
 

 

 

PORTARIA/FAPAC/DIRGERAL/Nº 25, de 22 de março de 2022. 
 
 

Dispõe sobre as regras, os procedimentos e a 

documentação necessária para instruir o 

processo de solicitação de realização de até 25% 

(vinte e cinco por cento) da carga horária total 

estabelecida para o estágio fora da Unidade da 

Federação em que se localiza a FAPAC, mantida 

pelo Instituto Tocantinense Presidente Antônio 

Carlos Porto SA. 

 
 

O Diretor Geral da Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC, mantida pelo Instituto 

Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto SA, no uso de suas atribuições legais e 

regimentias, considerando Resolução nº 3, de 20 de junho de 2014, que institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina, Resolve: 

Art. 1º Estabelecer as regras, procedimentos e documentação necessária para instruir o 

processo de solicitação de realização de até 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária 

total estabelecida para o estágio fora da Unidade da Federação em que se localiza a FAPAC. 

§1º  Para os alunos  que  já realizam o estágio na unidade de Porto Nacional e região 

(ITPAC PORTO), só poderão  fazer a solicitação  dos 25% opcional no 12º período, sendo os 

últimos módulos, como também os fora de sede. 

Art. 2º Para realização e deliberação do Internato Módulo Opcional da FAPAC de até 25% 

(vinte e cinco por cento) da carga horária total estabelecida para o estágio fora da Unidade 

da Federação, é exigido o Convênio com as Instituições de Saúde, a ser pré-estabelecido 

por meio da Carta Convite ou Declaração de aceitação do interno.   

§ 1º. O acadêmico deverá entregar ao setor de Estágio e Internato da FAPAC, a Carta 

de Aceite do Município, Estado e/ou Hospital, conforme anexo I desta Portaria, constando 

obrigatoriamente: 

I. CNPJ; 

II. Telefone atualizado; 
III. E-mail atualizado da Secretaria Municipal/Estadual e/ou Hospital; 
IV. Dados do Preceptor Responsável: 

a. Nome Completo 
b. Número do CRM 
c. Número de Telefone 
d. Endereço de e-mail 



 

 

 

§ 2º. A carta de aceite deverá conter o timbre da Instituição e o reconhecimento de 

firma da assinatura do Secretário(a) Municipal/Estadual de Saúde e/ou Diretor(a) Geral do 

Hospital. 

§ 3º.  A solicitação da vaga nominal para 25% cabe exclusivamente ao acadêmico.  

 
Art. 3º O aluno deverá protocolar a Carta de Aceite junto ao Setor de Estágio e Internato 

nos prazos estabelecidos. 

 
Art. 4º. A solicitação, acompanhada dos documentos que a instruem, será encaminhada ao 

Colegiado do Curso de Medicina para avaliação e deliberação, conforme estabelecido no 

Art. 24, inciso 7º da Resolução nº 3, de 20 de junho de 2014, Diretrizes Curriculares 

Nacionais –(DCNs). 

 
Parágrafo único: Para a deliberação de que trata o Caput, o Colegiado do Curso deverá 

consultar previamente o parecer da Coordenação de Estágio e Internato. 

 
Art.5º: O preceptor será contactado pela IES, preferencialmente via e-mail para 

apresentação das normativas e documentações pertinente ao estágio. Devendo este dar 

ciência e reposta no email. 

 
Art. 6º  Os cenários de práticas serão estabelecidos somente nos serviços do Sistema Único 

de Saúde, bem como Instituição conveniada que mantenha Programas de Residência 

Médica ou Programas de qualidade equivalente em nível internacional. 

 

Art. 7º Com a deliberação positiva do Colegiado do Curso de Medicina sobre a liberação do 

aluno para cursar os 25% fora, o setor de Estágio e Internato direcionará ao setor jurídico 

da IES para formalização do Convênio. 

 
Art. 8º As instituições conveniadas deverão estar cientes de que o Convênio deverá ser 

realizado sem custo/ônus a FAPAC/ITPAC PORTO. 

 
Parágrafo único: Concluído a confecção da minuta do Convênio, esta será entregue ao 

aluno para coleta das assinaturas, sendo obrigatório o reconhecimento das assinaturas do 

documento. 

 

Art. 9º Só poderá solicitar o Módulo Opcional, o Interno que tenha cursado 50% da Carga 

Horária no internato. 



 

 
 

Art. 10º  É obrigatória a entrega de um Plano ou Programa de Disciplinas de Estágio/Escalas 

do referido módulo, junto a carta de aceite. 

