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Internato em Medicina de Família e Comunidade 

PROGRAMAS DO INTERNATO 

EMENTA: Educação em Saúde. Promoção em saúde. Prevenção de doenças. Diagnóstico e 

tratamento das patologias de demanda em crianças, adultos e idosos em núcleo urbano 

diferente da área original de atuação. Treinamento em educação em saúde. Treinamento em 

promoção de saúde. 

 

OBJETIVOS: Treinar nas ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma 

atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos 

determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. Desenvolvida, por meio do 

exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de 

trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a 

corresponsabilidade sanitária. 

 

OBJETIVOS GERAIS: Proporcionar aos alunos de Medicina integração com uma 

comunidade regional, aperfeiçoando sua formação profissional com base em uma outra 

realidade de saúde e de trabalho, agindo como promotor da saúde integral do ser humano. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Ao final do Internato em Medicina de Família e Comunidade os estudantes de medicina 

deverão: 

1. Entender a estrutura e o modelo de assistência de saúde local e perceber a relação desta 

estrutura com as condições de saúde da população. 

2. Perceber saúde como qualidade de vida. Mudar o enfoque da doença para o de promoção 

de saúde. 

3. Perceber o caráter interdisciplinar da saúde. 

4. Participar de forma consciente e efetiva no trabalho em equipe, desenvolvendo atividades 

integradas e solidarias. 

5. Desenvolver ações educativas visando a prevenção e diagnóstico precoce das doenças 

mais prevalentes. 

6. Perceber a importância e os limites no sistema de saúde. 

7. Otimizar os recursos existentes na comunidade. 

8. Identificar e propor soluções para os problemas de saúde mais frequentes no seu 

território de estágio. 

9. Atender a criança, o adolescente, a mulher, o adulto e o idoso mediante uma abordagem 

integral, dentro de seu contexto familiar e social. 

10. Desenvolver atitudes adequadas no relacionamento com pacientes e familiares, levando 

em consideração os princípios éticos e humanísticos. 

11. Diagnosticar e tratar as doenças mais comuns na localidade. 

12. Comprometer-se com o paciente, saber ouvir ao paciente e a família. 

13. Aprimorar seus conhecimentos com conteúdo vivenciado na prática. 
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14. Desenvolver habilidade de pesquisa na Internet, ensino a distância e praticar a medicina 

baseada em evidências. 

 

METODOLOGIA: 

Atividades eminentemente praticas a serem realizadas nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), Programa de Saúde da Família, e outras Unidades de Saúde. As atividades teóricas 

terão como base os problemas vivenciados na prática, através de estudo de casos com 

enfoque multiprofissional, pesquisa bibliográfica, discussão com orientador online, 

discussão com os preceptores e estudo individual. 

Durante o estágio os alunos deverão preparar um caso clínico (de preferência 

Multiprofissional), que será apresentado ao preceptor ou na Web conferência com os 

professores supervisores do Departamento de Medicina Família e Comunidade CCO/UFSJ. 

 

Atribuições dos internos: 

• Realizar, em conjunto com demais alunos e sob supervisão (residente e/ou 

preceptor), a anamnese, o exame físico, a lista de problemas, o diagnóstico 

sindrômico e nosológico, a apresentação e a discussão do caso com seu supervisor; 

• Realizar a evolução e prescrições diárias quando o estágio for realizado em 

unidades hospitalares; 

• Realizar contato com serviços para realização de exames e com outros profissionais 

de saúde para avaliação e acompanhamento dos pacientes de sua equipe; 

• Acompanhar a realização de exames complementares e discutir seus resultados; 

• Estudar as afecções de todos os pacientes de sua equipe e participar das discussões 

dos pacientes de seus colegas da equipe; 

• Aprimorar  

• Participar de todas as atividades teóricas do estágio.  
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Avaliações 

A média final será conferida segundo a seguinte fórmula, sujeita a mudanças por quaisquer 

eventualidades e particularidades de cada grupo. Tal nota será repassada diretamente pelo 

coordenador geral do internato em medicina de família e comunidade da medicina 

CCO/UFSJ. Validada somente após a entrega do relatório de contra avaliação que o interno 

deve entregar na coordenação do curso. 

