  

 Mostrar conhecimento sobre a evolução clínica dos pacientes sob a sua 

responsabilidade e, no internato em saúde coletiva/medicina da Família, 

acompanhar a equipe constituída em todas as suas ações, envolvendo-se 

com as mesmas de maneira propositiva e com competência;  

 Atuar, efetiva e conscientemente, na realização de procedimentos técnicos 

como coleta de materiais para exames laboratoriais, punções, drenagens, 

acompanhamento do paciente em exames subsidiários laboratoriais e de 

imagem, o seguimento da realização dos exames e a coleta dos resultados, 
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acompanhando a evolução clínica dos pacientes sob seus cuidados; 

 Participar das reuniões clínicas objetivando a discussão científica de casos 

clínicos de interesse didático;  

 Participar de seminários de atualização de conhecimentos médicos 

realizados durante os INTERNATO, apresentando temas sugeridos e 

coordenados pelos preceptores nos diferentes rodízios do curso;  

 Manter atualizada e em segurança a documentação exigida pelo preceptor 

e/ou pela coordenação do curso;  

 Executar as tarefas do estágio, considerando não somente os interesses do 

aprendizado, mas também, os da instituição concedente e os da instituição 

de ensino;  

 Cumprir, no que for pertinente, estatutos, regimentos e normas que regem 

a instituição onde se realiza o estágio (Regimento Interno e Normas do 

Ministério do Trabalho, Saúde e Educação);  

 Respeitar o código de ética profissional;  

 Apresentar comprovantes das vacinas obrigatórias: Hepatite B (03 doses), 

Febre Amarela (01 dose – reforço 10 anos), Vacina Triplice Viral (SRC - 

contra sarampo, rubéola, caxumba) dose única, Dupla Adulto (DT- contra 

difteria e tétano) 03 doses - reforço 10 anos, Varicela zoster, difteria, 

tétano, caxumba, influenza, tuberculose (BCG) e Vacinas de campanhas. 

Art. 22. É obrigatória a frequência ao estágio, assim como às reuniões, seminários 

e demais atividades programadas.  

Art. 23. O aluno deve ter frequência de 100% (cem por cento) em cada estágio do 

curso para ser aprovado, e participar de todas as atividades programadas.  

§ 1º. Em caso de falta (ausência) a alguma atividade, o aluno tem prazo o prazo de 

um (01) dia para apresentar, por meio de comunicado escrito, a coordenação 

local, documento que comprove de modo consistente a sua ausência.  
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§ 2º. As faltas justificadas devem ser repostas pelo aluno para garantir o 

cumprimento da carga horária e frequência total estabelecida para o internato. A 

ausência não justificada em qualquer atividade do estágio, será registrada como 

falta gravíssima, pesando como desabono à sua aprovação.  

§ 3º. Entende-se por justificativa consistente a apresentação de documentos que 

comprovem as seguintes situações:  

 Afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismo ou outras 

condições mórbidas que, determinando distúrbios agudos ou agudizados, 

caracterizem a incapacidade física relativa, oriunda de ocorrência isolada 

ou esporádica, que implique incompatibilidade com a frequência aos 

trabalhos escolares, tais como doenças infectocontagiosas e/ou eventos 

que impeçam a locomoção ou que sejam pontualmente incapacitantes;   

 Morte de pai, mãe, cônjuge, irmão (atestado de óbito);  

 Serviço militar;  

 Licença gestante, paternidade e/ou adotante;  

 Convocação judicial;  

 Realização de exames;  

 Doenças de carácter psicológico e/ou psiquiátrico;  

 outras situações dispostas em lei.  

Art. 24. O aluno que não comparecer durante sete (07) dias contínuos, e não 

apresentar justificativa, será considerado desistente do Curso INTERNATO.  

Art. 25. É obrigatório, por parte do aluno, o cumprimento dos plantões constantes 

da programação do Curso.  

Art. 26. Os plantões são planejados em uma escala contendo as informações de 

cada grupo para realização dos mesmos e respectivos horários. O não 

comparecimento do aluno ao plantão, ou o abandono do mesmo, é considerado 
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falta gravíssima e vale como desabono a sua aprovação.  

Art. 27. A mudança de cenário (cidade) durante a realização do estágio só será 

permitida com AUTORIZAÇÃO EXPRESSA conjunta da gerência do Internato e da 

IES.  

Art. 28. O aluno que desejar mudar de cidade (cenário) deve fazer por escrito, 

justificando o pedido, e encaminhar ao Coordenador de Internato, que analisará e 

submeterá à autorização da Direção do Internato.  

Art. 29. O aluno só poderá mudar de cenário se a Coordenação de Internato e a 

gerência de Internato autorizarem. 

 

 


