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1  INTRODUÇÃO 

 

O mestrado profissional viabiliza, para o pesquisador, um novo 

entendimento da prática. Possibilita um olhar crítico e investigativo, além de 

proporcionar o aprofundamento em questões que, no dia a dia, não se tem a 

oportunidade de experimentar para que, ao final do percurso de construção da 

pesquisa, possam contribuir, efetivamente, para a melhoria e transformação dessa 

realidade.  

Nesse sentido, surgiu o desejo de compartilhar os resultados e as 

conclusões dessa pesquisa, “O Internato Médico após as Diretrizes Curriculares 

Nacionais de 2014: Um Estudo em Escolas Médicas do Estado do Rio de 

Janeiro”, com os coordenadores de curso e do internato, como também com os 

demais interessados no estudo e no aprimoramento dessa etapa final da graduação. 

Existe a expectativa de que os estudos realizados possam contribuir para esse 

caminho de adaptações e mudanças.  

Como produtos resultantes dessa pesquisa, foram desenvolvidos um 

relatório técnico e um site, destinados à formação de uma rede de cooperação 

virtual entre os gestores participantes desse processo.  
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1  INTRODUÇÃO 
 
 

A pesquisa realizada analisou o Internato Médico nas Escolas Médicas do 

Estado do Rio de Janeiro, após a instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduação em Medicina, (DCNs) de 2014, sob a ótica dos 

Coordenadores de Curso e Coordenadores de Internato. 

No tocante ao Internato Médico, as DCNs de 2014 trouxeram diversas 

determinações, que, após a promulgação da Lei no 12.871 e instituído o Programa 

Mais Médicos, passam a ter força de Lei, com prazo para implantação até 31 de 

dezembro de 2018.  

Com o objetivo de conhecer o momento atual do Internato Médico, 

levantou-se as seguintes questões de pesquisa: 

• Como estão atualmente planejados os estágios curriculares obrigatórios 

dos cursos de graduação em Medicina do Estado do Rio de Janeiro, no 

que concerne às determinações das DCNs de 2014? 

• Qual a opinião/avaliação dos Coordenadores/Diretores de Curso e 

Coordenadores de Internato sobre as determinações das DCNs de 2014 

a respeito do Internato Médico? 

• Quais são as dificuldades, apontadas pelos Coordenadores/Diretores de 

Curso e Coordenadores de Internato, para a operacionalização das 

determinações das DCNs de 2014, no que se refere ao Internato 

Médico? 

• Quais são as estratégias, utilizadas pelos Coordenadores/Diretores de 

Curso e    Coordenadores de Internato, para a implantação das 

determinações das DCNs de 2014, no Internato Médico? 

 

Nesse estudo, realizou-se uma pesquisa exploratória, descritiva, do tipo 

corte transversal que utilizou abordagens qualitativas e quantitativas, o que 

possibilitou a complementaridade dos dados. Foi realizada no Estado do Rio de 

Janeiro, situado na Região Sudeste do País, que possuía 19 cursos de medicina em 



15 Escolas Médicas (quatro escolas médicas possuíam dois cursos). Os dados 

foram obtidos no site emec.mec.gov.br no dia 28 de março de 2016.  

Dos 19 cursos de medicina em atividade, dez estavam localizados na 

Região Metropolitana do Estado e os outros nove em cinco diferentes regiões: 

dois na Região Norte, dois na Região Noroeste, dois na Região Serrana, dois na 

Região Médio Paraíba e um na Região Centro-sul (somente a Região dos Lagos 

não possuía cursos de medicina). 

Doze dos 19 cursos pertenciam a Instituições Privadas e cinco a 

Instituições Públicas. Na pesquisa, foram incluídas as Escolas Médicas públicas e 

privadas, reconhecidas pelo Ministério da Educação que tinham, no mínimo, uma 

turma de alunos formados ao final do ano de 2016.  
 

 

 

  



 
 
 

Os dados foram coletados junto aos Coordenadores/Diretores de Curso e 

Coordenadores Gerais de Internato. Na hipótese da Escola Médica possuir tanto o 

cargo de Coordenador de Curso, como o de Diretor de Curso, a preferência seria 

dada ao Coordenador de Curso. Os 17 Coordenadores/Diretores de Curso foram 

contatados a partir dos dados disponíveis na página http://emec.mec.gov.br/, por 

meio de consulta realizada até o dia 28 de março de 2016. Os Coordenadores de 

Internato foram identificados, de acordo com a indicação dos Coordenadores de 

Curso.  

