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Os riscos dos estágios 
extracurriculares no 
exercício da Medicina

José Nalon de Queiroz*

A carreira de um 

médico, legalmente, 

inicia-se com a 

conquista do Certificado de 

Graduação em Medicina, com o 

qual o novo profissional efetuará seu 

registro no Conselho Regional de 

Medicina do Estado onde pretende 

atuar. Os estágios curriculares, 

realizados durante o transcorrer do 

curso, são essenciais na formação do 

futuro profissional.

Entretanto, sob a alegação de que não 

conseguiram praticar suficientemente e na 

ânsia de buscar treinamentos diversificados, 

muitos graduandos, erroneamente, recorrem aos 

estágios extracurriculares. Tais iniciativas se fazem 

de forma voluntária e aleatória, sem o conhecimento 

das unidades formadoras, com a aquiescência de 

diretores clínicos, gestores de saúde ou com 

desconhecimento dos mesmos e sem a devida 

supervisão médica nas unidades prestadoras de 

serviços médicos à comunidade.

Dessa iniciativa particular surgem riscos e prejuízos 

para alunos, instituições de ensino, instituições 

assistenciais, médicos assistentes e comunidade. 

Entre os inúmeros prejuízos advindos dessa 

prática destacam-se: transgressão aos princípios 

éticos e dispositivos legais ao constatar-se que 

o aluno incorre em exercício ilegal da Medicina, 

sujeito a sanções penais, e os médicos que 

lhes delegam atividades assistenciais, sem 

supervisão direta, tornam-se seus 

cúmplices; riscos para a saúde e 

integridade física dos membros da 

sociedade ao se entregarem aos 

cuidados de pessoas não 

habilitadas para o exercício 

profissional da Medicina; e 

consequente desprestígio da 

profissão médica, das unidades 

formadoras (faculdades de Medicina) e 

unidades assistenciais.

Para que tais práticas possam ocorrer de forma 

adequada, sem riscos para quaisquer das 

partes, deve-se observar o que existe em 

termos de regulação, legislação e/ou 

normatização.

Os estágios curriculares são regidos pela Lei nº 

11.788/2008, pelo Decreto Lei nº 2080/96, pela 

Resolução do Conselho Federal de Educação 

de 4 de maio de 2009 e pelo Parecer Consulta 

do Conselho Regional de Medicina de Minas 

Gerais (CRMMG) nº 3817/2009, de 5 de outubro 

de 2009.

Já para os estágios extracurriculares há os 

Pareceres CRMMG de números 3478/2008, de 

19 de dezembro de 2008; 3414/2008, de 9 de 

março de 2008; e 3236/2006, de 11 de 

dezembro de 2008.

Mas a regulamentação, possivelmente a mais 

importante e útil para os que desejam estagiar 

ou oferecer estágios aos graduandos, ocorreu 

somente em 11 de fevereiro de 2011. Trata-se da 

Resolução CRMMG nº 331/2011.

Portanto, os graduandos em Medicina devem 

ficar atentos a essas normatizações para que 

exerçam seus estágios de forma correta, 

aproveitando ao máximo a experiência que 

será essencial para a sua futura atuação 

profissional.  

Para entender mais essas normatizações, o 

estudante pode acessá-las no site do Conselho 

Regional de Medicina de Minas Gerais (http://

www.crmmg.org.br/).
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