
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DO ESTÁGIO  

CURRICULAR OBRIGATÓRIO  

DO CURSO DE GRADUAÇÃO  

EM MEDICINA DA ESCS  

 

 

 

 

 

 

 
Brasília – DF 

2023 



 

 

 

 

 

GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL – GDF  

Ibaneis Rocha Barros Júnior 

 

SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE E PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE 

ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS 

Lucilene Maria Florêncio de Queiroz 

 

DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM 

CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS 

Inocência Rocha da Cunha Fernandes 

 

DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ESCS 

Marta David Rocha de Moura 

 

COORDENADORA DO CURSO DE MEDICINA – CCM 

Márcia Cardoso Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências Da Saúde – FEPECS 

Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS  

Curso de Graduação em Medicina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DO ESTÁGIO CURRICULAR  

OBRIGATÓRIO DO CURSO DE GRADUAÇÃO  

EM MEDICINA DA ESCS 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília – DF  

2023 



 

 

 

 

Copyright© 2023 - Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS  

Curso de Medicina - Internato 

Período: 09/01/2023 a 15/12/2023 – 5ª Série 

               09/01/2023 a 24/11/2023 – 6 ª Série 

 

A reprodução do todo ou parte deste material é permitida somente com autorização formal da FEPECS/ ESCS.  

 

 

Capa: Gerência de Recursos Audiovisuais – GERAV/UAG/FEPECS 

Editoração gráfica: Gerência de Educação Médica/GEM/CCM/ESCS 

Normalização Bibliográfica: NAU/BCE/FEPECS 

 

Coordenador da 1ª Série: André Luiz Afonso de Almeida 

Coordenador da 2ª Série: Fernanda Vieira de Souza Canuto 

Coordenador da 3ª Série: José Ricardo Fontes Laranjeira 

Coordenadora da 4ª Série: Adriana Domingues Graziano 

Coordenadora da 5ª Série: Claudia Regina Zaramella 

Coordenadora da 6ª Série: Camila Viana Costa Lueneberg 

 

Equipe responsável pela atualização: 

Camila Viana Costa Lueneberg 

Claudia Regina Zaramella  

Márcia Cardoso Rodrigues 

 

 

 

 
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

NAU/BCE/FEPECS 
 

Manual do estágio curricular obrigatório do curso de medicina da ESCS / [Escola 

Superior de Ciências da Saúde]. – Brasília : Fundação de Ensino e Pesquisa 

em Ciências da Saúde / Escola Superior de Ciências da Saúde, 2023. 

26 p. (Curso de Medicina, 2023). 

5ª e 6ª Séries do Curso de Medicina - Material Institucional do curso de 

Medicina da ESCS. 

Equipe responsável pela atualização : Camila Viana Costa Lueneberg, 

Claudia Regina Zaramella, Márcia Cardoso Rodrigues. 

1. Estágio curricular obrigatório - Medicina. 2. Internato - Medicina. I. Escola 

Superior de Ciências da Saúde - ESCS. 

 

                                                                                                             CID – 378:61 

 

Endereço: SMHN – Quadra 03 – Conjunto A – Bloco I – Brasília-DF CEP: 70707-700  

Endereço eletrônico: http://www.escs.edu.br - E-mail: ccm@escs.edu.br 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.escs.edu.br/
mailto:ccm@escs.edu.br


 

 

SUMÁRIO 

 

1 CONCEITO, p. 3 

 

2 ESTRUTURA, DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA, p.3 

 

3 CENÁRIOS, p. 4 

 

4 INGRESSO NO ECO, p. 5 

 

5 FREQUÊNCIA, p. 5 

 

6 COMPETÊNCIA GERAL, p. 6 

 

7 DESEMPENHOS GERAIS, p. 6 

 

8 UNIDADES EDUCACIONAIS DO ECO, p. 9 

8.1 ECO501 – Saúde do Adulto I - Clínica Médica I, p. 9 

8.2 ECO501 – Saúde do Adulto I - Clínica Cirúrgica I, p. 10 

8.3 ECO503 – Saúde da Criança, p. 12 

8.4 ECO504 – Saúde da Mulher, p. 14 

8.5 ECO505 - Saúde Coletiva, p. 15 

8.6 ECO506 – Estágio Eletivo V, p. 18 

8.7 ECO601– Estratégia de Saúde da Família, p. 18 

8.8 ECO602 – Saúde Mental, p. 20 

8.9 ECO603 – Saúde do Adulto II – Clínica Médica II, p. 22 

8.10 ECO604 – Saúde Materno-infantil, p. 23 

8.11 ECO 605 - Saúde do Adulto II – Clínica Cirúrgica II, p. 24 

 

9 MOBILIDADE ACADÊMICA, p. 26 

 

10 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTUDANTE NO ECO, p. 26 

10.1 Instrumentos de Avaliação, p. 27 

10.2 Avaliação do Estudante na Quinta Série, p. 28 

10.3 Aprovação na Quinta Série, p. 28 

10.4 Avaliação do Estudante na Sexta Série, p. 29 

10.5 Aprovação na Quinta Série, p. 29 

 

11 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE INSTRUTOR E PRECEPTOR NO ECO, p. 29 

 

12 AVALIAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL, p. 30 

 

REFERÊNCIAS, p. 31 



3 

 

1 CONCEITO 

 

O ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO (ECO) corresponde aos 2 (dois) últimos 

anos do curso de graduação médica da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), em que o 

estudante deve exercer treinamento prático intensivo, aplicando e desenvolvendo as competências 

adquiridas ao longo de todo o curso, fundamentadas em metodologias ativas de ensino-

aprendizagem. Objetivando ampliar e consolidar suas competências, nos termos da legislação 

vigente nas diretrizes curriculares nacionais Resolução nº 3, de 20 de junho de 2014 da Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNS). 

 

 

2 ESTRUTURA, DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

 

A carga horária mínima do ECO será de 35% (trinta e cinco por cento) da carga horária total 

do Curso de Graduação em Medicina. 

Em atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de Medicina, o ECO 

deverá ter, no mínimo, 30% (trinta) da sua carga horária total dedicada aos treinamentos em 

serviços de atenção básica e urgência e emergência do Sistema Único de Saúde (SUS), devendo 

predominar a carga horária dedicada aos serviços de atenção básica. 

Os 70% (setenta por cento) da carga horária restante do internato incluirão, necessariamente, 

aspectos essenciais das áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria, Saúde 

Coletiva e Saúde Mental, em atividades eminentemente práticas e com carga horária teórica que não 

seja superior a 20% (vinte por cento) do total por estágio, em cada uma destas áreas. 

A jornada semanal poderá compreender períodos de plantão de até 12 (doze) horas diárias, 

observando-se 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. 

Desta forma, o ECO na ESCS terá duração de 93 (noventa e três) semanas, com uma carga 

horária de 3.720 horas, distribuídos em dois anos, e discriminados a seguir: 

A programação pedagógica da 5ª série, ou primeiro ano do ECO será desenvolvida, 

prioritariamente, em níveis de atenção primária e secundária. Terá duração mínima de 48 (quarenta 

e oito) semanas, envolvendo atividades nas seguintes áreas de atuação: 

 ECO501 Saúde do Adulto I – Clínica Médica I, 11 (onze) semanas, 400 horas 

 ECO502 Saúde do Adulto I – Clínica Cirúrgica I, 11 (onze) semanas, 400 horas; 
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 ECO503 Saúde da Criança, 11 (onze) semanas, 400 horas; 

 ECO504 Saúde da Mulher, 11 (onze) semanas, 400 horas; 

 ECO505 Saúde Coletiva, 160 horas;  

 ECO506 Estágio Eletivo V, 160 horas. 