Dentre os 17 Coordenadores/Diretores de Curso, convidados a participar 

da pesquisa, nove responderam o instrumento de pesquisa enviado, (53% do 

universo).  A população total do estudo foi representada por 13 participantes, dos 

quais nove eram Coordenadores/Diretores de Curso e quatro, Coordenadores de 

Internato.  

Com a finalidade de responder às questões levantadas, foi construído um 

instrumento de pesquisa, constituído de três partes: a primeira parte foi composta 

por um questionário, com perguntas fechadas, para caracterização dos 

participantes de pesquisa. A segunda, foi constituída por um questionário com 

perguntas fechadas e abertas, a fim de conhecer o estado atual e as estratégias 

utilizadas pelos Coordenadores/Diretores de Curso e Coordenadores de Internato, 

para a implantação das DCNs de 2014.  

A terceira parte do Instrumento foi representada por uma escala atitudinal 

do tipo Likert, com a finalidade de apreender a opinião/avaliação dos participantes 

da pesquisa sobre as DCNs de 2014, a respeito do Internato Médico, e de levantar 

as principais dificuldades, apontadas pelos Coordenadores/Diretores de Curso e 

Coordenadores do Internato, para a operacionalização das determinações das 

DCNs de 2014, no Internato Médico.  

A escala atitudinal foi dividida em três dimensões, criadas e direcionadas a 

partir dos objetivos da pesquisa: as determinações gerais e legais das DCNs de 

2014; as recomendações das DCNs de 2014 para a Atenção Básica e Urgência e 

Emergência no Internato Médico; e as dificuldades/sugestões para a 

operacionalização das determinações das DCNs de 2014, no Internato Médico.  



As respostas das questões abertas foram submetidas à análise de conteúdo, 

na modalidade análise temática. As questões fechadas foram tabuladas e 

apresentadas em percentuais.  

A escala de percepção utilizada, na pesquisa, teve a sua análise baseada em 

três intervalos de pontuação: de 1 a 1,99 pontos, a percepção é negativa e 

mudanças em curto prazo devem ser tomadas; de 2,00 a 2,99 pontos, a percepção 

revela aspectos a serem melhorados, exigindo medidas em médio prazo; e de 3,00 

a 4,00 pontos, a percepção é positiva e pode ser potencializada, mas o objeto ou 

situação pesquisada, a princípio, encontra-se numa zona de conforto. 

Para disponibilizar essa análise aos gestores, foi produzido, de maneira 

sistematizada e direta, esse relatório técnico da pesquisa que contém os 

resultados e as demais informações pertinentes. A finalidade desse relatório 

técnico é contribuir com as Escolas Médicas no processo de implantação das 

DCNs de 2014.  

Esse relatório destaca aspectos fundamentais da pesquisa “O Internato 

Médico após as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2014: Um Estudo em 

Escolas Médicas do Estado do Rio de Janeiro”, realizada como requisito parcial 

para a obtenção do título de Mestre Profissional pelo Programa de Pós-Graduação 

Ensino em Ciências da Saúde, oferecido pelo Centro de Desenvolvimento do 

Ensino Superior em Saúde (CEDESS) da UNIFESP. 

 

 
2  O QUE A PESQUISA APONTA 

 

Os resultados da pesquisa evidenciam que todas as Escolas Médicas 

representadas estavam em movimento para adequação às DCNs de 2014. 

No que tange à elaboração das DCNs de 2014, a partir da Lei que instituiu 

o Programa Mais Médicos, os coordenadores não chegaram a um consenso quanto 

a essas diretrizes terem representado um avanço significativo para o 

funcionamento dos Cursos de Graduação em Medicina.  

A maioria dos Coordenadores reconhece o Contrato Organizativo de Ação 

Pública Ensino-Serviço (COAPES), com as Secretarias Municipais e Estaduais de 

Saúde, como a opção mais adequada para garantir campos de prática de qualidade 



para os estudantes no Internato. O COAPES surgiu para regulamentar os 

convênios entre as instituições de ensino e serviços assistenciais.  