 
Art. 11. Para confecção do Convênio com o Município/Estado e/ou Hospital do cenário de 

práticas, deverá obrigatoriamente apresentar a seguinte documentação: 

 

I - Para o cenário Municipal/Estadual: 
 

a) Cópia do CNPJ da Secretaria Municipal/Estadual de Saúde; 

b) Portaria de Designação do Secretário(a) Municipal/Estadual 
c) Cópia do Comprovante de Endereço da Secretaria Municipal/Estadual de Saúde 
d) Documentos Pessoais (CPF e RG) do secretário(a) municipal/estadual de saúde 

(Podendo ser somente a CNH) 

e) Estado civil do Secretário(a) Municipal/Estadual de Saúde 
f) Formação acadêmica do secretário(a) municipal/estadual de saúde 

 
II - Para o cenário Hospitalar: 

a) Cópia do contrato social com última alteração contratual. 

b) Ata e/ou Estatuto Social comprovando a nomeação do responsável legal; 
c) Cópia do CNPJ da Hospital; 
d) Cópia do Comprovante de Endereço do Hospital 

e) Documentos Pessoais (CPF e RG) do diretor Geral/Técnico (Podendo ser somente a 
CNH) 

f) Estado civil Diretor Geral/Técnico 
g) Formação acadêmica Diretor Geral/Técnico 

 
Art. 12. Toda documentação constante no Art. 11 deverá ser encaminhada ao e-mail 

jordan.guimaraes@itpacporto.edu.br e keilane.costa@itpacporto.edu.br,  para conferência e 

confecção do Convênio e posterior devolução ao aluno para recolhimento das assinaturas 

junto aos responsáveis. 

Art. 13.  A entrega final do Convênio deverá ser em 3 (três) vias e conter o reconhecimento 

de firma em todas as vias da assinatura do Secretário(a) Municipal/Estadual de Saúde e/ou 

Diretor Geral do Hospital, sendo esta de inteira responsabilidade do aluno(a). 

§ 1º:  Após a conclusão do Convênio não poderá haver desistência do acadêmico em 

realizar os 25% na localidade conveniada.  

§ 2º  Após a entrega do convênio, conforme o Art. 12º, dar-se-á andamento ao Termo 

de Compromisso do Estagiário, que será elaborado pelo  JurÍdico do Setor de Internato .  

 

Art. 14. A devolução do Termo de Compromisso de Estágio ao setor de Estágio e Internato, 

deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a emissão ao acadêmico, em 

03 (três) vias e com as devidas assinaturas. 

 
Parágrafo único: É obrigatório o reconhecimento de firma das assinaturas no documento.
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Art. 15. O modelo da Ficha Frequência será encaminhado ao aluno e ao preceptor através  do 

e-mail cadastrado no sistema para acompanhamento das datas e horários de atividades do 

módulo, assim que concluída toda parte documental. 

 
§ 1º. A cópia da Ficha de Frequência adequadamente preenchida deverá ser 

encaminhada  mensalmente ao setor de Estágio e Internato até o 3º dia útil do mês 

subsequente, por e-mail.  Devendo o aluno entregar as fichas originais ao final do módulo. 

 
§ 2º. O modelo da Ficha Avaliação, que será utilizada pelo preceptor local, será 

encaminhado ao preceptor antes da data de início do respectivo módulo. 

 
§ 3º. O Plano de Estágio e controle de frequência do interno é de responsabilidade 

direta mene do preceptor descrito na Carta de Aceite. 

 
§ 4º. A devolução da Ficha de Avaliação e frequência originais deverá ser realizada até  

o     3º dia útil após o término do módulo. 

 
§ 5º. É de inteira responsabilidade do aluno a coleta das assinaturas tanto na 

Ficha de  Frequência como na Ficha de Avaliação. 

 
§ 6º. As dúvidas e informações referentes aos preenchimentos das fichas de frequência e avaliação, 

deverão ser dirigidas ao e-mail   jordan.guimaraes@itpacporto.edu.br ou  alderina.passos@itpacporto.edu.br 

 

Art. 16. Qualquer que seja a Instituição em que o aluno estiver cursando os 25% fora da 

unidade, deverão ser observadas os módulos e cargas horárias, conforme a Matriz Curricular 

respectiva: 

I. Matriz Curricular 2008 

Módulo de Clínica Médica-350 h 

Módulo de Clínica Médica II-350 h 

Módulo de Clínica Cirúrgica-350 h 

Módulo de Pediatria -350 h 

Módulo de Ginecologia/Obstetrícia -350h 

Módulo Estratégia da Saúde da Família -700 h 

Módulo de Saúde da Família - 350 h  

 

II. Matriz Curricular 2015 

Clínica Médica - 314 h 

Saúde mental/Urgência de Emergência, em modalidade semelhante á Clínica Médica II da 

matriz 2008- 636 h 

Clínica Cirúrgica: 314 h 

Pediatria – 314 h 
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Ginecologia /Obstetrícia: 314 h 

Estratégia da Família/Saúde Coletiva: 628 h 

 
Art. 17. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as Portarias anteriores e todas as 
disposições em contrário. 
 

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se. 

