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01.Nome do(a) estudante:                                                                                               Matr.:  

02.Nome dos supervisores de estágio na unidade concedente: Clínica Médica I: Profª Drª Margaret dos Santos Medeiros; 
Cirurgia: Prof. Dr. Luciano Zogbi Dias; Ginecologia e Obstetrícia: Profª Dra. Janaína Salomão Saavedra; Pediatria: Profª. Dra. 
Milene Pinto Costa. 

03.Formação profissional  e cargo dos supervisores: Médicos Professores da FAMED-FURG e supervisores dos Estágios no HU-FURG 

04.Ramo de atividade da Parte Concedente: Médico - hospitalar 

05.Área de atividade do(a) estagiário(a): ESTÁGIO EM CLÍNICA MÉDICA I, CIRURGIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA  

06.Nome do professor orientador da instituição de ensino: Profª Drª Carla Vitola Gonçalves 

07.Cargo e função do professor orientador: Coordenadora do Curso de Medicina da FURG 

08.Atividades a serem desenvolvidas nos estágios dentro do HU –FURG, sendo 13 ( treze) semanas em cada uma das áreas, 
abaixo em regime de rodízio: 
CLÍNICA MÉDICA I:  
O programa a ser cumprido inclui atividades nos níveis secundário e terciário de atenção à saúde na forma de atividades 
práticas e teóricas, perfazendo a carga horária total de 40 horas semanais, no horário das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30 de 
segunda a sexta-feira, excetuando feriados em dias úteis. 
As atividades teóricas são ministradas por docentes da área de clínica (10 temas) e mais 10 temas são relacionados para estudo 
individual, abrangendo um total de 20. São eles: Insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica, hipertensão arterial, diabetes 
mellitus, hipotireoidismo, hipertireoidismo, nódulos e câncer de tireoide, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma brônquica, 
insuficiência renal, pancreatite, cirrose, ascite, hemorragia digestiva, pneumonias, doença cérebro-vascular, AIDS, tuberculose, 
diagnóstico diferencial e tratamento das doenças reumatológicas autoimunes, linfomas. 
As atividades teórico-práticas são desenvolvidas sob forma de: tutoriais, discussões clínicas em grupos, técnica de aprendizado 
do raciocínio clínico, seminários. 
Cenários onde as atividades são desenvolvidas: Enfermarias de Clínica Médica Geral, UTI Geral, Serviço de HIV-AIDS (HU-FURG), 
SPA – Serviço de Pronto Atendimento do HU-FURG e  Serviço de Cardiologia da A.C. Santa Casa do Rio Grande. 
Os estagiários participam de discussões diariamente dos casos da enfermaria com os preceptores, de sessões clínicas (2 vezes 
por semana) e aulas teóricas (2 vezes por semana), abrangendo os temas relacionados acima.  
 CIRURGIA: 

08.Atividades a serem desenvolvidas:  
O programa a ser cumprido inclui atividades nos níveis primário, secundário e terciário de atenção à saúde na forma de 
atividades práticas e teóricas. 
As atividades teóricas são ministradas por docentes da área de cirurgia e outros temas são relacionados para estudo 
individual. São eles: condutas nos nódulos cervicais, derrames pleurais, afecções cirúrgicas mais comuns em crianças, 
urgências urológicas, distúrbios do equilíbrio ácido-básico, distúrbios do equilíbrio hidroeletrolítico, AIDS/hepatites e 
cirurgia, trauma: prevenção e ATLS, uso de sondas e drenos em cirurgia, curativos, ostomias, urgências oftalmológicas, 
tratamento cirúrgico da obesidade mórbida, abdome agudo, esôfago, cólon, reto e ânus, doença hepato-biliar, cirurgia 
vídeo-assistida, problemas específicos da cirurgia gastrintestinal, aneurismas arteriais, acesso vascular, tratamento das 
queimaduras, hérnias, urologia, traumatismo, procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e outros.  
As atividades teórico-práticas são desenvolvidas sob a forma de: tutoriais, oficinas de problematização, discussões clinicas 
em grupos, técnica de aprendizado do raciocínio clínico, seminários, estudos de textos selecionados, reuniões grupais, 
oficinas, conferências ou mesas redondas. Cenários onde as atividades são desenvolvidas: No bloco cirúrgico os estagiários 
auxiliam e eventualmente instrumentam cirurgias nas diversas áreas: cirurgia geral e videolaparoscópica, ginecológica, 
proctológica, vascular, traumatológica, oftalmológica, cabeça e pescoço, urológica, torácica, plástica e pediátrica. Nas 
enfermarias, acompanham a evolução de pacientes internados (pré e pós-operatório) junto com preceptores e residentes, 
bem como realizam o preenchimento de prontuários. Nos plantões, participam ativamente de avaliação e tratamento 
cirúrgico juntamente com o residente e o preceptor plantonista, em todos os setores do hospital, incluindo urgências e UTIs. 
Os laboratórios de Técnica Cirúrgica e Cirurgia Experimental são disponibilizados para treinamento e participação do 
estagiário em projetos de pesquisa e na aprendizagem e aperfeiçoamento da técnica cirúrgica propriamente dita, bem como 
para avaliação. Os estagiários participam ainda em reuniões anatomo-clínicas, aulas teóricas, seminários, discussão de 
artigos científicos e rounds semanalmente. 



GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA: 
O programa a ser cumprido inclui atividades nos níveis primário, secundário e terciário de atenção à saúde da mulher na 
forma de atividades práticas e teóricas, incluindo atividades de plantões. 
As atividades teóricas são ministradas por docentes da área de ginecologia e obstetrícia. São elas: doença hipertensiva na 
gestação, assistência ao parto, partograma, endometriose, infecção puerperal, rotura prematura de membranas, fórcipe, 
cesariana, trabalho de parto prematuro, infecção urinária (na gestação), infecção urinária (não-gestante), sangramento 
uterino anormal, miomatose uterina, amenorréia, vulvovaginites, doenças sexualmente transmissíveis, medicamentos na 
gestação, violência sexual, rastreamento do câncer ginecológico, infertilidade.  As aulas teóricas ocorrem semanalmente, 
conforme programa pré-estabelecido. 
As atividades teórico-práticas são desenvolvidas sob forma de: tutoriais, oficinas de problematização, discussões clinicas em 
grupos, técnica de aprendizado do raciocínio clínico, seminários, estudos de textos selecionado, oficinas, conferências ou 
mesas redondas. 
Cenários e atividades práticas desenvolvidas: Enfermaria de obstetrícia e ginecologia (puérperas, gestantes, pacientes 
ginecológicas); Ambulatórios: ginecologia geral, pré-natal de baixo e de alto risco, pré-natal para adolescentes, pré-natal 
para pacientes HIV + e outros que se constituírem; Centro obstétrico (assistência ao parto, aborto e puerpério); Bloco 
cirúrgico (cirurgias eletivas e urgências); Serviço de pronto atendimento ginecológico (atendimento de vítimas de violência 
sexual e patologias ginecológicas agudas). 
PEDIATRIA: 
O programa a ser cumprido inclui atividades nos níveis primário, secundário e terciário de atenção à saúde da criança e do 
adolescente na forma de atividades práticas e teóricas. 
Atividades Teóricas: Dez (10) temas serão desenvolvidos por docentes ou médico convidado da área materno-infantil e dez 
(10) temas serão relacionados para estudo individual. São eles: (1) Crescimento e desenvolvimento, (2) Atendimento 
ambulatorial da criança e do adolescente, (3) Infecções das vias aéreas superiores e de vias aéreas inferiores, (4) A criança 
com sibilância, (5) Hidratação em neonatologia, (6) Atenção ao neonato e reanimação neonatal, (7) Cardiopatias na infância, 
(8) Reidratação na criança, (9) Doenças exantemáticas na criança, (10) Síndrome nefrítica, (11) Síndrome nefrótica, (12) 
Imunizações na criança e no adolescente , (13) Reanimação pediátrica, (14) Doenças cirúrgicas mais comuns, (15) Problemas 
ortopédicos comuns, (16) Injúrias intencionais e não-intencionais, (17) Anemias, (18)Icterícia neonatal,  (19) AIDS em 
pediatria, (20) Infecções STORCH.  
As atividades teórico-práticas poderão ser desenvolvidas sob a forma de: tutorias, oficinas de problematização, seminários, 
estudos de textos selecionados, oficinas etc.  
Atividades Práticas: Assistência a pacientes pediátricos internados em enfermarias e a neonatos doentes em unidade 
neonatal, assistência a neonatos em sala de parto e alojamento conjunto, atendimento ambulatorial a crianças e 
adolescentes em diferentes ambulatórios (geral, puericultura e especialidades), atendimento de crianças em Hospital-dia 
AIDS pediátrico, atendimento de urgências e demandas do serviço de pronto atendimento. Os cenários onde as atividades 
práticas se desenvolvem são: enfermaria pediátrica, ambulatório de pediatria geral (ambulatório central), unidade 
intermediária neonatal, maternidade, centro obstétrico, ambulatório de pneumologia pediátrica, hospital-dia pediátrico de 
AIDS, ambulatório de neurologia infantil, ambulatório de pacientes egressos da UTI neonatal, ambulatório de cirurgia 
pediátrica e Serviço de Pronto-Atendimento. 

 

09. Período do estágio: 02/01/19 a 01/01/20 

 

_____________________________________________                __________________________________________ 
                                   Estudante                                                                                Profª Drª Margaret dos Santos Medeiros 
                                   Assinatura                                                                               Supervisora de estágio em Clínica Médica 
                                                                                                                                                       (assinatura e carimbo) 
  
 
  
  _____________________________________________                ______________________________________________  
                   Profª Drª Carla Vitola Gonçalves                                                                    Prof. Dr. Luciano Zogbi Dias 
               Coordenadora do Curso de Medicina                                                          Supervisor de estágio em Cirurgia 
                                                                                                                                                    (assinatura e carimbo) 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                
                                                                                                              
                                                                                                                       ___________________________________________ 
                                                                                                                                             Profª. Dra. Janaína Salomão Saavedra 
                                                                                                                          Supervisora de estágio em Ginecologia e Obstetrícia 
                                                                                                                                                     (assinatura e carimbo) 
 
                                                                                                                        
                                                                                                                        ____________________________________________ 
                                                                                                                                           Profª. Me. Milene Pinto Costa 
                                                                                                                                     Supervisora de estágio em Pediatria 
                                                                                                                                               (assinatura e carimbo) 
 OBS: Anexar 3 (três) vias ao Termo de Compromisso de Estágio. 