 

Atividade Nota Máxima 

Atividade integradora/Estudo de Caso 

 

OU 

 

Relatório Final: (planejamento e execução e resultados das 

ações de saúde atendendo os objetivos do programa da 

disciplina) 

30 

Avaliação do preceptor e do professor orientador das 

atividades práticas realizadas, autoavaliação e diário de 

campo. 

70 

Total 100 

 

O Diário de Campo deverá ser entregue assinado e carimbado no final do período. Um 

exemplo pode ser visto em Apêndice 2. A entrega será realizada no Setor de Apoio 

Acadêmico da UFSJ até a data estabelecida. Dele sairão as presenças e a descrição das 

atividades.  
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ATIVIDADE INTEGRADORA/ESTUDO DE CASO 

 

O caso clínico deverá fomentar a discussão de um caso, tentando trazer todos os 

conhecimentos acumulados pelo aluno durante sua formação na UFSJ. Essa atividade será 

corrigida pelo professor supervisor (coordenador do IMFC) e deve ser entregue duas 

semanas antes do fim do estágio. 

 

Instruções gerais 

Deve-se tratar da descrição de casos clínicos envolvendo situações que chamem a atenção 

pela complexidade, mesmo que já descritas na literatura, assim como aquelas que incluam 

formas inovadoras de diagnóstico e/ou tratamento. 

O artigo de relato de caso clínico deverá contar os seguintes itens:  

1. Título 

2. Resumo 

3. Introdução 

4. Relato do caso clínico 

5. Lista de problemas 

6. Discussão 

7. Referências 

 

Segue modelo / sugestão: 

1- TÍTULO 

 

2- RESUMO 

Para artigos de relatos de casos clínicos, redigir um resumo com até 150 palavras. O 

resumo deverá conter as informações relevantes de forma clara e precisa, permitindo ao 

leitor ter uma ideia geral do estudo. Deverá ressaltar a originalidade do caso e seus aspectos 

clínicos, diagnósticos e terapêuticos mais importantes. Não usar abreviações e símbolos. 

Não citar referências. 

Palavras-chave: Citar entre três e seis palavras ou expressões-chave. Deverão ser baseadas 

nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) publicado pela BIREME, que é uma 

tradução do Medical Subject Headings (MeSH) da National Library of Medicine e está 

disponível no endereço eletrônico http://decs.bvs.br. As palavras e/ou expressões devem ser 

separadas entre si por ponto final. Atenção às maiúsculas no início de cada palavra. 

 

3- INTRODUÇÃO 

A introdução deverá ser sucinta, apenas para introduzir o caso/diagnóstico e justificar a 

literatura e sua importância para a comunidade científica, mas sem revisão extensa. Ao 

final, apresentar os objetivos do estudo de forma clara e precisa. Não deverão existir 

palavras em negrito. 

 

4- RELATO DO CASO CLÍNICO 

http://decs.bvs.br/
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Descrever o caso com informações claras, ilustrando-o com fotos clínicas, com exames por 

imagens e resultados de exames histopatológicos e de outros exames laboratoriais, quando 

se aplicar. Citar ainda, a autorização (ou não) do paciente/responsável para divulgação do 

caso clínico. 

 

Ilustrações: Deverão ser citadas no texto e numeradas em algarismos arábicos na ordem de 

aparecimento, sempre com legenda explicativa. Entende-se por legenda explicativa: tipo de 

Ilustração e título. (São considerados tipos de Ilustração: Gráficos, Esquemas, Fotografias 

etc.) Deverão estar adequadamente inseridas no corpo do manuscrito e deverão ser 

anexados também como documentos suplementares, com qualidade satisfatória. Todo tipo 

de Ilustração deve apresentar fonte, ainda que sejam os próprios autores (como no exemplo 

de Tabela). 

 

5- LISTA DE PROBLEMAS 

Para a lista de problemas deverá ser usada a lista do CIAP-2, onde se favorece a 

identificação dos problemas. 