 

 
 

Porto Nacional/TO, 22 de março de 2022. 
 
 
 

 
RODRIGO VENTURA RODRIGUES 

Diretor Geral 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Estágio Curricular em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica 

Ementa: 
Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação ao     atendimento de 
pacientes com afecções clínicas. 

 
Competências Associadas 
• Aplicar os princípios morais e éticos com responsabilidades legais inerentes à profissão; 
• Aplicar para a tomada de decisão os aspectos morais, éticos, legais da profissão; 
• Capacidade de lidar com paciente terminal e aplicar princípios de tratamento paliativo; 
• Utilizar linguagem adequada sobre o processo saúde-doença que permita ao paciente e 
familiares tomada de decisões compartilhadas; 
• Valorizar a interação com outros profissionais envolvidos nos cuidados com o paciente, por 
meio de trabalho em equipe; 
 

• Utilizar os fundamentos da estrutura e funções do corpo humano na avaliação clínica e 
complementar; 
• Explicar as alterações mais prevalentes do funcionamento mental e do comportamento 
humano; 
• Avaliar determinantes e fatores de risco relacionados aos agravos da saúde e sua 
interação com o ambiente físico e social; 
• Aplicar os conhecimentos dos princípios da ação e uso dos medicamentos; 
• Interpretar dados de anamnese valorizando aspectos econômicos, sociais e  
ocupacionais; 
• Analisar dados de exame físico geral e especial, incluindo o estado mental; 
• Aplicar os procedimentos diagnósticos, clínicos e complementares, para definir a natureza do 
problema; 
• Executar estratégias diagnósticas e terapêuticas apropriadas para promoção da saúde, 
utilizando os princípios da medicina baseada em evidências; 
• Analisar dados de exames complementares geral e especial. 
 
Objetivos 
 
Proporcionar aos alunos, sob supervisão médica, condições de: 
• Relacionar de forma ética com professores, médicos-residentes, colegas, funcionários, 
pacientes e famílias; 
• Fazer a evolução dos pacientes em relatório, para fins didáticos e pedagógicos, conforme 
rotina ordenada; 
• Reconhecer as afecções mais frequentes em clínica médica; 
• Acompanhar a evolução dos pacientes com afecções cirúrgicas; 
• Discutir diretrizes diagnósticas e terapêuticas para as enfermidades; 
• Estabelecer orientações práticas para o manejo ambulatorial e hospitalar de pacientes com 
afecções clínicas mais frequentes; 
• Compreender os critérios de alta, cuidados pós-hospitalares e manejo ambulatorial de doenças 
prevalentes no ambiente hospitalar. 
 
Procedimentos Básicos 

• Interpretar eletrocardiograma; 

• Realizar acesso venoso central; 



 

• Indicar e realizar procedimentos de assistência ventilatória; 

• Realizar entubação orotraqueal; 

• Realizar manobras de suporte avançado de vida cardiológico (RCP); 

• Realizar e interpretar gasometria arterial; 

• Realizar paracentese; 

• Realizar toracocentese; 

• Interpretar imagenologia. 
 
Literatura Recomendada 
• GOLDMAN, L.; SCHAFER, A. I. Goldman Cecil Medicina. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 
• FAUCI, A. S. et al. (Ed.). Medicina interna de Harrison. 18. ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill, 2013. 
2 vols. 
• LOPES, Antônio Carlos. Tratado de clínica médica. 3. ed. São Paulo: Roca, 2015. 3 vols. 
• LIMA, C. A. C.; RASSLAN, Z. Condutas em clínica médica. São Paulo: Atheneu, 2014. 
• DANI, R. Gastroenterologia essencial. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
• VERONESI, R.; FOCACCIA, R. Tratado de infectologia. Sao Paulo: Atheneu, 2016. 2 vols. 
• BRAUNWALD, E.; LIBBY, P. Z. D. P. Braunwald Tratado de doenças cardiovasculares. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2013. 2 vols. 
• PRADO, F. C.; VALLE, J. R.; RAMOS, J. Atualização terapêutica: diagnóstico e tratamento. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2014. 
• ROWLAND, L. P.; MERRITT, H. H. (Ed.) Merritt tratado de neurologia. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2011. 
• SOCIEDADE   BRASILEIRA   DE   CARDIOLOGIA.   Consensos   e   diretrizes   da   SBC.   Disponível   
em: 
<http://publicacoes.cardiol.br/consenso/>. 
• MARTINS, Mílton de Arruda (Ed.) et al. Clínica médica, v.1: atuação da clínica médica, sinais e 
sintomas de natureza sistêmica,  medicina preventiva,  saúde da  mulher,  envelhecimento  e geriatria,  
medicina física  e reabilitação, medicina laboratorial na prática médica. 2. ed. São Paulo: Manole, 2016. 1 
recurso online. ISBN 9788520447710.    Disponível    em:    
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520447710>. Acesso em: 20 set. 2017. 
• MARTINS, Mílton de Arruda (Ed.) et al. Clínica médica, v.2: doenças cardiovasculares, doenças 
respiratórias, emergências e terapia intensiva. 2. ed. São Paulo: Manole, 2016. 1 recurso online. ISBN 
9788520447727. Disponível  em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520447727>.  
Acesso  em:  20  set. 2017. 
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Estágio Curricular em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Cirurgia 

Ementa 
Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação ao 

atendimento de pacientes com afecções cirúrgicas. 