O módulo ECO505 será desenvolvido de forma longitudinal, com duração de 40 (quarenta) 

semanas e carga horária de 4 (quatro) horas por semana. 

O módulo ECO506 terá duração de 4 (quatro) semanas, com carga horária semanal de 40 

(quarenta) horas.  

O Estágio eletivo poderá ser realizado nos cenários de ensino da ESCS ou em outros serviços 

de acordo com resolução própria. As propostas de eletivo fora da ESCS serão submetidas à 

aprovação da Comissão de Currículo do Curso de Graduação em Medicina seguindo as normas 

específicas da ESCS e legislação em vigor. 

A 6ª série, ou segundo ano do ECO terá duração mínima de 45 (quarenta e cinco) 

semanas, envolvendo atividades em 05 (cinco) áreas de atuação: 

 ECO601 Estratégia de Saúde da Família, 09 (nove) semanas; 

 ECO602 Saúde Mental, 09 (nove) semanas; 

 ECO603 Saúde do Adulto II – Clínica Médica II, 09 (nove) semanas;  

 ECO604 Saúde Materno-Infantil, 09 (nove) semanas; 

 ECO605 Saúde do Adulto II – Clínica Cirúrgica II, 09 (nove) semanas. 

 

 

3 CENÁRIOS 

 

Os cenários são selecionados entre as diversas unidades assistenciais em saúde da Secretaria 

de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) e preparados pela coordenação do ECO com a 

participação do corpo docente e de forma a prover experiências de medicina hospitalar, 

ambulatorial e comunitária; gestão em saúde e saúde baseada em evidências. O programa é revisado 

anualmente com o objetivo e atualizar as estratégias de integração entre conhecimentos, habilidades 

e atitudes anteriormente adquiridos para o desenvolvimento das competências esperadas ao final do 

curso. 

O ECO será realizado nos seguintes locais: 

 Regional de Saúde de Sobradinho 

 Regional de Saúde de Taguatinga 
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 Regional de Saúde da Asa Norte 

 Regional de Saúde da Asa Sul 

 Hospital de Base 

 Instituto de Saúde Mental 

 Centro de Apoio Psico Social (CAPS) Guara e Setor Comercial Sul 

 Hospital São Vicente de Paula 

 Outros Cenários da SES-DF identificados como estratégicos para o 

desenvolvimento de atividades voltadas ao desenvolvimento de habilidades e competências no 

ECO. 

 O estágio eletivo, que é regulamentado pela Resolução do Colegiado de Cursos de Graduação 

nº. 004/2020, poderá ser realizado em cenários da SES-DF, recebendo a denominação de eletiva 

interna, ou em outros serviços de saúde ou instituições de ensino com graduação em saúde, sendo 

chamado de eletiva externa. 

 As propostas de estágio eletivo externo serão submetidas à aprovação da Comissão de 

Currículo do Curso de Graduação em Medicina. 

 

 

4 INGRESSO NO ECO 

 

Para ingressar no ECO o estudante deverá ter concluído integralmente os módulos das séries 

anteriores. A distribuição dos estudantes nos cenários de prática se dará por sorteio sendo respeitado 

a equanimidade entre os cenários e o número de vagas disponíveis por cada local. Será permitido ao 

estudante sorteado por cenário que não atenda às suas necessidades realizar troca estudante por 

estudante desde que exista anuência da Coordenação do Curso. 

A ordem da sequência dos rodízios, assim como, o local dos estágios não pode ser alterado, 

salvo por situação excepcional a ser julgada pela Coordenação do ECO e Coordenação do Curso. 

 

 

5 FREQUÊNCIA 

 

O ECO exige frequência integral às atividades curriculares, conforme previsto no artigo 105 

do regimento interno da ESCS.  
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Os afastamentos das atividades educacionais previstos em lei, os afastamentos por motivos de 

saúde e a reposição das atividades estão regulamentados na Resolução do Colegiado de Cursos de 

Graduação nº. 003/2022. 

O estudante com necessidade de afastamento das atividades do ECO por motivo de saúde, 

independentemente do número de dias deverá dar entrada a requerimento geral de afastamento em 

até 7 (sete) dias a contar do primeiro dia do atestado médico na Secretaria de Cursos da ESCS, 

anexando atestado médico acompanhado de relatório circunstanciado, contendo identificação (local, 

unidade, número, data e hora) da guia de atendimento e / ou prontuário, caracterizando o motivo do 

afastamento bem como sua urgência e gravidade.  

Os afastamentos por atestado médico ou outros motivos (não previstos como abonos de faltas) 

deverão ser repostos integralmente em concordância com os docentes do módulo. 

 

 

6 COMPETÊNCIA GERAL 

 

Ao final do ECO o estudante deverá atingir uma sólida formação médica geral, sendo capaz 

de realizar ações de educação na saúde, gestão e atenção à saúde visando a promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação, nos diferentes níveis de atenção atuando de maneira ética e humanista 

em defesa da saúde da coletividade e das pessoas sob seus cuidados. 

 

 

7 DESEMPENHOS GERAIS 

 

Atenção à saúde 

1. Compreender os determinantes biológicos, sociais, culturais, comportamentais, 

psicológicos, ecológicos, éticos e legais, do processo saúde-doença. 

2. Obter informações por meio de entrevista clínica utilizando linguagem compreensível para 

o paciente e assegurando sua privacidade e conforto. 

3. Executar exame físico completo de maneira ética e respeitosa, sempre esclarecendo sobre os 

procedimentos, manobras ou técnicas a serem utilizadas e obtendo consentimento prévio da 

pessoa sob seus cuidados ou do responsável. 

4. Redigir uma história clínica completa contendo todas as informações relevantes para o caso 

de forma clara e legível. 

5. Realizar raciocínio clínico-epidemiológico e formular hipóteses diagnósticas apropriadas, 
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integrando as informações disponíveis, identificando as lacunas de conhecimento e 

buscando, quando necessário, informações complementares. 

6. Atingir, juntamente com a pessoa sob seu cuidado e/ou familiares, uma compreensão 

comum dos problemas de maneira a compartilhar as decisões e dividir as responsabilidades 

com o paciente e seus familiares. 

7. Realizar as tomadas de decisão considerando as melhores evidências, a relação custo- 

efetividade e as possibilidades de acesso às intervenções levando sempre em consideração 

as preocupações, expectativas, crenças e os valores das pessoas sob seus cuidados. 

8. Estar apto a valorizar sempre a prevenção, manutenção, e reabilitação da saúde. 

9. Reconhecer prontamente as emergências e os casos que necessitam de encaminhamentos. 

10. Favorecer o envolvimento da equipe de saúde na análise das estratégias de cuidado e 

resultados obtidos respeitando os limites e saberes de outros profissionais de saúde no 

contexto da assistência e ensino. 

11. Preencher corretamente os registros clínicos e fornecer informação sobre situações de 

notificação compulsória aos setores responsáveis. 