O CIAP-2 pode ser encontrado aqui:  

http://www.sbmfc.org.br/media/file/ciap/CIAP2_sumario.pdf 

 

6- INTERVENÇÕES 

Para cada item da lista de problemas é esperado uma ação ou várias ações. 

Nem todo problema tem que ser abordado em todas as consultas, mas é importante que esse 

problema seja destacado, de qualquer maneira. 

Assim, um paciente que tenha lombalgia e um tumor cervical, deverá ter priorizado a 

investigação sobre o tumor. Deve, contudo, a lombalgia ser investigada posteriormente. 

Como conduzir isso é um dos grandes pontos fortes da medicina de família e comunidade. 

Isso deve estar presente no caso clínico. 

 

7- DISCUSSÃO 

Associar o relato de caso a uma revisão sistemática da literatura, porém apresentá-la de 

forma comparativa e sucinta, podendo utilizar tabelas e gráficos. Deverão ser realçadas as 

informações novas e originais, comparado ao que foi achado na literatura e explicando as 

diferenças que ocorrerem. Explique os aspectos importantes do estudo e suas implicações, 

bem como suas limitações e faça recomendações decorrentes. 

 

Tabelas: deverão ser citadas no texto e numeradas em algarismos arábicos na ordem de 

aparecimento, com título e legenda explicativa, quando se aplicar. Deverão seguir o padrão 

ABNT, utilizando apenas linhas horizontais, no cabeçalho e pé da Tabela. Não utilize 

linhas verticais. Todas as tabelas deverão apresentar a fonte, quando forem os autores. 

Fonte ― Os autores (ano) 

* Obs.: não é para colocar os sobrenomes é para ficar “Os autores (2010).” mesmo. 

 

REFERÊNCIAS 

http://www.sbmfc.org.br/media/file/ciap/CIAP2_sumario.pdf
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Todos os autores citados no texto deverão constar dessa seção. Ordene-as em ordem 

alfabética, seguindo as normas da VANCOUVER. O alinhamento das referências deve ser 

à esquerda (não justificar). 

Ex: 1 autor: KLOETZEL, 2001; 2 autores: EATON; KONNER, 1985; 3 autores: SILVA; 

MACEDO; ROCHA, 2008; mais de 3 autores: MANN et al., 1962 

No texto, quando não estão entre parênteses, citar até 3 autores e, em caso de mais de 3, 

citar o primeiro seguido de “e outros”. Em caso de periódicos utilize seu nome por extenso 

(não abreviado) e não esqueça de introduzir a cidade da publicação do periódico. 

Siga corretamente a formatação, os espaços e a pontuação, observando os exemplos. 

Artigo de periódico 

Szklo M. Estrogen replacement therapy and cognitive functioning in the Atherosclerosis 

Risk in Communities (ARIC) Study. Am J Epidemiol 1996; 144: 1048-57. 

Livros e outras monografias 

Lilienfeld DE, Stolley PD. Foundations of epidemiology. New York: Oxford University 

Press; 1994. 

Capítulo de livro 

Laurenti R. Medida das doenças. In: Forattini OP. Ecologia, epidemiologia e sociedade. 

São Paulo: Artes Médicas; 1992. p. 369-98. 

Tese e Dissertação 

Bertolozzi MR. Pacientes com tuberculose pulmonar no Município de Taboão da Serra: 

perfil e representações sobre a assistência prestada nas unidades básicas de saúde 

[dissertação de mestrado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 1991. 

Trabalho de congresso ou similar (publicado) 

Mendes Gonçalves RB. Contribuição à discussão sobre as relações entre teoria, objeto e 

método em epidemiologia. In: Anais do 1º Congresso Brasileiro de Epidemiologia; 1990 

set 2-6; Campinas (Br). Rio de Janeiro: ABRASCO; 1990. p. 347-61. 

Relatório da OMS 

World Health Organization. Expert Committee on Drug Dependence. 29th Report. Geneva; 

1995. (WHO - Technical Report Series, 856). 

