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PLANO DE TRABALHO DO ESTÁGIO 

 
(  X  )   ESTÁGIO OBRIGATÓRIO (       )   ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

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

02.Nome do supervisor de estágio na unidade concedente: (MÉDICO DA UBSF) Profª Patricia Urbanetto 

03.Formação profissional  e cargo do supervisor: Médica e professora supervisora dos Estágios em Medicina de Família e Comunidade 

04.Ramo de atividade da Parte Concedente: Unidades Básicas de Saúde do Município de Rio Grande 

05.Área de atividade do(a) estagiário(a): ESTÁGIO EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  

06. Período: ................................................... a .................................................... 

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

08.Cargo e função do professor orientador: Coordenadora do Curso de Medicina 

09.Atividades a serem desenvolvidas:  
          O programa a ser cumprido inclui atividades no nível primário de atenção à saúde na forma de atividades práticas e teóricas. As atividades 

teórico-práticas são ministradas por docentes da área de saúde coletiva com carga horária de duas horas semanais na área acadêmica. São elas: 

 1. Problemas prevalentes do adulto em APS: hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, 

infecções respiratórias agudas, doença isquêmica do coração, insuficiência cardíaca congestiva, cefaleia, dispepsia orgânica e funcional, dores 

articulares, climatério, depressão, ansiedade.  

2. Problemas prevalentes das crianças em APS: infecções respiratórias agudas, diarreia, doenças exantemáticas, escabiose, impetigo.  

3. Programas de saúde materno-infantil: pré-natal de baixo risco, prevenção do câncer de mama, prevenção do câncer de colo uterino, 

puericultura, epidemiologia, características dos testes diagnósticos, prevenção em saúde, medidas de ocorrência e mortalidade de doença, 

principais delineamentos epidemiológicos, inferência estatística, leitura crítica de artigos, sistema de saúde, diretrizes do SUS, estrutura do 

programa de saúde da família. 

          Atividades práticas desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF):  

- Atendimento médico supervisionado a indivíduos das áreas de abrangência das UBSF; 

- Participação em grupos educativos dos diferentes programas de saúde existentes nas UBSF; 

- Acompanhamento domiciliar supervisionado de pacientes das UBSF; 

- Busca ativa de pacientes dos programas das UBSF; 

- Avaliação de programas de saúde das UBSF; 

- Trabalho em equipe multiprofissional para o atendimento das necessidades de saúde individuais e coletivas dos usuários e das comunidades; 

- Participação nas reuniões de equipe e da comunidade; 

- Inserção em todas as demais atividades desenvolvidas nas UBSF; 

- Reuniões para discussão de assuntos relacionados a prática cotidiana do médico de família; 
- Conhecer e preencher corretamente os formulários físicos e digitais necessários ao desenvolvimento da atenção primária. 
 

 

                ____________________________________                             __________________________________________ 
Estudante                                                                         Supervisor de estágio na parte concedente 

                                           (assinatura)                                                                                          Profª Patrícia Urbanetto 
 
 
 

_________________________________________ 
Professor Orientador –FURG 

Profª Drª Carla Vitola Gonçalves 
   
 
OBS: Anexar 3 (três) vias ao Termo de Compromisso de Estágio. 