12. Elaborar apresentação de caso de maneira organizada e completa. 

13. Agir de acordo com os princípios da ética médica em especial no que se refere ao altruísmo, 

a empatia, o respeito pela vida humana, a honestidade, a compaixão, sempre em benefício 

do paciente e respeitando sua autonomia. 

14. Atuar com equidade, buscando a justiça social. 

15. Reconhecer suas próprias dificuldades e dos colegas e buscar apoio quando necessário. 

16. Cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como cidadão e como 

médico. 

 

Gestão em Saúde 

1. Compreender os princípios e diretrizes do SUS de modo a contribuir na sua construção e na 

elaboração das políticas de saúde. 

2. Compreender a estruturação dos serviços em rede reconhecendo o conceito ampliado de 

saúde, no qual todos os cenários em que se produz saúde são ambientes relevantes e neles se 

deve assumir e propiciar compromissos com a qualidade, integralidade e continuidade da 

atenção. 
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3. Analisar as Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e de 

Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos, sanitários e 

ambientais. 

4. Propor e participar de ações de gerenciamento e administração visando a promover o bem-

estar e a saúde da comunidade. 

5. Analisar a organização dos serviços saúde e do processo de trabalho identificando os 

desafios e oportunidades de melhoria. 

6. Estar apto a assumir posições de liderança nas equipes multiprofissionais assumindo 

compromissos e responsabilidades no gerenciamento das equipes de forma efetiva e eficaz. 

7. Realizar a gestão da clínica de maneira a promover a organização dos sistemas integrados 

de saúde. 

8. Abordar os principais problemas de saúde da população visando à melhoria dos indicadores, 

de qualidade de vida, de morbidade e de mortalidade. 

9. Tomar decisões com base nas políticas públicas sociais e de saúde, de modo a racionalizar e 

otimizar o uso de recursos, instalações, equipamentos, insumos e medicamentos. 

10. Colaborar para a integração das diversas ações e serviços de modo a promover o acesso, a 

equidade, efetividade e eficiência da atenção à saúde pautando-se em princípios 

humanísticos, éticos, sanitários e da economia na saúde. 

11. Participar na priorização de problemas de saúde coletiva, identificando a relevância, 

magnitude e urgência, as implicações imediatas e potenciais, a estrutura e os recursos 

disponíveis. 

12. Utilizar as melhores evidências, protocolos e diretrizes cientificamente reconhecidos, para 

promover o máximo benefício à saúde das pessoas e coletivos, segundo padrões de 

qualidade e de segurança. 

13. Avaliar o trabalho em saúde, utilizando indicadores e relatórios de produção, ouvidoria, 

auditorias e processos de acreditação e certificação para promover ajustes e propor novas 

ações. 

 

Educação em saúde 

1. Utilizar os desafios do trabalho para identificar as necessidades de aprendizagem próprias, 

das pessoas sob seus cuidados e responsáveis, dos cuidadores, dos familiares, da equipe de 

trabalho, de grupos sociais ou da comunidade. 
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2. Desenvolver estratégias de aprendizagem de maneira a facilitar a superação das 

necessidades, estimulando a construção coletiva e socialização do conhecimento. 

3. Analisar criticamente as fontes de informação no sentido de avaliar a solidez das evidências 

e sua aplicabilidade na prática. 

4. Empenhar-se em exceder as expectativas por meio do aprendizado permanente e da reflexão 

sobre sua prática profissional. 

5. Identificar as necessidades de produção de novos conhecimentos em saúde, a partir do 

diálogo entre a própria prática, a produção científica e o desenvolvimento tecnológico 

disponíveis. 

 

 

8 UNIDADES EDUCACIONAIS DO ECO 

 

8.1 ECO501 – Saúde do Adulto I – Clínica Médica I 

 

Objetivo Geral 

Realizar prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação dos agravos a saúde física e mental 

e as enfermidades mais prevalentes e relevantes do adulto e do idoso. Oportunizar, de forma gradual 

e supervisionada, a prática da medicina interna ao futuro médico visando integrar os conhecimentos 

sobre clínica médica adquiridos durante o curso com os novos conhecimentos advindos de reflexões 

teóricas e práticas, nos ambientes hospitalares e nos demais cenários onde a assistência é 

desenvolvida; utilizando as ferramentas disponíveis no serviço e as melhores evidências disponíveis 

 

Objetivos Específicos  

1. Prevenir, diagnosticar, tratar e fazer acompanhamento de casos de hipertensão arterial 

sistêmica e emergências hipertensivas nos diversos cenários. 

2. Fazer o diagnóstico diferencial e realizar o atendimento inicial da dor torácica aguda. 

3. Atuar na prevenção, diagnosticar e elaborar plano terapêutico para Insuficiência Cardíaca. 

4. Diagnosticar e tratar a insuficiência respiratória aguda. 

5. Prevenir, diagnosticar e tratar as infecções pulmonares agudas. 

6. Prevenir, diagnosticar e tratar o tromboembolismo pulmonar. 

7. Diagnosticar e tratar a diarreia aguda e crônica. 

8. Avaliar e realizar o tratamento emergencial da nefrolitíase. 

9. Atuar na prevenção e realizar o diagnóstico da Insuficiência renal aguda e crônica. 
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10. Descrever os princípios do diagnóstico e tratamento da sepse grave e choque séptico. 

11. Realizar o tratamento inicial e manejo clínico do paciente diabético. 

12. Realizar diagnóstico diferencial da dor abdominal. 

13. Realizar o diagnóstico diferencial no paciente com febre. 

14. Diagnosticar investigar e tratar casos de infecção do trato urinário. 

15. Compreender os princípios da antibioticoterapia e utilização de antibióticos na prática 

clínica. 

16. Realizar o diagnóstico diferencial das Síndromes Ictéricas. 

17. Atuar na prevenção e realizar o diagnóstico da tuberculose. 

18. Realizar o diagnóstico diferencial dos pacientes com edema, ascite e derrame pleural. 

 

Atividades desenvolvidas 

 Atividades em nível primeiro e secundário de assistência. 

 Atendimento a pacientes internados e visitas à enfermaria. 

 Discussão de casos clínicos. 

 Participar das Sessões anátomo-clínicas. 

 Atendimento de pacientes ambulatoriais. 

 Plantões de emergência. 

 Discussão em pequenos grupos de temas específicos. 

 

 

8.2 ECO502 – Saúde do Adulto I – Clínica Cirúrgica I 

 

Objetivo Geral 

Oportunizar ao estudante, sempre sob supervisão, o desenvolvimento e a vivência na área de 

clínica cirúrgica, visando a demonstração prática de competências, habilidades e atitudes; aquisição 

de conhecimento médico na área de clínica cirúrgica. Realizar anamnese e exame físico e utilizar os 

principais métodos propedêuticos e exames complementares para a clínica cirúrgica. 

 

Objetivos específicos 

1. Distinguir clinicamente as situações de emergência, urgência ou eletiva, propondo condutas 

em conformidade com os diferentes graus de risco encontrados. 

2. Monitorar de forma sistemática a adequação das medicações analgésicas e sedativas 

prescritas utilizando escalas adequadas. 
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3. Indicar e executar terapêutica com soluções coloides e cristaloides, transfusão de sangue e 

hemoderivados. 

4. Avaliar corretamente pacientes que necessitem de acesso venoso e executar técnicas para 

esse fim. 