Verifica-se que parte dos Coordenadores não concorda com a 

recomendação das DCNs de 2014, no que diz respeito à preceptoria no Internato 

Médico a ser exercida por profissionais do serviço de saúde, com supervisão dos 

docentes próprios das IES. Provavelmente, esse fato se deve ao reconhecimento 

da autonomia do profissional do serviço de saúde, como preceptor na formação 

dos estudantes e, possivelmente, pela falta de docentes nos próprios cursos.  

Dos Coordenadores participantes, 46,1% consideram o prazo limite de 31 

de dezembro de 2018, insuficiente, para a completa implantação das 

determinações das Diretrizes no Internato Médico.  

Para os Coordenadores/Diretores de Curso e Coordenadores de Internato, a 

respeito das recomendações das DCNs de 2014, no que se refere à carga horária:  

• Todos os Coordenadores afirmam que a carga horária semanal das 

atividades do Internato representa até 40 horas semanais. Doze dos 

treze Coordenadores referem que os períodos de plantão, de uma 

determinada área do Internato, compreendem até 12 horas por dia, o 

que está em conformidade com as DCNs de 2014 e com a Lei do 

Estágio.    

• Dos Coordenadores, 92% concordam que os períodos de plantão, de 

até 12 horas diárias, respeitado o limite de 40 horas semanais, são 

adequados para propiciar o rendimento no aprendizado e evitar a 

exaustão do aprendente.  

 
 
  



 
 

 
 
• Grande parte dos Coordenadores concorda que o treinamento do 

interno, em cenários de Atenção Básica e Urgência e Emergência, 

deve representar, no mínimo, 30% da carga horária total do Internato 

Médico, o que significa, pelo menos, seis meses nesses cenários. Dos 

Coordenadores, 69% afirmam que estão em consonância com as 

DCNs de 2014, no que concerne à carga horária de Atenção Básica e 

Urgência e Emergência que, somadas, devem representar 30% da 

carga horária total do Internato. Da mesma maneira, 69% relatam que 

a carga horária das atividades de Atenção Básica predomina sobre a 

carga horária destinada às atividades de Urgência e Emergência em 

suas Escolas, o que significa, igualmente, que estão adequadas às 

determinações das DCNs de 2014.  

• Com relação à obrigatoriedade de cumprir 30% da carga horária do 

Internato, em atividades nas áreas de Atenção Básica e de Urgência e 

Emergência, foi descartada, por 69,30% dos Coordenadores, a 

necessidade de aumentar o tempo do Internato Médico, para além dos 

dois anos obrigatórios.  

• Em relação à carga horária do Internato, todos os participantes da 

pesquisa referem que ela representa 35% da carga horária total do 

curso, conforme preconizado pelas DCNs de 2001 e reafirmado pelas 

DCNs de 2014. Entretanto, na análise das questões abertas, foram 

identificadas escolas que, ainda, planejavam o Internato com duração 

de dois anos, a partir do segundo semestre de 2018.  

A respeito das recomendações das DCNs de 2014, no tocante à Atenção 

Básica: 

• Todos os Coordenadores afirmam que, em suas Escolas, as atividades 

de ensino na Atenção Básica são desenvolvidas no âmbito da 

Medicina de Família e Comunidade. 

• Todos os Coordenadores concordam que as atividades, voltadas para a 

Atenção Básica, devem ser realizadas no âmbito da Medicina Geral de 



Família e Comunidade, o que está em conformidade com as Diretrizes 

para o Ensino da Atenção Primária, publicadas em 2012 pela 

Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM) e Sociedade 

Brasileira de Medicina de Família e Comunidade.  

• Dos Coordenadores, 76,9% concordam que a Atenção Básica deve 

fazer parte do núcleo central das atividades discentes, desenvolvidas 

no Internato Médico, posto que tem a capacidade de resolução de 80% 

dos problemas de saúde da população. 

 

Sobre as recomendações das DCNs de 2014, no que se refere ao ensino de 

Saúde Mental: 

• Até o momento da coleta de dados, 46% dos Coordenadores afirmam 

não desenvolver atividades de Saúde Mental no Internato.  

• Todos os participantes concordam com a inclusão obrigatória da área 

de Saúde Mental no Internato. 

• A maioria dos Coordenadores concorda que o treinamento do interno, 

na área de Saúde Mental, no Internato Médico, deve ser realizado nos 

cenários de Atenção Básica, bem como reconhecem a Estratégia de 

Saúde da Família como o espaço ideal para se aplicar os princípios da 

desmedicalização e desistitucionalização, essenciais na efetivação da 

Reforma Psiquiátrica.  