 
Competências Associadas 
• Aplicar os princípios morais e éticos com responsabilidades legais inerentes 

à profissão. 
• Utilizar linguagem adequada sobre o processo saúde-doença que permita 

ao paciente e familiares tomada de decisões compartilhadas; 
• Valorizar a interação com outros profissionais envolvidos nos cuidados 

com o paciente, por meio de trabalho em equipe; 
• Utilizar os fundamentos da estrutura e funções do corpo humano na 

avaliação clínica e complementar; 
• Avaliar determinantes e fatores de risco relacionados aos agravos da 

saúde e sua interação com o ambiente físico e social; 
• Interpretar dados de anamnese valorizando aspectos

 econômicos, sociais e ocupacionais; 
• Aplicar os procedimentos diagnósticos, clínicos e complementares, para 

definir a natureza do problema; 
• Realizar procedimentos básicos: suturas, passagens e retiradas de sondas, 

curativos. 
• Explicar as alterações mais prevalentes do funcionamento mental e do 

comportamento humano; 
• Executar estratégias diagnósticas e terapêuticas apropriadas para 

promoção da saúde, utilizando os princípios da medicina baseada em evidências. 
 
Objetivos 
Proporcionar aos alunos, sob supervisão médica, condições de: 
• Relacionar de forma ética com professores, médicos-residentes, colegas, 

funcionários, pacientes e famílias; 

• Reconhecer as doenças cirúrgicas mais comuns; 

• Identificar o risco operatório e as condições cirúrgicas dos pacientes no 
pré-operatório; 

• Acompanhar a evolução dos pacientes com afecções cirúrgicas; 

• Conhecer a rotina pré-operatória dos procedimentos cirúrgicos; 

• Reconhecer as complicações mais comuns no pós-operatório; 

• Discutir exames subsidiários rotineiros de pré-operatório e os 
pertinentes à hipótese diagnóstica formulada; 

• Acompanhar o diagnóstico das afecções cirúrgicas e o tratamento 
adequado; 

• Participar como observador, auxiliar e instrumentador de cirurgias de 
médio e grande porte; 

• Fazer a evolução pós-operatória dos pacientes submetidos à cirurgia, em relatório, 
para fins didáticos e pedagógicos, conforme rotina ordenada; 

• Diagnosticar, tratar e prevenir complicações pós-operatórias; 



 

• Fazer o balanço hídrico dos pacientes, em relatório, para fins didáticos e 
pedagógicos, correlacionando seu resultado ao estado clínico do paciente; 

• Portar-se adequadamente na sala de cirurgia; 

• Acompanhar o atendimento de ocorrências importantes na evolução do paciente; 

• Realizar procedimentos básicos em cirurgia; 

• Explicar as alterações mais prevalentes do funcionamento mental e do 
comportamento humano; 

• Executar estratégias diagnósticas e terapêuticas apropriadas para promoção da 
saúde, utilizando os princípios da medicina baseada em evidências. 

 
Procedimentos Básicos 

• Paramentação cirúrgica adequada (escovação e colocação de EPIs); 

• Técnicas de sutura de feridas e retirada de pontos cirúrgicos; 

• Conhecer e manusear adequadamente o instrumental cirúrgico; 

• Reconhecer situações de abdome agudo (indicação cirúrgica); 

• Drenagem de abscesso superficial de pele (com colocação de dreno local); 

• Puncionar acesso venoso periférico; 

• Sondagem vesical e nasogástrica; 

• Drenagem torácica. 

 
Literatura Recomendada 
• TOWNSEND, C.; BEAUCHAMP, R. D.; EVERS, B. M. et al. Sabiston - Tratado 

de cirurgia: as bases biológicas da prática cirúrgica moderna. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 
• ZINNER, M. J.; ASHLEY, S. W. Maingot: Cirurgia abdominal. 11. ed Revinter, 

2011. 
• PETROIANU, A. COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIÕES. Clínica cirúrgica do 

Colégio Brasileiro de Cirurgiões. São Paulo: Atheneu, 2010. 
• TOY, Eugene C.; LIU, Terrence H.; CAMPBELL, Andre R. Casos clínicos em 

cirurgia.4. ed. Porto Alegre: AMGH, 
2013. 1 recurso online. ISBN 9788580552607.
 Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552607>. Acesso em: 19 set. 
2017. 