5. Aprender as técnicas de drenagens de baixa complexidade (toracocentese e paracentese). 

6. Realizar avaliação e preparo pré-operatório geral e nas situações especiais, identificando os 

fatores de risco cirúrgico aplicando sistemas de escores de estratificação de risco e predição 

de desfechos. 

7. Descrever a resposta endócrino metabólica ao trauma e seu manejo. 

8. Conhecer os principais tempos cirúrgicos: diérese, hemostasia e síntese. 

9. Diagnosticar os diferentes tipos de feridas, elaborar plano terapêutico adequado e executar 

os procedimentos necessários para sua cicatrização. 

10. Descrever as principais normas de biossegurança, executar as técnicas de assepsia e 

antissepsia e cuidados para prevenção de infecção em cirurgia. 

11. Conhecer o uso racional de antibiótico em cirurgias. 

12. Indicar e realizar os cuidados necessários no uso de drenos, sondas e cateteres. 

13. Identificar as principais complicações pós-operatórias. 

14. Diagnosticar e realizar o atendimento inicial ao paciente vítima de trauma. 

15. Avaliar e realizar o diagnóstico diferencial dos diversos tipos de abdome agudo. 

16. Executar técnicas de anestesia locorregional. 

17. Realizar procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, sondagens vesicais, gástrica e drenagem 

de abscesso. 

18. Realizar, indicar e prescrever corretamente a profilaxia da trombose venosa profunda. 

19. Conhecer o esquema de profilaxia pós-exposição de raiva e tétano. 

 

Atividades desenvolvidas 

 Cuidado a pacientes internados. 

 Participação em cirurgias eletivas e de urgência. 

 Participação de atendimento a cirurgias ambulatoriais. 

 Atendimento de pacientes em unidades de emergência. 

 Visitas à enfermaria. 

 Discussão de casos clínicos. 

 Discussão de temas em pequenos grupos. 
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8.3 ECO503 – SAÚDE DA CRIANÇA 

 

Objetivo Geral 

Adquirir competências clínicas no atendimento a criança em suas diversas fases de 

crescimento e desenvolvimento (recém-nascido, lactente, pré-escolar, escolar e adolescente), nos 

cenários de emergência pediátrica, enfermaria de pediatria, neonatologia e ambulatório 

pediátrico/atenção primária. 

 

Objetivos específicos 

1. Conduzir a consulta de puericultura, interpretando as curvas de crescimento e avaliando o 

desenvolvimento, realizando o diagnóstico nutricional e o identificando as causas dos 

principais desvios.  

2. Orientar sobre o calendário de imunizações, além de conhecer os principais eventos 

adversos e contraindicações das vacinas do Programa Nacional de Imunizações.  

3. Orientar a alimentação saudável na infância, além dos demais hábitos higienodietéticos 

necessários para a saúde infantil e prevenção das doenças crônicas do adulto.  

4. Conhecer e conduzir o tratamento/orientações para as principais queixas trazidas pelas 

famílias aos ambulatórios de puericultura. 

5. Realizar diagnóstico e tratamento das doenças prevalentes na infância, a partir da realização 

da anamnese pediátrica e exame físico, seleção adequada de exames complementares e 

construção do plano terapêutico: 

 Diarreias agudas; 

 Infecções das Vias Aéreas superiores; 

 Febre sem sinais localizatórios; 

 Doenças exantemáticas;  

 Dengue; 

 Asma;  

 Bronquiolite; 

 Pneumonias; 

 Infecção do Trato Urinário; 

 Atendimento emergencial ao paciente com doença falciforme; 

 Síndromes nefríticas e nefróticas na infância; 
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6. Prescrever a hidratação venosa da criança e do recém-nascido e reconhecer e tratar os 

principais distúrbios hidroeletrolíticos. 

7. Identificar os sinais de gravidade em pacientes pediátricos que indiquem intervenção em 

caráter de urgência ou emergência.  

8. Reconhecer a parada cardiorrespiratória e conhecer os passos da reanimação Pediátrica. 

9. Conhecer a importância dos acidentes como causa de morbidade na infância, sabendo 

orientar as famílias quanto a sua prevenção. 

10. Reconhecer a criança e adolescente em situação de risco social, uso/abuso de álcool, drogas 

ou violência, conhecer as responsabilidades das equipes de saúde nessa intervenção e 

estabelecer, em cooperação com outros profissionais o plano de acompanhamento dessas 

famílias. 

11. Desenvolver a habilidade e conhecer as peculiaridades do exame físico neonatal. 

12. Descrever as vantagens do aleitamento materno e desenvolver habilidades para solução das 

principais dificuldades relacionadas ao aleitamento.  

13. Descrever e realizar, sob supervisão, o atendimento a neonatos maiores que 34 semanas de 

idade gestacional em sala de parto. 

14. Realizar diagnóstico e tratamento de situações neonatais prevalentes, a partir da realização 

da anamnese pediátrica e exame físico, seleção adequada de exames complementares e 

construção do plano terapêutico: 

 Icterícia neonatal; 

 Distúrbios metabólicos do recém-nascido; 

 Infecções congênitas – Toxoplasmose, HIV e sífilis. 

 

Atividades desenvolvidas 

 Cuidado a pacientes internados em enfermaria. 

 Atendimento em Sala de Parto e Alojamento Conjunto. 

 Atendimento de crianças em ambulatório de Pediatria / Unidade Básica de Saúde. 

 Participação em sessões clínicas e visitas. 

 Apresentação e discussão de casos clínicos. 

 Discussão de temas em pequenos grupos. 

 Apresentação de seminários. 
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8.4 ECO504 – SAÚDE DA MULHER 

 

Objetivo Geral 

Atuar na promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação dos agravos à saúde 

física e mental e as enfermidades mais prevalentes e relevantes da mulher. Prestar assistência à 

saúde sexual e reprodutiva da mulher, ao ciclo grávido puerperal e às principais afecções toco-

ginecológicas, dentro do contexto ético, humano e legal nos diversos cenários de assistência à saúde 

da mulher.  

 

Objetivos específicos 

1. Identificar os aspectos da gestação normal, acompanhar o pré-natal de baixo risco de acordo 

como as diretrizes do SUS e reconhecer seus fatores de risco biológicos, sociais, 

psicológicos, físicos e químicos. 

2. Diagnosticar e tratar as principais afecções da gestação de risco habitual. 

3. Prescrever adequadamente os principais medicamentos utilizados na gestação e lactação. 

4. Descrever a anatomia da pelve, a estática fetal e os mecanismos do trabalho de parto. 

5. Prestar assistência ao trabalho de parto de baixo risco, avaliar a vitalidade fetal e 

acompanhar sua evolução por meio do partograma. 

6. Acompanhar a mãe durante o puerpério normal promovendo o aleitamento materno e o 

orientar quanto ao planejamento familiar. 

7. Descrever vantagens e desvantagens, indicações e contraindicações de cada método 

contraceptivo prescrever e orientar o planejamento familiar. 