 

Acerca das recomendações das DCNs de 2014, no que diz respeito ao 

ensino de Urgência e Emergência: 

• A maioria dos participantes (92,40%) reconhece que o 

desenvolvimento de atividades em ambiente pré-hospitalar, durante o 

internato, é fundamental para o desenvolvimento das competências 

para a atuação na área de Urgência e Emergência. 



• A maioria dos Coordenadores (84,60%) considera que as atividades de 

Urgência e Emergência devem ter destaque no Internato Médico, pois 

grande parte dos egressos iniciam as suas atividades profissionais 

nesses campos de prática. Todos os Coordenadores afirmam possuir 

atividades de Urgência e Emergência no Internato. No entanto, com 

base na análise qualitativa dos dados, emergiu a categoria ‘proposta de 

implantação do ensino de Urgência e Emergência no Internato 

Médico’, o que demonstra que algumas escolas estavam em processo 

de implantação.  

• A maioria dos Coordenadores (84,60%) afirma que as atividades em 

ambientes controlados (laboratórios de simulação) são fundamentais 

no desenvolvimento das atividades de Urgência e Emergência no 

Internato Médico. No entanto, somente 61% deles referem utilizar 

atividades em ambientes controlados como ferramenta para o 

desenvolvimento e treinamento das atividades práticas, na área de 

Urgência e Emergência no Internato. 

 

No que concerne às Dificuldades/Sugestões, na operacionalização das 

determinações das DCNs de 2014 no Internato Médico, os Coordenadores, 

participantes da pesquisa, apontam para a precariedade dos cenários de Urgência e 

Emergência no âmbito do SUS. A não fixação dos profissionais, nos serviços de 

urgência, são entraves para o desenvolvimento de atividades docentes, nesse 

contexto. Dos Coordenadores, 30,7% consideram impossível desenvolver 

atividades, em cenários de Urgência e Emergência, somente em serviços públicos.  

Dos participantes, 31% ressaltam que as atividades práticas, de 

observação/assistência na área de Urgência e Emergência, não são desenvolvidas, 

exclusivamente, em cenários do SUS, o que evidencia a impossibilidade do 

cumprimento integral das determinações das DCN de 2014, até o momento da 

realização da coleta de dados dessa pesquisa.  

 
  



 
 

 
A respeito da determinação das DCNs de 2014, em que, no mínimo, 30% 

da carga horária total do Internato Médico deva ser desenvolvida nas áreas de 

Urgência e Emergência e de Atenção Básica, 61,60% dos participantes afirmam 

que é uma tarefa difícil de ser operacionalizada no Internato Médico.  

Os Coordenadores/Diretores demonstraram uma reação positiva com 

relação ao COAPES e vislumbraram a possibilidade de avanço na ordenação de 

campos de prática no Internato. Contudo, apontaram dificuldades para 

consolidação de parcerias junto aos gestores municipais e estaduais.   

 

 
3  CONSIDERAÇÕES/RECOMENDAÇÕES ÀS ESCOLAS 

 

Ao final dessa pesquisa, verificou-se uma variedade de estratégias 

utilizadas e planejadas pelos Coordenadores de Curso e Coordenadores de 

Internato, com vistas à implantação das determinações das DCNs de 2014, no 

Internato Médico.  

Com relação à adequação de carga horária e do tempo de duração dos 

estágios no Internato foi apontada a necessidade de ampliação de carga horária 

nas áreas de Atenção Básica e Urgência e Emergência e a redução da carga 

horária de estágio fora da IES, como uma estratégia para a adequação de carga 

horária e duração dos estágios.  

Algumas escolas sinalizam a necessidade de adequação do Internato à 

duração mínima de dois anos na graduação médica, uma recomendação já 

presente nas DCNs de 2001 e reafirmadas pelas DCNs de 2014. 

Em relação às propostas de implantação e reestruturação do ensino de 

Atenção Básica no Internato Médico, propõem-se as seguintes estratégias: 

− ampliação e diversificação de cenários de prática específicos para 

Atenção Básica no Internato Médico, como Clínicas da Família e 

Centro de saúde da família das Secretarias Municipais de Saúde. 

− desenvolvimento de atividades de Atenção Básica em interface com as 

áreas de Clínica Médica e Pediatria. 