• MINTER, Rebecca M.; DOHERTY, Gerard M. Current procedimentos: 
cirurgia. Porto Alegre: AMGH, 2012. 1 recurso online. ISBN
 9788580550658. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580550658>. Acesso em: 19 set. 2017. 
• RIBEIRO JUNIOR, Marcelo A. F. Fundamentos em cirurgia do trauma. Rio de 

Janeiro: Roca, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788527730587.
 Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527730587>. Acesso em: 19 set. 
2017. 

• MORETTI, Miguel Antonio; BAPTISTA FILHO, Mario Lúcio Alves (Ed.). Manual 
de cuidados perioperatórios. 
São Paulo: Manole, 2014. 1 recurso online. ISBN
 9788520451663. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520451663>. Acesso em: 19 set. 
2017. 

• AMATO, Alexandre Moraes.Procedimentos Médicos - Técnica e Tática, 2a 

http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580550658
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edição. Roca, 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527729949. Acesso em: agosto de 
2018. 

• ROHDE, Luiz; OSVALDT, Alessandro Bersch. Rotinas em cirurgia digestiva. 
2. ed. Porto Alegre: ArtMed, 
2015. 1 recurso online. ISBN 9788536325798.
 Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536325798>. Acesso em: 20 set. 
2017. 

 
 

Estágio Curricular em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria  

Ementa 
Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação ao 

atendimento de recém-nascidos, crianças e adolescentes. 

 
Competências Associadas 
• Aplicar os princípios morais e éticos com responsabilidades legais inerentes 

à profissão; 
• Aplicar para a tomada de decisão os aspectos morais, éticos, legais da 

profissão; 
Capacidade de lidar com paciente terminal e aplicar princípios de tratamento paliativo; 

• Utilizar linguagem adequada sobre o processo saúde-doença que permita, 
ao paciente e familiares, tomada de decisões compartilhadas; 

• Valorizar a interação com outros profissionais envolvidos nos cuidados 
com o paciente, por meio de trabalho em equipe; 

• Utilizar os fundamentos da estrutura e funções do corpo humano na 
avaliação clínica e complementar; 

• Explicar as alterações mais prevalentes do funcionamento mental e do 
comportamento humano; 

• Avaliar determinantes e fatores de risco relacionados aos agravos da 
saúde e sua interação com o ambiente físico e social; 

• Aplicar os conhecimentos dos princípios da ação e uso dos medicamentos; 
• Interpretar dados de anamnese valorizando aspectos

 econômicos, sociais e ocupacionais; 
• Analisar dados de exame físico geral e especial, incluindo o estado mental; 
• Analisar dados de exames complementares geral e especial; 
• Aplicar os procedimentos diagnósticos, clínicos e complementares, para 

definir a natureza do problema; 
• Executar estratégias diagnósticas e terapêuticas apropriadas para 

promoção da saúde, utilizando os princípios da medicina baseada em evidências. 
 
Objetivos 
Proporcionar aos alunos, sob supervisão médica, condições de: 
• Relacionar de forma ética com professores, médicos-residentes, colegas, 

funcionários, pacientes e família; 
• Reconhecer as doenças pediátricas mais comuns; 
• Acompanhar a evolução de pacientes; 



 

• Discutir exames subsidiários rotineiros de acompanhamento de 
neonatos, crianças e adolescentes, pertinentes à hipótese diagnóstica formulada; 

• Participar como auxiliar na sala de parto e na assistência ao recém-
nascido; 

• Fazer a evolução dos pacientes em relatório, para fins didáticos e 
pedagógicos, conforme rotina ordenada; 

• Discutir diretrizes diagnósticas e terapêuticas para as enfermidades; 
• Compreender critérios de alta, cuidados pós-hospitalares e manejo 

ambulatorial de doenças prevalentes no ambiente hospitalar. 
 
Procedimentos Básicos 

• Práticas da puericultura em todos os aspectos formativos; 

• Preencher gráficos antropométricos e avaliar ficha de crescimento e 
desenvolvimento para detecção de possíveis desvios da normalidade; 

• Conhecer e aplicar o calendário de imunização atualizado; 

• Condução das patologias respiratórias e gastrointestinais mais recorrentes; 

• Assistência à sala de parto e reanimação neonatal; 

• Aplicar o conhecimento consolidado sobre antibioticoterapia e 
prescrição médica na pediatria; 

Literatura Recomendada 
• MARCDANTE, K. J. KLIEGMAN, R. M. Nelson Princípios de Pediatria. 7. ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2017. 
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Et A. Pediatria básica TOMO I: pediatria geral e neonatal. Sao Paulo: Sarvier, 2008. 
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• LOPEZ, Fabio. Tratado de pediatria. 3. ed. São Paulo: Manole, 2015. 1 recurso 
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20. ed. Porto Alegre: AMGH, 
2012. 1 recurso online. ISBN 9788580550993.
 Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580550993>. Acesso em: 20 set. 2017. 
• LAGO, Patricia Miranda do et al. Pediatria baseada em evidências. São 

Paulo: Manole, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788520447017.
 Disponível em: 
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• FIORETTO, José Roberto (Ed.). UTI pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2013. 1 recurso online. ISBN  978-85-277-2253-7.  Disponível  em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277- 2253-7>. Acesso em: 20 set. 
2017. 

• BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de 
Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011. v. 1. Disponível em:
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Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011. v. 2. Disponível em:
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Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011. v. 3. Disponível em:
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Programáticas Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de 
Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011. v. 4. Disponível em:
 <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_recem_ 
nascido_%20guia_profissionais_saude_v4.pdf>. Acesso em: 01 dez. 2011. 

 
 

                  Estágio Curricular em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e 

Obstetrícia  

Ementa  
Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação ao 

atendimento de mulheres com afecções ginecológicas e assistência ao ciclo grávido- puerpural. 

Competências Associadas 
• Aplicar os princípios morais e éticos com responsabilidades legais inerentes 

à profissão; 
• Capacidade de lidar com paciente terminal e aplicar princípios de 

tratamento paliativo; 
• Utilizar linguagem adequada sobre o processo saúde-doença que permita 

ao paciente e familiares tomada de decisões compartilhadas; 
• Valorizar a interação com outros profissionais envolvidos nos cuidados 

com o paciente, por meio de trabalho em equipe; 
• Utilizar os fundamentos da estrutura e funções do corpo humano na 

avaliação clínica e complementar; 
• Explicar as alterações prevalentes do funcionamento mental e 

comportamento humano; 
• Avaliar determinantes e fatores de risco relacionados aos agravos da 

saúde e sua interação com o ambiente físico e social; 
• Aplicar os conhecimentos dos princípios da ação e uso dos medicamentos; 
• Interpretar dados de anamnese valorizando aspectos

 econômicos, sociais e ocupacionais; 
• Analisar dados de exame físico geral e especial, incluindo o estado mental; 
• Analisar dados de exames complementares geral e especial; 
• Aplicar os procedimentos diagnósticos, clínicos e complementares, para 

definir a natureza do problema; 
• Executar estratégias diagnósticas e terapêuticas apropriadas para 

promoção da saúde, utilizando os princípios da medicina baseada em evidências. 
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Objetivos 
Proporcionar aos alunos, sob supervisão médica, condições de: 
• Relacionar de forma ética com professores, médicos-residentes, colegas, 

funcionários, pacientes e famílias; 
• Conduzir a anamnese e o exame físico; 
• Avaliar as condições ginecológicas, de forma a definir condutas e 

intervenções clínicas ou cirúrgicas; 
• Reconhecer as doenças cirúrgicas mais comuns; 
• Acompanhar a evolução dos pacientes com afecções cirúrgicas; 
• Avaliar os fatores de risco presentes em uma consulta de pré-natal; 
• Discutir com o preceptor os exames a serem solicitados em 

procedimentos gineco- obstétricos; 
• Solicitar exames complementares quando necessários, justificando cada 

pedido e fazendo uma correta análise do custo/benefício; 
• Sugerir o diagnóstico final; 
• Acompanhar o tratamento cirúrgico de afecções ginecológicas 

prevalentes; 
• Propor tratamento para a patologia diagnosticada e o acompanhamento 

da paciente; 
• Propor e desenvolver, em cada faixa etária, os aspectos de medicina 

preventiva e saúde reprodutiva. 

 
Procedimentos Básicos 

• Realizar as manobras de Leopold; 

• Reconhecer e interpretar a ausculta fetal; 
Dominar a rotina de pré-natal; 

• Coleta para citologia oncótica; 
• Prescrição de métodos contraceptivos; 
• Toque vaginal e suas alterações do padrão normal; 
• Exame das mamas; 

• Interpretação da mamografia; 

• Partograma; 

• Palpação das cadeias linfonodais axilares, supra e intraclaviculares. 
Literatura Recomendada 
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em evidências. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553246>. Acesso em: 20 set. 
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 Disponível em: 
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• LEVENO, Kenneth J. et al. Manual de obstetrícia de Williams: 
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Alegre: ArtMed, 2014. 1 recurso online. ISBN
 9788580552775. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552775>. Acesso em: 20 set. 
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• BARACAT, Edmund Chada (Ed.) et al. Ginecologia baseada em casos 
clínicos. São Paulo: Manole, 2013. 1 recurso online. ISBN
 9788520437971. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520437971>. Acesso em: 20 set. 
2017. 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520444535>. Acesso em: 20 set. 2017. 