8. Reconhecer e elaborar plano terapêutico para paciente com hipertensão na gravidez não 

complicada; 

9. Tratar as emergências hipertensivas da gravidez; 

10. Identificar os fatores de risco de hemorragia tardia na gravidez. 

11. Realizar o acompanhamento de gestantes com diagnóstico de diabetes gestacional. 

12. Prevenir e diagnosticar a toxoplasmose, rubéola, sífilis, hepatites e HIV na gestação. 

13. Diagnosticar e prestar assistência aos sangramentos da primeira metade da gestação. 

14. Prevenir e detectar precocemente o HPV e o câncer e colo de útero. 

15. Prevenir, diagnosticar e tratar as doenças sexualmente transmissíveis. 

16. Acompanhar a assistência sistematizada ao climatério. Identificar, orientar e manejar seus 

sinais e sintomas mais comuns; 
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17. Conhecer os principais procedimentos cirúrgicos ginecológicos e realizar o 

acompanhamento pós-operatório das cirurgias de baixa complexidade. 

18. Prevenir, diagnosticar e tratar as vulvovaginites. 

19. Avaliar pacientes com sangramento uterino anormal; 

20. Realizar a avaliação e tratamento de pacientes com suspeita de doença inflamatória pélvica; 

21. Avaliar e elaborar plano terapêutico para pacientes com dismenorreia e síndrome pré-

menstrual; 

22. Reconhecer as doenças Benignas da Mama; 

23. Reconhecer os principais sinais e sintomas das neoplasias malignas em ginecologia. 

 

Atividades desenvolvidas 

 Cuidado a pacientes internados em enfermaria; 

 Atendimento em Sala de Parto e Alojamento Conjunto; 

 Atendimento em ambulatoriais de pré-natal e puerpério; 

 Discussão de casos clínicos; 

 Discussão de temas específicos em pequenos grupos; 

 Acompanhamento de atendimento em ambulatórios de ginecologia geral; 

 Acompanhamento de atendimento em banco de leite. 

 

 

8.5 ECO505 - SAÚDE COLETIVA 

 

Objetivo Geral 

O objetivo geral do Internato em Saúde Coletiva é dotar o estudante de conhecimentos e 

propiciar vivências específicas que lhes permitam adquirir competências no domínio da saúde 

coletiva, preparando-os para intervir e melhorar o nível de saúde dos indivíduos e das populações de 

modo participativo e organizado, tanto em unidades de assistência à saúde, como em ambientes de 

gestão, planejamento, informação e de vigilância em saúde.  

Nessa senda, o corpo discente deve conhecer os conceitos teóricos, metodológicos e 

operacionais da saúde coletiva e compreender as articulações e conexões entre saúde individual e 

saúde coletiva, a partir de dados demográficos, epidemiológicos, sanitários e ambientais, 

considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência e prevalência das condições de saúde. 

Seu conhecimento deve abranger desde o diagnóstico das necessidades e demandas de saúde, a 
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interpretação das condições de saúde, os métodos de estudos relacionados às doenças, serviços e 

intervenções nas comunidades até as bases das políticas e sistemas de saúde e proteção social. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Compreender a saúde como política social. 

2. Conhecer os fatos históricos mais importantes para a organização do sistema público de 

saúde brasileiro. 

3. Conhecer os princípios doutrinários e organizativos do SUS. 

4. Conhecer as principais políticas nacionais de saúde do dispostas nas Portarias de 

Consolidação nº 2 e no 3, de 28 de setembro de 2017 do SUS. 

5. Analisar criticamente a execução das Políticas de Saúde voltadas a segmentos 

populacionais específicos e de promoção de equidade em saúde. 

6. Conhecer os conceitos básicos e aplicações da Epidemiologia. 

7. Analisar medidas de saúde coletiva através da aplicação dos diferentes índices, taxas e 

coeficientes. 

8. Construir e interpretar indicadores de saúde a partir dos sistemas de informação em 

saúde. 

9. Entender como age a vigilância epidemiológica no controle, eliminação e erradicação de 

doenças e agravos à saúde. 

10. Correlacionar ações assistenciais individuais a pessoas com doenças ou agravos de 

notificação compulsória a aspectos epidemiológicos coletivos. 

11. Identificar as características dos principais tipos de estudos epidemiológicos. 

12. Avaliar testes diagnósticos, intervenções terapêuticas e prognóstico utilizando 

ferramentas da epidemiologia clínica. 

13. Reconhecer a importância das ações de vigilância da saúde do trabalhador. 

14. Familiarizar-se com as ações imediatas em casos de acidente de trabalho com exposição 

a material biológico (ATMB). 

15. Compreender as características e aplicações dos principais documentos referentes à 

prática médica, em conformidade com os parâmetros ético-legais vigentes. 

16. Conhecer as principais diretrizes que permeiam os aspectos de prevenção e organização 

para o controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). 
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17. Reconhecer os principais processos e programas associados à promoção de segurança do 

paciente. 

18. Compreender a utilização de dados secundários ou informações que incluam o contexto 

político, cultural, discriminações institucionais, socioeconômico, ambiental e das 

relações, movimentos e valores de populações, em seu território, visando ampliar a 

explicação de causas, efeitos e baseado na determinação social no processo saúde 

doença, assim como seu enfrentamento.  

19. Relacionar os aspectos biológicos, psicológicos, socioeconômicos e culturais 

relacionados ao adoecimento e à vulnerabilidade de grupos. 

20. Estabelecer o diagnóstico de saúde e priorização de problemas, considerando sua 

magnitude, existência de recursos para o seu enfrentamento e importância técnica, 

cultural e política do contexto.  

21. Compreender a importância da intervenção coletiva considerando a participação na 

discussão e construção de projetos de intervenção em grupos sociais, orientando-se para 

melhoria dos indicadores de saúde, considerando sempre sua autonomia do paciente e 

aspectos culturais. 

22. Compreender o estímulo à inserção de ações de promoção e educação em saúde em todos 

os níveis de atenção, orientadas às ações de cuidado com o corpo e a saúde. 

23. Analisar as melhores evidências e dos protocolos e diretrizes cientificamente 

reconhecidos, para promover o máximo benefício à saúde das pessoas e coletivos, 

segundo padrões de qualidade e de segurança.  

24. Entender a participação em espaços formais de reflexão coletiva sobre o processo de 

trabalho em saúde e sobre os planos de intervenção.  

25. Avaliar o trabalho em saúde, utilizando indicadores e relatórios de produção, ouvidoria, 

auditorias e processos de acreditação e certificação.  

26. Entender a utilização dos resultados da avaliação para promover ajustes e novas ações, 

mantendo os planos permanentemente atualizados e o trabalho em saúde em constante 

aprimoramento.  

 

Atividades desenvolvidas 

 Discussão de temas em pequenos grupos. 

 Acompanhamento das atividades dos Núcleos de Vigilância Epidemiológica, Controle de 

Infecção Hospitalar e Segurança do Paciente em cenários práticos institucionais. 
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 Estudo dirigido de temas aplicados à realidade prática dos diversos cenários da Pediatria, 

Clínica Médica, Cirurgia e Ginecologia-Obstetrícia. 

 Construção de indicadores de saúde a partir de dados de sistemas de informação. 

 

 

8.6 ECO506 – ESTÁGIO ELETIVO V 

 

Objetivo Geral 

O Estágio eletivo constitui atividade acadêmica obrigatória e tem como objetivo direcionar o 

aprendizado para atualização e aprimoramento individual em especialidades médicas ou área 

específica de cuidado à saúde de maior interesse do estudante.  