 



Para a implantação e reestruturação do ensino de Saúde Mental no 

Internato Médico, observam-se as seguintes estratégias: 

− criação/ampliação de cenários de prática específicos para Saúde 

Mental, como Ambulatórios de Saúde Mental, Visitas no Pronto 

Socorro Psiquiátrico Municipal, desenvolvimento de atividades em 

terapia comunitária e de família. 

−  proposta de abordagem transversal da saúde mental, em todos os 

módulos do Internato Médico. 

−  implementação de atividades de Saúde Mental no âmbito da Atenção 

Básica. 

 
 
  



 
 

 
Para a implantação e reestruturação do ensino de Urgência e Emergência, 

no Internato Médico, verificam-se as seguintes estratégias: 

− ampliação e diversificação de cenários de prática de Urgência e 

Emergência, como estágios em Serviço de Urgência e Emergência da 

Secretaria Municipal de Saúde; desenvolvimento de atividades de 

Urgência e Emergência em plantões de enfermaria. 

− ampliação de atividades de Urgência e Emergência com a criação de 

estágios eletivos, por meio de convênios com as emergências da rede 

municipal. 

− ampliação de atividades de Urgência e Emergência, com treinamento 

em laboratórios de simulação. 

− desenvolvimento de atividades de Urgência e Emergência em 

Unidades de Pronto Atendimento do SUS. 

De modo geral, os Coordenadores reconhecem que o estabelecimento de 

novos convênios e parcerias para o estágio dos estudantes representa uma 

estratégia a ser utilizada pelas Escolas para a implantação e adequação às 

determinações das DCNs de 2014. 

A adoção de metodologias mais problematizados na abordagem teórica do 

Internato Médico aparece como estratégia de adequação às DCNs 2014, no 

tocante ao desenvolvimento de atividades teóricas. Os Coordenadores apontam 

para as diferentes possibilidades de operacionalização dessas metodologias como: 

o estudo de caso, o desenvolvimento de atividades que permitam integração 

multidisciplinar e a utilização de novas tecnologias – ambiente virtual de 

aprendizagem. 

Em síntese, espera-se que a divulgação e a discussão desse relatório 

técnico, no âmbito das escolas, possa contribuir no processo de adequação e 

implantação das DCNs de 2014.  
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1  INTRODUÇÃO  

O desenvolvimento da pesquisa: “O Internato Médico após as Diretrizes 

Curriculares Nacionais de 2014: Um Estudo em Escolas Médicas do Estado do 

Rio de Janeiro” trouxe informações acerca: do momento atual do Internato nas 

Escolas Médicas participantes; da opinião dos Coordenadores a respeito das 

DCNs de 2014, no que se refere ao Internato; das principais dificuldades 

apontadas na sua operacionalização; e das estratégias utilizadas/planejadas nesse 

processo de implantação.  

Com a finalidade de possibilitar a aproximação dos gestores participantes 

desse processo, foi criada uma rede de cooperação virtual, como uma ferramenta 

para permitir o diálogo, a troca de experiências, o compartilhamento de ideias e 

estratégias, para a superação das dificuldades apontadas. Objetiva-se a construção 

de um espaço virtual que possibilite a discussão dessa temática e o 

compartilhamento de artigos e de materiais pertinentes. Pressupõe-se que a 

publicação do relatório técnico e da dissertação dessa pesquisa venha a contribuir 

com esse espaço e se torne uma ferramenta de fácil acesso ao grupo participante.  

Redes de cooperação são muito utilizadas no meio empresarial. 

Representam agrupamentos de empresas que buscam objetivos comuns, 

habitualmente, no âmbito da lucratividade e na busca da sobrevivência. Essas 

redes têm impacto na produtividade, na inovação das empresas envolvidas e na 

formação de novos negócios. As empresas, que se unem em redes, conseguem se 

apropriar desses benefícios e obtêm vantagens competitivas (TALAMO; 

CARVALHO, 2004).  

De acordo com Verschoore e Balestrin, (2008, p. 1.045) 

A idéia da cooperação em rede está em processo de consolidação na 
sociedade contemporânea. … as redes de cooperação despontam como 
quebra paradigmática na condução dos negócios. A expansão global dos 
mercados, a extrema rapidez dos avanços tecnológicos, a maior facilidade das 
trocas informacionais e o fim das vantagens competitivas estáveis, entre 
outros fatores, determinaram a superação do modo de competição tradicional, 
calcado na burocracia hierárquica das megaestruturas empresariais. Os 
consumidores do século XXI exigem competências muito além daquelas que 
uma empresa consegue desenvolver isoladamente. Sendo assim, a 
predisposição para a cooperação em rede tornou-se obrigatória e a sua 
concretização transformou-se em diferencial.  