 
 

                                  Estágio Curricular em Atenção Primária à Saúde 

 
Ementa: 
Inserção do aluno no ambiente de trabalho da Atenção Primária em Saúde e Saúde Coletiva, 

de forma supervisionada, com vistas à capacitação para o atendimento dos principais problemas 
de saúde encontrados nas comunidades locais e regionais. 

 
Competências Associadas 
• Aplicar os princípios morais e éticos com responsabilidades legais inerentes 

à profissão; 
• Aplicar para a tomada de decisão os aspectos morais, éticos, legais da 

profissão; 
• Utilizar linguagem adequada sobre o processo saúde-doença que permita, 

ao paciente e familiares, tomada de decisões compartilhadas; 
• Valorizar a interação com outros profissionais envolvidos nos cuidados 

com o paciente, por meio de trabalho em equipe; 
• Utilizar os fundamentos da estrutura e funções do corpo humano na 

avaliação clínica e complementar; 
• Explicar as alterações mais prevalentes do funcionamento mental e do 

comportamento humano; 
• Avaliar determinantes e fatores de risco relacionados aos agravos da 

saúde e sua interação com o ambiente físico e social; 
• Aplicar os conhecimentos dos princípios da ação e uso dos medicamentos; 
• Interpretar dados de anamnese valorizando aspectos

 econômicos, sociais e ocupacionais; 
• Analisar dados de exame físico geral e especial, incluindo o estado mental; 
• Analisar dados de exames complementares geral e especial; 
• Aplicar os procedimentos diagnósticos, clínicos e complementares, para 



 

definir a natureza do problema; 
• Executar estratégias diagnósticas e terapêuticas apropriadas para 

promoção da saúde, utilizando os princípios da medicina baseada em evidências. 

 
Objetivos 
Proporcionar aos alunos, sob supervisão médica, condições de: 
• Relacionar de forma ética com professores, médicos-residentes, colegas, 

funcionários, pacientes e família; 
• Vivenciar práticas procedimentais de promoção da saúde e as condições 

sanitárias da população atendida; 
• Aplicar os conhecimentos e habilidades adquiridos na comunidade em 

atendimento; 
• Realizar a anamnese, exame físico e condutas terapêuticas, relativas 

aos pacientes atendidos; 
• Contactar a realidade de pacientes com nosologia prevalente, revendo 

os principais temas clínicos da realidade regional; 
• Compreender o funcionamento do sistema de saúde brasileiro em seus 

vários níveis hierárquicos e organizacionais, contribuindo para seu aperfeiçoamento; 
• Avaliar criticamente a utilização dos recursos disponíveis para a saúde, 

contribuindo para o aprimoramento e seu gerenciamento. 

Procedimentos Básicos 

• Anamnese e exame f ísico detalhados, com registro adequado em 
prontuários clínicos e elaboração de planos terapêuticos compartilhados com o paciente; 

• Curativos de lesões por pressão e/ou úlceras varicosas; 

• Cantoplastia; 

• Suturas simples e retirada de pontos; 

• Exame pormenorizado e manuseio do pé́ diabético; 

• Exérese de nevos e sinais de aspectos benignos; 

• Coleta de citopatológico para rastreio de câncer de colo uterino; 

• Cauterização de verruga vulgar; 

• Exérese de molusco contagioso; 
• Diagnóstico e seguimento de doenças crônicas (p.ex. Diabetes, HAS, 

Obesidade) 
•  
Literatura Recomendada 
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Janeiro: Guanabara Koogan, 
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7. Disponível em: 
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                   Estágio Curricular em Urgências e Emergências Médicas e Saúde Mental 
 
Ementa 
Estudo teórico e prático sobre urgências e emergências médicas nas áreas de pediatria, 

cirurgia, clínica médica, ginecologia, obstetrícia e psiquiatria de forma supervisionada. 
Inserção supervisionada do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à 

capacitação para o atendimento de pacientes de urgência e emergência. 
 
Competências Associadas 

• Aplicar os princípios morais e éticos com responsabilidades legais inerentes 
à profissão; 

• Utilizar linguagem adequada sobre o processo saúde-doença que permita 
ao paciente e familiares a tomada de decisões compartilhadas; 

• Valorizar a interação com outros profissionais envolvidos nos cuidados 
com o paciente, por meio de trabalho em equipe; 

• Utilizar os fundamentos da estrutura e funções do corpo humano na 
avaliação clínica e complementar; 

• Avaliar determinantes e fatores de risco relacionados aos agravos da 
saúde e sua interação com o ambiente físico e social; 

• Interpretar dados de anamnese valorizando aspectos
 econômicos, sociais e ocupacionais; 

• Aplicar  os  procedimentos  diagnósticos,  clínicos  e  complementares,  
para  definir  a natureza do problema; 

• Realizar procedimentos básicos: suturas, passagens e retiradas de sondas, 
curativos; 

• Explicar as alterações mais prevalentes do funcionamento mental e do 
comportamento humano; 

• Executar estratégias diagnósticas e terapêuticas apropriadas para 
promoção da saúde, utilizando os princípios da medicina baseada em evidências. 