 

Objetivos Específicos 

1. Aprofundamento da Integração Ensino-Serviço. 

2. Propiciar ao estudante a flexibilização e individualização do currículo. 

3. Promover a troca de experiências entre estudantes de diferentes instituições de ensino 

superior e cursos. 

4. Ampliação da diversidade das experiências educacionais do currículo das graduações da 

ESCS.  

 

 

8.7 ECO601 – ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Objetivo Geral 

Atuar conjuntamente com equipe multidisciplinar nos serviços de atenção Primária à Saúde, 

nos cenários de unidades básicas, atenção domiciliar e medicina paliativa, prestando assistência à 

saúde da população adstrita ao território com qualidade e resolutividade, sem diferenciação de sexo 

ou faixa etária. 

 

Objetivos Específicos 

1. Participar dos atendimentos aos usuários do Programa de Estratégia de Saúde da Família 

SES- DF, no âmbito da Atenção Primaria à Saúde, a partir de uma abordagem biopsicossocial do 

processo saúde-adoecimento. 
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2. Atuar no desenvolvimento de ações integradas de promoção, proteção, recuperação da 

saúde no nível individual e coletivo com foco na família e orientada para comunidade, 

privilegiando o primeiro contato, o vínculo, a continuidade e a integralidade do cuidado 

na atenção à saúde. 

3. Participar dos cuidados de saúde prestados a determinado indivíduo, família e 

comunidade, referenciando, sempre que necessário, para outros especialistas ou outros 

níveis e setores do sistema, mas sem perda do vínculo. 

4. Desenvolver, planejar, executar e avaliar, junto à equipe de saúde, programas integrais de 

atenção, objetivando dar respostas adequadas às necessidades de saúde de uma população 

adstrita, tendo por base metodologias apropriadas de investigação, com ênfase na 

utilização do método epidemiológico. 

5. Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis e identificar os problemas 

de saúde mais comuns e situações de risco aos quais a população está exposta. 

6. Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de 

vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica, nos diversos ciclos da vida. 

7. Garantir a continuidade do tratamento, pela adequada referência do caso. 

8. Prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada à demanda, 

buscando contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando promover a saúde por 

meio da educação sanitária; compreender as intervenções em saúde nas áreas de atenção 

domiciliar e medicina paliativa. 

9. Realizar o Método Clínico centrado na pessoa nos atendimentos individuais e coletivos. 

10. Desenvolver habilidades para o processo de planejamento e gerência local em saúde, no 

contexto da Estratégia de Saúde da Família, considerando os princípios do SUS, bem 

como a visão estratégico-situacional e o processo de distritalização da Saúde. 

11. Diagnosticar e assistir pacientes em Cuidados Paliativos. 

12. Realizar o tratamento de pacientes com dor crônica em uso de opioides assim como 

os demais sintomas comuns aos pacientes em cuidado paliativo. 

13. Prestar assistência no processo de morrer e abordagem nas últimas horas de vida do 

paciente em cuidados paliativos. 

14. Diagnosticar e tratar de feridas em pacientes assistidos em regime de atenção domiciliar. 
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Atividades desenvolvidas 

 Atendimentos individuais e coletivos em Unidades Básicas de Saúde. 

 Visitas domiciliares com equipes de atenção domiciliar e equipes de estratégia de 

saúde da família, a depender da complexidade do caso. 

 Atendimento em enfermaria de cuidados paliativos. 

 Discussão de casos clínicos. 

 Discussões em pequenos grupos de temas selecionados. 

 Atuar na capacitação de cuidadores para o cuidado domiciliar. 

 

 

8.8 ECO602 – SAÚDE MENTAL 

 

Objetivo Geral 

Neste estágio o estudante deverá ser capaz de interagir empaticamente com o paciente 

portador de transtorno mental e seus familiares, com o propósito de oferecer assistência para as 

desordens mentais mais frequentes e de menor complexidade. Desenvolver visão ampla e 

relativizada dos critérios de normalidade e patologia psíquica. 

 

Objetivos específicos 

1. Compreender à saúde mental como parte da atenção integral do portador de doença 

mental. 

2. Descrever o conceito de saúde-doença em Psiquiatria e entender a atuação do médico 

geral na assistência ao portador de doença mental. 

3. Formular hipóteses diagnósticas baseado na semiologia e propedêutica em psiquiatria. 

4. Desenvolver nos termos da abordagem psicossocial em saúde mental coletiva, 

competências técnicas, éticas e humanísticas para a promoção da saúde. 

5. Executar aconselhamento e planos terapêuticos para doentes mentais. 

6. Executar todos os procedimentos essenciais em doença mental. 

7. Conhecer as categorias diagnósticas que compõem os transtornos psicóticos e descrever 

as características clínicas especifica e diferenciais entre elas. 

8. Identificar os elementos fundamentais que devem ser pesquisados na entrevista do 

paciente psicótico e monitorados ao longo do acompanhamento de pacientes portadores 

desses transtornos mentais. 
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9. Reconhecer os principais recursos terapêuticos utilizados para o manejo da 

esquizofrenia, considerando a farmacodinâmica e farmacocinética das principais 

medicações empregadas. 

10. Ouvir atentamente o paciente portador de transtorno mental em diferentes contextos e 

clínicas, visando prevenir o agravamento das doenças e promover saúde mental. 

11. Coletar informações com a utilização preferencial de técnicas adequadas ao contexto da 

psiquiatria e o uso de linguagem clara e adequada ao nível sociocultural do paciente. 

12. Prestar assistência ao portador de transtorno mental em situação de crise e surto por meio 

de técnicas de manejo medicamentoso, psicológico e mecânico. 

13. Conhecer a psicofarmacologia e os princípios da prescrição de medicamentos 

psicotrópicos considerando os múltiplos parâmetros físicos e psicossociais, tais como: 

idade, comorbidades, interação medicamentosa, condição socioeconômica do paciente 

entre outros. 

14. Estabelecer vínculo com o paciente dependente químico e alcoolista visando 

compreendê-lo no seu processo saúde-doença, bem como ter capacidade de motivá-lo a 

continuar o tratamento. 

15. Demonstrar tolerância, evitando julgamentos e críticas em relação ao paciente portador 

de transtorno mental. 

16. Conhecer critérios, escalas e instrumentos de avaliação diagnóstica no campo da 

psiquiátrica, bem como conhecer os fatores protetores e estressores associados ao 

aparecimento das doenças. 

17. Identificar os aspectos sociais, culturais, psicológicos inerentes ao processo de 

adoecimento psíquico. 

18. Estabelecer comunicação de forma ética com pacientes, familiares de pacientes, colegas, 

professores, médicos e outros profissionais de saúde, no contexto da psiquiatria. 

19. Realizar, de maneira sistemática e dentro da padronização estabelecida a entrevista 

psiquiátrica em crianças, adolescentes, adultos e familiares. 

20. Compreender a doença mental do ponto de vista sociocultural e do paciente. 

21. Conhecer os aspectos epidemiológicos das principais doenças mentais. 

 

Atividades desenvolvidas 

 Cuidado a pacientes internados em enfermaria do Hospital de Base. 

 Atendimento ambulatorial. 
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 Atendimento de pacientes em unidades de emergência. 

 Atendimento em CAPS. 

 Atendimento no Hospital São Vicente de Paula. 

 Atendimento no Instituto de Saúde Mental. 