As redes de cooperação permitem o encontro de soluções, diferentes 

daquelas realizadas de modo tradicional. Nessas redes, as conexões entre os 

participantes constituem relações estruturadas, social e economicamente, com a 

finalidade de alcançar os objetivos individuais e coletivos. A articulação, em rede, 

permite o fortalecimento do grupo envolvido (VERSCHOORE; BALESTRIN, 

2008).  

A operacionalização da rede de cooperação virtual, sobre a implementação 

das DCNs de 2014, com relação ao internato médico, demandará esforços 

constantes e empenho dos participantes para que a sua finalidade seja alcançada. 

Acredita-se que, futuramente, possa representar uma ferramenta que possibilite a 

aproximação entre os gestores e, consequentemente, entre as Escolas Médicas 

para o diálogo, a discussão e a troca de experiências, acerca da formação médica.  
 

  



 
 
 

2  METODOLOGIA 

 

Para possibilitar a formação de uma rede de cooperação virtual entre os 

Coordenadores da pesquisa, criou-se um site por meio da plataforma Google, 

denominado Google Sites. Esta ferramenta gratuita permite a criação de uma 

página virtual, na qual se torna possível a participação e a edição colaborativa da 

equipe participante. Possibilita a divulgação e o compartilhamento de arquivos, de 

vídeos, de agendas que estão disponíveis, na internet, para livre acesso.  

Por meio dessa mesma plataforma, foi criado um grupo, denominado de 

Google Groups. Esta ferramenta gratuita permite a criação de um grupo virtual e 

fechado, o qual está composto, inicialmente, pelos Coordenadores participantes da 

pesquisa que foram convidados, por e-mail, a fazer parte desse grupo. Essa 

plataforma pode ser utilizada tanto para a confecção e a distribuição de e-mails, 

como para a realização de fóruns de discussão e criação de chats para conferências 

em tempo real.  

 

 

3  DESCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 

 

O site criado foi denominado: Rede de Cooperação e Estudos – O 

Internato Médico nas Escolas Médicas do Estado do Rio de Janeiro e pode ser 

acessado por intermédio do link: https://sites.google.com/fmpfase.edu.br/rede-de-

cooperacao-internato.  

Inicialmente, todos os Coordenadores participantes da pesquisa foram 

convidados, via e-mail, a formar esta rede de cooperação. A equipe constituída 

terá permissão para editar, de maneira colaborativa, a página criada. Será possível 

a postagem de arquivos, de vídeos e de materiais pertinentes que poderão ser 

publicados para o acesso livre ou diretamente do grupo de gestores, assim como a 

criação de debates e discussões no espaço reservado para tal finalidade.  O 

objetivo é que a equipe mantenha o site em atividade, a fim de proporcionar a 

aproximação dos Coordenadores e, consequentemente, das Escolas Médicas, bem 



como de se tornar um espaço independente para discussões produtivas acerca do 

Internato Médico.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

Página inicial do site: Rede de Cooperação e Estudos – O Internato Médico nas 

Escolas Médicas do Estado do Rio de Janeiro 

 
 

 

Fonte: https://sites.google.com/fmpfase.edu.br/rede-de-cooperacao-internato 

 
 

Página Diretrizes Leis e Portarias, do site: Rede de Cooperação e Estudos – O Internato 

Médico nas Escolas Médicas do Estado do Rio de Janeiro 
 
 

 

Fonte: https://sites.google.com/fmpfase.edu.br/rede-de-cooperacao-internato  

 



 

 
Página Relatório Técnico, do site: Rede de Cooperação e Estudos – O Internato Médico nas 

Escolas Médicas do Estado do Rio de Janeiro. 
 

 

Fonte: https://sites.google.com/fmpfase.edu.br/rede-de-cooperacao-internato  
 

Página Dissertação Completa, do site: Rede de Cooperação e Estudos – O Internato Médico 

nas Escolas Médicas do Estado do Rio de Janeiro. 
 
 

 

Fonte: https://sites.google.com/fmpfase.edu.br/rede-de-cooperacao-internato  
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