Documentos eletrônicos 
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Hemodynamics III: the ups and downs of hemodynamics. [computer program]. Version 

2.2. Orlando (FL): Computorized Systems; 1993. 

Outras instruções: 

Atenção! 

O manuscrito poderá conter até 2.000 (duas mil) palavras e 30 (trinta) referências. O texto 

deverá ser digitado em espaço 2 (duplo) em todas as seções, excetuando-se Tabelas e 

Ilustrações, seus títulos e legendas. Usar o processador de texto Microsoft Word® (favor 

gravar como docx, evitando doc ou rtf) e fonte Times New Roman 12. Não dar destaque a 

trechos do texto: não sublinhar e não usar negrito. Ao submeter o manuscrito, abrir-se-á um 

protocolo. 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO CASO CLÍNICO 

 

APRESENTACAO DE CASO CLÍNICO - INTERNATO EM MEDICINA DE FAMÍLIA 

E COMUNIDADE - GRUPO: ________ e ___________ 

 

Unidade: Departamento de Medicina CCO/UFSJ 

Local do Estágio: INTERNATO COMUNITARIO 

_____________________________________ 

Prof. Preceptor: ____________________________________________________________ 

Prof. Supervisor: ___________________________________________________________ 

Data: ____/____/_____ 

 

 Nota 

Apresentação  

Conhecimento  

Revisão  

Trabalho geral  

Lista de problemas e conduta  

TOTAL  
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RELATÓRIO FINAL DO INTERNATO EM MEDICINA DE FAMÍLIA E 

COMUNIDADE 

 

O relatório final do estágio deverá ter formato de um artigo de relato de experiência. 

Essa atividade será corrigida pelo professor supervisor e deve ser entregue uma semana 

antes do fim do estágio. 

Deverá ser digitado com páginas numeradas, conforme o formato abaixo. 

 

Importante: 

O Relatório Final deverá ser entregue por e-mail para o coordenador do internato de 

medicina família e comunidade, até uma semana antes do fim do estágio. 

O Relatório poderá ser feito em: dupla, trio ou individual e o interno (a) que não entregar 

no prazo perderá a nota correspondente do internato em Medicina de Família e 

Comunidade. 

O relatório deverá conter no máximo 10 páginas, com fonte Arial 12, espaçamento de 1,5 

com bordas no padrão ABNT. A Capa não entra no número de páginas. 

 

Estrutura do Relatório 

A. Parte Pré-texto: 

1. Capa (colocar o local do estágio) 

2. Folha de rosto 

3. Sumario 

 

B. Parte textual 

1. Introdução – informar a expectativa sobre o estágio e o aprendizado; caracterizar a 

instituição e a unidade, local do estágio. 

2. Objetivos 

3. Desenvolvimento - e o corpo do relatório, consiste no relato das atividades programadas 

e desenvolvidas com os respectivos resultados e com fundamentação teórica. 

Para sistematizar a apresentação das atividades distribuir em: 

• Atividades gerenciais; 

• Atividades educativas; 

• Atividades assistenciais. 

Podem ser documentadas e ilustradas com tabelas e/ou figuras, que permitem uma visão de 

conjunto do que foi realizado. 

Observar a ordem cronológica dos fatos. 

As atividades podem ser descritas por tópicos repetidos. 

Para cada dia de atividade deve ser entrada um ponto descritor de atividade. 

C. Considerações 

D. Sugestões 

E. Referências bibliográficas 

F. Apêndices/Anexos  
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AVALIAÇÃO DO PRECEPTOR E DO PROFESSOR ORIENTADOR DAS 

ATIVIDADES PRÁTICAS REALIZADAS E AUTOAVALIAÇÃO. 

 

Essa atividade será realizada pelo médico supervisor do local do estágio e deve ser entregue 

ao fim do estágio. 