 Discussão de casos clínicos. 

 Discussão de temas específicos em pequenos grupos. 

 Participação em atividades terapêuticas, tais como: terapia de grupo, acolhimento, 

consulta psiquiátrica, entre outros. 

 

 

8.9 ECO603 – SAÚDE DO ADULTO II – CLÍNICA MÉDICA II 

 

Objetivo Geral 

Aprender os conceitos teóricos, metodológicos e operacionais nas áreas de urgência e 

emergência requeridas para o exercício de competências e habilidades específicas. Realizar 

procedimentos clínicos e indispensáveis para o atendimento ambulatorial, hospitalar e inicial das 

urgências e emergências em adultos. 

 

Objetivos específicos 

1. Reconhecer, nos pacientes que procuram assistência médica, sinais de alerta de 

gravidade e que demandem um maior cuidado na abordagem. 

2. Conduzir os passos iniciais no atendimento de urgências em pacientes internados em 

enfermaria e Box de emergência. 

3. Identificar critérios de encaminhamento para unidade de terapia intensiva. 

4. Realizar a abordagem inicial das síndromes coronarianas agudas. 

5. Realizar a abordagem inicial do acidente vascular encefálico. 

6. Realizar a abordagem inicial da alteração do estado de consciência. 

7. Atuar na prevenção, diagnosticar e elaborar plano terapêutico para asma doença 

pulmonar obstrutiva crônica. 

8. Conhecer as noções de ventilação mecânica. 

9. Atuar na prevenção, diagnosticar e tratar os quadros de meningite. 

10. Realizar o diagnóstico diferencial das cefaleias e elaborar plano terapêutico. 

11. Diagnosticar e Tratar as principais intoxicações exógenas e o Delirium Tremens. 

12. Diagnosticar e tratar os principais distúrbios hidroeletrolíticos. 
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13. Identificar e realizar o tratamento de emergência dos quadros convulsivos no adulto e 

o estado de mal convulsivo. 

14. Conhecer noções de radiologia torácica e neurológica. 

15. Conhecer noções de Eletrocardiograma. 

16. Identificar e tratar as taquiarritmias e bradiarritmias. 

17. Diagnosticar e tratar os casos de Insuficiência cardíaca descompensada. 

18. Executar a abordagem inicial da hemorragia digestiva alta. 

19. Diagnosticar a cirrose hepática e suas complicações. 

20. Conhecer a abordagem de infecções pandêmicas como a pneumonia por SARS-Cov-2. 

 

Atividades desenvolvidas 

 Cuidado a pacientes internados em enfermarias e box de emergência. 

 Visitas e discussão dos pacientes acompanhados pelo estudante. 

 Discussão de casos clínicos elaborados pelos docentes. 

 Discussão de temas específicos em pequenos grupos. 

 

 

8.10 ECO604 – SAÚDE MATERNO-INFANTIL 

 

Objetivo Geral 

Prestar assistência à saúde sexual e reprodutiva da mulher, ao ciclo grávido puerperal e às 

principais afecções toco-ginecológico, dentro do contexto ético, humano e legal nos diversos 

cenários de assistência à saúde da mulher. Realizar atendimento à criança e ao recém-nascido sendo 

capaz de construir um plano terapêutico adequado e desenvolver habilidades na assistência ao 

binômio mãe recém-nascido. 

 

Objetivos específicos 

1. Realizar diagnóstico e tratamento das doenças frequentes nas emergências em 

atendimento pediátrico de urgência e emergência, como cetoacidose diabética, crises 

convulsivas, estado de mal convulsivo, meningite, intoxicações exógenas, sepse. 

2. Identificar as patologias do período neonatal como asfixia perinatal, distúrbios 

respiratórios, icterícia, sepse neonatal. 

3. Identificar as patologias cirúrgicas no período neonatal e suas complicações e seus 

procedimentos básicos de condução clínica. 



24 

 

4. Realizar as manobras de reanimação pediátrica e neonatal. 

5. Realizar assistência ao recém-nascido de sala de parto de risco habitual. 

6. Diagnosticar e conduzir: cetoacidose diabética, crises epilépticas, estado de mal 

convulsivo, meningite. 

7. Reconhecer os distúrbios respiratórios no período neonatal. 

8. Prestar assistência ao trabalho de parto de baixo risco, avaliar a vitalidade fetal e sua 

evolução por meio do partograma. 

9. Acompanhar a mulher durante o puerpério normal e patológico promovendo o 

aleitamento materno e o orientar quanto ao planejamento reprodutivo. 

10. Reconhecer e elaborar plano terapêutico pacientes com hipertensão na gravidez não 

complicada. Tratar as emergências hipertensivas da gestação. 

11. Realizar diagnóstico e acompanhamento de mulheres com diabetes gestacional, 

12. Diagnosticar e prestar assistência aos sangramentos da primeira metade da gestação. 

13. Diagnosticar e prestar assistência aos sangramentos da segunda metade da gestação. 

14. Reconhecer situações de violência contra a mulher, realizar o atendimento, fazer a 

notificação compulsória em saúde, orientar e encaminhar adequadamente as pacientes. 

15. Diagnosticar e elaborar plano terapêutico para mulheres com amenorreia. 

16. Participar dos principais procedimentos cirúrgicos ginecológicos, compreendendo as 

indicações e realizar o acompanhamento no pós-operatório. 

 

Atividades desenvolvidas 

 Atendimento à criança em pronto socorro. 

 Atendimento ao recém-nascido em sala de parto. 

 Participação em sessões clínicas e visitas. 

 Discussão de temas específicos e casos clínicos em pequenos grupos. 

 Atendimento supervisionado no Centro Obstétrico e Pronto Atendimento Obstétrico. 

 Acompanhar paciente em Enfermaria, Centro Cirúrgico e Ambulatórios. 

 

 

8.11 ECO 605 – SAÚDE DO ADULTO II – CLÍNICA CIRÚRGICA II 

 

Objetivo Geral 

Neste estágio os estudantes devem aprender os conceitos teóricos e metodológicos requeridos 

para o exercício de competências e habilidades específicas na área de clínica cirúrgica. Aperfeiçoar 
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e consolidar os conhecimentos adquiridos no módulo ECO 502. Vivenciar e participar das rotinas 

hospitalares dos cenários oferecidos.  

 

Objetivos específicos 

1. Participar de atendimento pré-hospitalar aprendendo a avaliar a cena de atendimento e 

suporte básico. 

2. Compreender as abordagens específicas preconizadas pelo Suporte de Vida Avançado ao 

Trauma (ATLS) nos traumas dos diversos sistemas. 

3. Aplicar os princípios de suporte avançado de vida no Adulto após atendimento definitivo 

em todos os cenários hospitalares. 

4. Identificar o risco, profilaxia e diagnóstico de tromboembolia venosa. 

5. Identificação e conduta inicial em situações suspeitas de maus-tratos. 

6. Atendimento inicial dos pacientes queimados. 

7. Conhecer os princípios de triagem do paciente traumatizado. 

8. Conhecer os protocolos de cirurgia segura da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

9. Diagnosticar e prestar assistência ao paciente portador das principais afecções 

otorrinolaringológicas. 

