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HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA 

PROGRAMA DE ESTÁGIOS 

ESTÁGIO COMPLEMENTAR ESPECIALIZADO PARA GRADUANDOS DA ÁREA MÉDICA 
PRECEPTOR RESPONSÁVEL  
Coordenador do setor de solicitação do estágio  

COORDENADORES ENVOLVIDOS NO ESTÁGIO  

Anestesia: Dr. Hipólito Mulato - hipolitomulato@bol.com.br  

UTIs: Dra. Maria Goreth Pereira/Dr.Ubiracé Elihimas: goreth_pereira@hotmail.com/biraelihimas@yahoo.com.br  

Cardio: Drº. Carlos Japhet: japhet@hps.imip.org  

Neurologia: Dra. Maria Paula Martins/Dra. Ana Rosa Melo: mpmartins18@gmail.com/anarosamclima@hotmail.com  

Neurocirurgia: Dra. Carolina Martins: carolina.martins@hps.imip.org.br  

NRI: Dr. José Laércio/Dr. Flávio Mota: laercionri@bol.com.br/fmota60@hotmail.com  

DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO  

Estágio voluntário, não remunerado, em área específica, variando em duração de 01 semana a 03 meses, para 

acompanhamento das atividades do Setor, de acordo com disponibilidade e interesse do Serviço.  

Certificações serão emitidas mediante condições especificadas nas Normas Gerais de Estágio HPS (www.hps.imip.org) e 

unicamente para estágios acima de 30 dias de duração.  

OBJETIVO PRINCIPAL  

Complementar conhecimento adquiridos durante curso médico, permitindo ao graduando familiarizar-se com  especialidade 

de interesse no perfil de atuação do HPS.  

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

Com antecedência mínima de 60 dias antes do início do estágio, encaminhamento à Escolaridade DEP –HPS  (sob 

protocolo), a seguinte documentação:  

 

Do graduando interessado: 
  

1) Carta de Intenções detalhada, de construção do candidato, discriminando OBRIGATORIAMENTE, entre outros:  

a) Setor de interesse/Coordenador que avaliará a solicitação b) Instituição de ensino superior, ano e período em curso.  

c) Motivo da solicitação para o estágio  

d) Duração proposta do estágio e e) carga horária semanal que dispõe o candidato para realização das atividades no HPS (com 

horário de entrada e saída)  

f) Endereço e contato permanentes (incluindo telefone e e-mail)  

g) Endereço e contato no Recife, durante o período do estágio (incluindo telefone e e-mail)  

2) Comprovante de vinculação, da Instituição de Ensino Superior, constando ano de entrada, ano previsto de graduação e 

período em curso.  

3) Cópia do seguro-saúde integral, vigente no território nacional, para o período solicitado de visita.  

4) Cópia da carteira de vacinação, incluindo as imunizações recomendadas no Programa de Controle Médico de  

Saúde Ocupacional – Medicina do Trabalho HPS (hepatite, tétano, tríplice viral e influenza)  

5) Cópia do RG  

6) Histórico escolar atualizado  

7) Currículo vitae  

 

A decisão de aceitação do estagiário é do Setor HPS ao qual o estágio foi solicitado e envolve os seguintes critérios: 

  

1) Número e ordem cronológica dos pedidos de estágio protocolados na Escolaridade para um determinado período.  

2) Alunos de internato terão precedência sobre acadêmicos  

3) Desempenho geral do candidato durante curso médico  

4) Outras atividades na área de interesse  

 

O Coordenador do Setor/Serviço no qual o estágio será realizado emitirá anuência prévia, por escrito, designando 

OBRIGATORIAMENTE um membro do corpo clínico do HPS que será responsável pelo estagiário no âmbito do HPS.   

Aprovação do pedido será remetida ao solicitante, com cópia para o Coordenador do Setor/Serviço e Preceptor. 

Responsável, preferencialmente por e-mail, no período que antecede a visita/observership.  
 

Uma vez aprovado, o solicitante deve contactar/apresentar-se à Escolaridade DEP-HPS para entrega de documentos, 

cadastramento e confecção de identificação Institucional.  

VAGAS 

01 estagiário por Setor, por período  
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REGIME DE TRABALHO  

Atividades definidas por cada um dos Setores no estágio complementar HPS se limitarão ao horário de 06:30 as  

22h.  

DURAÇÃO DO ESTÁGIO  

Variável em duração, de no mínimo 01 semana até máximo de 03 meses.  

Certificações serão emitidas mediante condições especificadas nas Normas Gerais de Estágio HPS (www.hps.imip.org.br) e 

unicamente para estágios acima de 30 dias de duração.  

CARGA HORÁRIA E DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO NO HPS  

Variável de 12 a 40h semanais, de acordo com carga horária disponível apresentada pelo estagiário e aquela  

estipulada pelo Coordenador do Serviço de acordo com características do Setor.  

A carga horária e horários de estágio serão definidas antes do início do estágio e constarão da Carta de  

Aprovação do Pedido de Estágio.  

COMPORTAMENTOS DE ENTRADA  

Ao iniciar as atividades, o estudante deverá ser capaz de...  
 