 

O aluno é avaliado sob protocolo, no decorrer da prática, em relação a atitudes pelo 

professor e pelo preceptor. As atitudes são avaliadas dia a dia, mediante instrumento 

específico, nos quesitos responsabilidade, pontualidade, relacionamento com pares e 

pacientes e autodesenvolvimento. As habilidades são avaliadas por observação estruturada 

pontual das ações rotineiras realizadas pelo estudante, incluindo habilidade de consulta 

clínica, habilidades de comunicação e registro de prontuário. As avaliações formativas 

consistem em feedback sistemático aos alunos no decorrer das atividades práticas e após as 

avaliações realizadas.  

A avaliação contará com o apoio do professor supervisor, devendo ser essa nota discutida 

previamente com ele, seja através de telefone, e-mail ou presencialmente. 

 

A avaliação será realizada em dois momentos. Um primeiro momento, quando a nota não 

tem valor para a registro acadêmico, servindo puramente para fins didáticos e demonstração 

de possíveis falhas e espaço para melhoras. Essa primeira avaliação acontecerá na metade 

do estágio, quando possível. 

Uma segunda avaliação, agora com fins de registro acadêmico e com peso de nota 

avaliativa, que será realizada ao fim do estágio. Ambas as avaliações deverão ser feitas na 

forma de feedback (descrever a avaliação com o aluno em um momento exclusivo 

preceptor e aluno) e com a assinatura dele. 

 

O modelo a ser seguido para avaliação está no na próxima página (Apêndice 1).
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Apêndice 1 - Avaliação do preceptor e do professor orientador das atividades práticas (Lado A) 
 

Aluno: __________________________________________ NOTA DO TRIMESTRE__________Período da Avaliação:___________________ 
CONCEITO → 

 

CATEGORIA DE ANÁLISE ↓ 
Ótimo 

Muito 
Bom 

Bom Médio Fraco 
Não se 
aplica 

 

INSTRUÇÕES 

 

01.  Pontualidade       CONCEITO 

Ótimo....... ........................   9 – 10     

Muito Bom.........................   8 – 9             

Bom..................................... 7 – 8  

 

Médio......................... 5 – 6,9  

Fraco..........................   < 5  

 

CONCLUSÕES: 

 
 

 

 
______________________________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO DO (A) AVALIADOR (A) 
 
 

 

_____________________________________________ 

ASSINATURA DO (A) AVALIADO (A) 
 

 

DATA: ________/___________/____________ 

02.  Quantidade de trabalho       

03.  Habilidade analítica       

04.  Cooperação       

05.  Iniciativa       

06.  Adaptação       

07.  Conhecimento Científico       

08.  Ética       

09.  Responsabilidade       

10.  Compromisso social       

TOTAL  

 

      

Nota Final (Média Geral) =  

 

  

NÃO APTO 
 

APTO 
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LADO B 
CRITÉRIOS / NÍVEIS < 5 5 – 7 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

1. Pontualidade Atrasos cumulativos. Atrasos esporádicos nem sempre 
justificados. 

Atrasos esporádicos sempre 
justificados 

Boa pontualidade. 
Atrasos raros, sempre justificados. 

Pontualidade excelente. 
Sem atrasos. 

2. Gestão do tempo Muito lento. Lento Atende à demanda  Gestão adequada Ótima gestão do tempo 

3. Quantidade de trabalho Produz quantidade de trabalho 
abaixo do esperado. Requer 
supervisão constante 

Produz quantidade de trabalho 
variável, próxima ao mínimo 
esperado. 

Produz quantidade de trabalho 
esperada, sem variação. 

Produz quantidade de trabalho 
variável, acima da esperada. 

Produz quantidade de trabalho acima 
da esperada, com qualidade. 

4. Habilidade analítica 
 
 

Fraca. Requer muita assistência 
na execução de suas tarefas. 

Análise razoável em 
desenvolvimento. Necessita de 
um grau médio de supervisão em 

fases alternadas de trabalhos. 

Analisa com critério todos os 
detalhes de suas tarefas 
necessitando de pouca 

assistência.  
 

Elevado espírito analítico. 
Dificilmente requer supervisão. 

Excelente. 
Apresenta resultado de uma análise 
apurada. Auto suficiente; 

desenvolvimento e planejamento sem 
necessidade de supervisão. 