10. Conhecer o uso racional de antibióticos em cirurgias. 

11. Conhecer os princípios de terapia nutricional no paciente cirúrgico. 

12. Conhecer as principais neoplasias do tubo digestório. 

 

Atividades desenvolvidas 

 Acompanhar pacientes em enfermarias, centro cirúrgico, Unidade de Tratamento 

Intensivo (UTI) e ambulatórios. 

 Atendimento no Serviço Móvel de Urgência e Regulação (SAMU). 

 Discussão de casos clínicos. 

 Discussão de temas específicos em pequenos grupos. 

 Atendimento em Emergência Cirúrgica. 
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9 MOBILIDADE ACADÊMICA 

 

O Colegiado do Curso de Graduação poderá autorizar a 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 Instituição de Ensino Superior (IES), preferencialmente nos serviços do SUS, bem 

como em instituição conveniada que mantenha programas de Residência, credenciados pela 

Comissão Nacional de Residência Médica, ou em outros programas de qualidade equivalente em 

nível internacional. O total de estudantes autorizados a realizar estágio fora da Unidade da 

Federação em que se localiza a IES não poderá ultrapassar o limite de 20 (vinte por cento) das vagas 

do internato da IES para estudantes da mesma série.  

A mobilidade acadêmica para o ECO do Curso de Medicina, em instituições nacionais ou 

internacionais é regulamentada pela Resolução do Colegiado de Cursos de Graduação nº 005/2021. 

 

 

10 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ESTUDANTE  

 

O desenvolvimento da competência clínica envolve um processo gradativo de aquisição de 

competências cognitivas (“conhece” e “conhece como faz”) e habilidades e atitudes (“mostra como 

faz” e “faz”). No ECO, portanto, deve ser avaliado o que o futuro médico será efetivamente capaz 

de fazer no exercício profissional. Para tanto, torna-se necessário que sejam introduzidos métodos 

de avaliação válidos para avaliação do topo da pirâmide de Miller. 

Conforme regulamentado no Manual de Avaliação do Curso de Medicina da ESCS, o 

estudante do ECO será avaliado por múltiplos instrumentos de avaliação aplicados por diferentes 

avaliadores, incluindo avaliação cognitiva, avaliação prática e avaliação do profissionalismo.  

A avaliação será critério-referenciada e os desempenhos do estudante serão classificados 

como pleno, suficiente, insuficiente ou sem rendimento.  

 

 

 

10.1 Instrumentos de avaliação  

 

Exercício de Avaliação Cognitiva (EAC)  

A análise do conhecimento adquirido pelo estudante ao longo do módulo será feita com base 
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no Exercício de Avaliação Cognitiva (EAC). O EAC será um teste discursivo e abrangerá os 

conteúdos discutidos no módulo. Será composto por 4 a 5 situações problema com 4 a 5 questões 

sobre o tema.   

 

Mini-Avaliação do Desempenho Clínico (Mini-ADC)  

A análise do desempenho prático do estudante será feita com base na Mini-Avaliação do 

Desempenho clínico (Mini-ADC). Cada estudante será avaliado por diferentes docentes e/ou 

preceptores ao longo do módulo, em diferentes momentos, diferentes cenários (ambulatório, 

emergência, enfermaria, centro cirúrgico e outros). Em cada encontro, previsto para ter uma duração 

de aproximadamente 20 minutos, o estudante poderá ser avaliado quanto ao desempenho na 

entrevista clínica, história clínica, exame físico, raciocínio clínico e/ou tomada de decisão.  

 

Avaliação do Profissionalismo (Prof)  

A avaliação do profissionalismo será feita com base na observação direta do estudante feita 

pelo docente e pelo preceptor, considerando os elementos comunicação e relacionamento 

interpessoal, responsabilidade, ética e humanismo, interesse, colaboração com a construção do 

conhecimento e busca pelo aprimoramento (excelência profissional).   

  

Formato 3 eletiva – F3EL 

Ao término do estágio eletivo o estudante será avaliado por meio do formato F3EL. O formato 

expressará uma avaliação global do desempenho do estudante ao longo da unidade educacional. 

Serão considerados para avaliação: Respeito aos colegas, professores e equipe; respeito à 

hierarquia no ambiente hospitalar e acadêmico; pontualidade, assiduidade, frequência, participação; 

interesse e cumprimento de tarefas no prazo previsto, além de ser capaz de interagir de forma 

cordata e construtiva com seu grupo para a construção do conhecimento do grupo que estiver 

inserido. 

 

 

10.2 Avaliação do estudante na quinta série  

 

Módulos 501 a 504 

Para cada módulo será realizada uma avaliação cognitiva EAC, duas avaliações práticas 

(Mini-ADC) e avaliação de profissionalismo (Prof). 
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O resultado final de cada módulo será dado pela seguinte composição de resultados: 

 

                          
                          

  
 

 

Módulo 505 

A avaliação será feita realizada por meio dos instrumentos EAC e Prof, a serem realizados ao 

término do semestre letivo totalizando 2 avaliações por ano.  

O resultado final do módulo 505 será dado pela seguinte composição de resultados: 

 

       
                 

  
  

 

Resultado final dos módulos 501-505 

Será obtido mediante a seguinte fórmula: 

 

                             
                                  

 
 

 

Módulo 506 

O estudante será avaliado com base na comprovação da frequência às atividades programadas 

e formato F3EL.  

 

 

10.3 Aprovação na quinta série  

 

São considerados aprovados na série os estudantes que obtiverem o conceito final mínimo de 

Aprendizagem Boa (AB) no resultado final dos módulos 501 a 505 e no Módulo 506. 

Também é requisito necessário para aprovação a na série frequência integral em todas as 

atividades da série. 

 

10.4 Reprovação na série 

 

São considerados reprovados os estudantes que não obtiverem o conceito final mínimo de 
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Aprendizagem Boa (AB) no resultado final dos módulos 501-505 e no módulo 506 ou caso não 

obtenha frequência integral a todas as atividades da série. 

 

 

 

10.5 Avaliação do estudante na sexta série  

 

 

Módulos 601-605 

Para cada módulo serão realizadas duas avaliações práticas (Mini-ADC) e avaliação de 

profissionalismo (Prof). O Resultado final de cada módulo será obtido mediante a seguinte fórmula: 

 

                          
                 

  
 

 

 

 

 

10.6 Aprovação na sexta série  

 

São considerados aprovados na série os estudantes que obtiverem o conceito final ≥ 2 na 

média dos módulos que compõem a série. E obtiverem frequência integral a todas as atividades da 

série. 

 

10.7 Reprovação na sexta série 

 

São considerados reprovados na sexta série os estudantes que obtiverem média < 2 no 

conjunto de módulos que compõem a série e não obtiverem frequência integral a todas as atividades 

da série. 
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11 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE INSTRUTOR E PRECEPTOR NO ECO 

 

Ao final de cada unidade educacional, docentes e preceptores de cada estágio serão 

avaliados pelos estudantes, utilizando-se o formato F4 EST. É garantido o sigilo da identidade do 

estudante avaliador. 

 

 

 

12 AVALIAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL 

 

Ao final de cada unidade educacional, os docentes e estudantes, utilizando-se do formato F5 

EST, realizam a avaliação dos objetivos educacionais, das atividades desenvolvidas e da organização 

geral do estágio. É garantido o sigilo da identidade dos avaliadores. 



MANUAL DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

CURSO DE MEDICINA - ESCS 
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