Domínio Cognitivo (Conhecimentos)  
 

1- Conhecer as bases anatômicas e fisiológicas dos sistemas cardiovascular e nervoso  

2- Dominar a semiologia e exame armado em neurologia e cardiologia  

3- Conhecer as bases teóricas e a fisiopatologia das principais afecções neurológicas/neurocirúrgicas e cardiológicas.  

4- Reconhecer preceitos de segurança do paciente  

5- Dominar aspectos fundamentais do transporte de pacientes críticos e semi-críticos  

6- Reconhecer princípios norteadores do descarte de resíduos em serviços de saúde (lixo hospitalar)  

7- Dominar princípios de biossegurança  

8- Reconhecer o papel da comissão de controle de infecções e os cuidados/comportamentos necessários de isolamento e 

precauções  

 

Domínio Psicomotor (Atitudes)  
 

Executar, sob supervisão:  

1. Acesso venoso periférico  

2. Ventilação assistida por máscara  

3. Monitorização não invasiva  

4. Transferência cama-cadeira de pacientes com déficits neurológicos  

5. Executar exame neurológico e cardiológico  

6. Realizar apropriadamente registros clínicos e Institucionais  

 

Domínio Afetivo (Valores e Comportamentos)  

 

1. Demonstrar capacidade de lidar com prazos, horários e metas  

2. Manter relacionamento construtivo com a equipe multidisciplinar.  

3. Demonstrar comprometimento com o bem estar do paciente e seus cuidadores  

4. Zelar pela Instituição, observando suas regras de convívio e comportamento.  
 

AÇÕES DE NIVELAMENTO (ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS)  

Domínio Cognitivo:  

 

1. Leitura e debate de artigos 

científicos  

2. Discussões presenciais e virtuais em 

temas de interesse  

3. Tutoriais digitais e vídeos  

4. Colaboração em Reuniões  

Científicas e Visitas 

5. Plataforma Pelopidas Digital 

Domínio Psicomotor  

 

1. Realizar exame físico de 

pacientes, registrando 

apropriadamente achados  

2. Participar de visitas clínicas  

3. Observação de procedimentos 

e intervenções  

4. Preparação de casos para 

debate.  

Domínio Afetivo  

 

1. Ser exposto ao contato com o pacientes na 

área de interesse  

2. Ter a oportunidade de avaliar o papel de 

um hospital terciário, especializado em 

cardiologia e neurocirurgia.  

3. Refletir sobre as necessidades que 

caracterizam o atendimento neuro/cardio na 

rede SUS.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  
 

Ao final do programa, o estudante será capaz de...  

 

Domínio Cognitivo  
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1. Consolidar conhecimentos em anatomia e fisiologia em cárdio e neuro e suas implicações para a prática assistencial  

2. Consolidar a prática da anamnese e exame especializado na área de interesse  

3. Descrever a técnica de realização, benefícios e potenciais complicações de procedimentos na área de cárdio e neuro.  

4. Ser capaz de listar as possibilidades terapêuticas disponíveis para determinada patologia na área de cárdio e neuro.  

5. Ser capaz de exercer crítica e julgamento na escolha de drogas, monitorização, procedimentos, medidas de suporte e 

reabilitação em pacientes cardiológicos neurológicos e neurocirúrgicos.  

 

Domínio Psicomotor  

 

Atuando sob supervisão:  

 

1. Consolidar manobras práticas efetivas na triagem especializada, monitorização, intubação, ventilação e manejo 

especializado de pacientes nas áreas de cardio e neuro, sob supervisão.  

 

Domínio Afetivo  

 

1. Desenvolver interação construtiva com profissionais de saúde em uma instituição especializada  

2. Exercitar a atitude ética, compromissada e de alto nível científico  

3. Compreender as peculiaridades e necessidades no atendimento de pacientes nas áreas de cárdio e neuro.  

4. Praticar conceitos de atendimento interdisciplinar, reconhecendo o papel dos diversos membros da equipe multidisciplinar 

no resultado final do tratamento especializado. 

AVALIAÇÃO  

Frequência:  
Registro biométrico de entrada e saída e/ou por assinatura (quando cabível), de acordo com horário definido pelo  

Coordenador do Setor, ao início do Estágio.  

Cumprimento de 100% da carga horária de estágio.  

 

Aquisições:  

Performance superior a nota 7/10 nos domínios cognitivo, afetivo e psicomotor.  

Apresentação de relatório de atividades e avaliação mensal (ou final) cruzada.  

Desempenho na Plataforma Pelópidas Digital 

Construção de portfólio de atividades desenvolvidas durante estágio complementar OU entrega de proposta de  

Pauta de Conduta, Panfleto ou Modulo Plataforma Pelopidas Digital em tema de interesse, produzido sob orientação de 

preceptor HPS.  

 

Recomendações:  

 

O Coordenador do Setor e DEP-HPS reservam-se o direito de fornecer, além da Certificação (se aplicável), uma Carta de 

Recomendação personalizada para estagiário que apresentar elevado padrão de compromisso, profissionalismo e 

contribuições à Instituição. 
 

CERTIFICAÇÃO  

Certificações serão emitidas mediante condições especificadas nas Normas Gerais de Estágio HPS  

(www.hps.imip.org.br) e unicamente para estágios acima de 30 dias de duração.  

 

 