5. Cooperação Recusa trabalhar com outros 
profissionais. 

Coopera quando solicitado. Apresenta-se geralmente como 
colaborador espontâneo. 

Está sempre disposto a cooperar com 
o grupo, estimulando o trabalho em 
equipe. 
 

Extraordinariamente cooperador, 
apresentando contribuições 
excepcionais no trabalho em grupo. 

6. Iniciativa Pouca iniciativa 

Requer instruções detalhadas. 

Demonstra iniciativa, hesitando, 

entretanto, quando se defronta 
com tarefas novas. 

Boa iniciativa, não se intimida 

diante de tarefas novas. 

Constante iniciativa no desempenho 

das funções: Idealiza, desenvolve e 
sugere novos trabalhos. 

Altamente criativo e organizado; 

Idealiza, desenvolve e sugere novos 
trabalhos, estimulando o coletivo. 

7. Adaptação Incapaz de adaptar-se a novos 

trabalhos. 

Apresenta um nível razoável de 

adaptação a novos trabalhos que 
estejam relacionados entre si. 

Adapta-se a novas funções ou 

situações sem muita dificuldade 
necessitando de um grau normal 
de supervisão. 

Adapta-se muito bem a novas 

funções não relacionadas entre si. 
Aceita otimamente as mudanças no 
ambiente de trabalho. 

Versatilidade excepcional. Os fatores 

que determinam situações novas são 
encarados naturalmente; auxilia 
colegas diante das mudanças. 

8. Conhecimento científico Fraco. Requer muito estudo. 
 

Conhecimento razoável. Conhecimento bom, mas tem 
pouco interesse na busca de 
novos conhecimentos. 

Muito bom. Tem interesse e 
iniciativa em buscar novos 
conhecimentos. 

Excelente. Está sempre pesquisando 
e se atualizando.  

9. Ética Pouco respeitador das normas 
estabelecidas pela Residência e 
Hospital. Falta plantão ou 
deixa de cumprir obrigações. 

Algumas vezes não segue as 
normas não chegando, 
entretanto, a comprometer. 
Merece repreensões ocasionais. 

Observador das normas 
estabelecidas. 
Raramente necessita repreensões, 
mais por desconhecimento. 

Além de observar as normas, 
compreende e respeita as convenções 
estabelecidas. 
Cumpridor das obrigações éticas. 

Conduta excepcional. Inspira 
confiança permanente. 
Excelente. 

10. Responsabilidade Inexistente. Cumpre as obrigações somente 
nos horários previstos. 

Preocupa-se em resolver os 
problemas do serviço e do 
paciente. 

Ajuda sempre com atitudes na 
solução dos problemas. 

Excepcional. Envolve-se 
afetivamente com a solução dos 
problemas. 

11. Compromisso Social Inexistente. Raro. Não parece comprometido. Parece comprometido, porém 
demonstra pouco na prática. 

Bom discurso, prática presente quase 
sempre. 

Presente e demonstra na prática do 
dia-a-dia. 
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Apêndice 2 

Diário de Campo 

Atividade Carga 

horaria 

Data Assinatura do 

supervisor 

    

    

    

    

    

    

    

 

Entende-se como “Atividade”: 

Atendimento individual de adultos, puericultura, pré-natal, preventivo, abordagem comunitária... 

Carga horária é determinada geralmente em horas, mas pode ser em minutos, contanto que 

explicitado tal fato. 

A data pode ser por semana de internato, contanto que o aluno some as cargas horarias de todas as 

atividades realizadas. 

A Assinatura do supervisor deve ser pelo menos uma por semana. 

 

Exemplo de preenchimento: 

Atividade Carga 

horaria 

Data Assinatura 

do 

supervisor 

Atendimento demanda espontânea 4 12-08-2021  

Puericultura 4 12-08-2021  

Construção de questionário para cadastro de 

hipertensos 

8 13 a 15-08-2021  

Pré-natal 4 13-08-2021  

Visitas domiciliares 4 14-08-2021  

Atendimento demanda espontânea 4 15-08-2021  

    

 