 
Objetivos 
Proporcionar aos alunos, sob supervisão médica, condições de: 

• Relacionar de forma ética com professores, médicos-residentes, colegas, 
funcionários, pacientes e famílias; 



 

• Reconhecer as doenças cirúrgicas mais comuns; 

• Vivenciar práticas procedimentais de atendimento de urgência e 
emergência, aplicando os conhecimentos e habilidades adquiridos no exercício da cl ínica 
médica; 

• Acompanhar o diagnóstico das afecções cirúrgicas e o tratamento 
adequado; 

• Fazer o balanço hídrico dos pacientes, em relatório, para fins didáticos e 
pedagógicos, correlacionando seu resultado ao estado clínico do paciente; 

• Acompanhar o atendimento de ocorrências importantes na evolução do 
paciente; 

• Explicar as alterações mais prevalentes do funcionamento mental e do 
comportamento humano; 

• Executar estratégias diagnósticas e terapêuticas apropriadas para 
promoção da saúde, utilizando os princípios da medicina baseada em evidências. 

Procedimentos Básicos 

• Solicitar e interpretar adequadamente exames laboratoriais e de imagem; 

• Suporte básico de vida; 

• Noções gerais de suporte avançado de vida em cardiologia e trauma; 

• Entubação orotraqueal e sequência rápida de entubação; 

• Acesso venoso periférico e central; 

• Paracentese diagnóstica e de alívio; 

• Toracocentese diagnóstica e de alívio; 

• Gasometria arterial e venosa (coleta e interpretação); 

• Eletrocardiografia; 

• Identificar a presença de fatores de risco para suicídio; 

• Reconhecer quadros depressíveis e/ou ansiosos; 

• Identificar transtornos psicóticos; 

• Reconhecer quadros de intoxicação/abstinência de substâncias 
psicoativas (drogas lícitas/ilícitas ou fármacos); 

• Conhecer  os  principais  psicofármacos:  indicações,  contraindicações,  
prescrição, efeitos adversos e interações; 

• Realizar o exame do estado mental; 

• Identificar quadros de reação a estresses graves e estresses pós-
traumáticos; 

• Ter noções de tratamentos não medicamentosos em saúde mental. 
Literatura Recomendada 
• KNOBEL, E. Condutas no paciente grave. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2016. 
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• LA TORRE, Fabíola Peixoto Ferreira (Coord.) et al. Emergências em pediatria: 
protocolos da Santa Casa. 2. ed.    São    Paulo:    Manole,    2013.    1    recurso    online.    ISBN    
9788520437568.    Disponível    em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520437568>. Acesso em: 20 set. 
2017. 

• FERREIRA, Lydia Masako (Coord.). Guia de cirurgia: urgências e 
emergências. São Paulo: Manole, 2011. 1 recurso online. ISBN
 9788520452295. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520452295>. Acesso em: 19 set. 
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“ Vocês lembrarão um pouco do que ouviram, muito do que leram, mais do que viram e, 

sobretudo, do que experimentaram e amplamente compreenderam” 

 

Keith L Moor 

 



 

ANEXO I 

MODELO EM PAPEL TIMBRADO DO HOSPITAL/SECRETARIA 
MUNICIPAL/ESTADUAL 

 

CARTA DE ACEITE 
 

Porto Nacional, de de . 
Ao Senhor 

Nome do Coordenador de Internato 
Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto S/A 

 
 

Prezado Senhor, 
 

A par cumprimentá-lo, comunicamos a Vossa senhoria, o interesse em recebermos vosso 

acadêmico(a) do curso de medicina, , matrícula 

  , para concluir seu internato na área de 

deste 

município, , Sob a responsabilidade e avaliação do 

Dr.   , CRM  ,o qual 

supervisionará suas atividades no período de    a  do ano 

corrente, com carga horária mínima de  horas. 

 

Sem mais para o momento, subscrevo-me. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

 
Representante Legal 

(carimbo e assinatura com firma reconhecida) 
 
 
 
 

CNPJ: 
Telefone: 
E-mail: 

 
 

 



 

 



 

 
 

10. Para o estágio obrigatório em regime de internato do Curso de Graduação em Medicina, assim caracterizado no Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC), a jornada semanal de prática compreenderá períodos de plantão que poderão atingir até 12 (doze) 

horas diárias, observado o limite de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 

2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes. (RESOLUÇÃO Nº3, de 

20 de Junho de 2014.) 

Obs1: O aluno deverá ter frequência mínima de 100% da carga horária estabelecida. 

Obs2: Não será permitida a sobrejornada ou outra forma de acúmulo de horas, bem como exercício fora do calendário acadêmico ou 

tendente a abreviá-lo em prejuízo do aprendizado. 

                                                                             
 
           


