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HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA 

PROGRAMA DE ESTÁGIOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 
 

 

RODÍZIO EM NEUROINTENSIVISMO PARA RESIDENTES (160h) 

PRECEPTOR RESPONSÁVEL  
Dra. Maria Goreth Pereira: goreth_pereira@hotmail.com  

PRECEPTORES ENVOLVIDOS  

Edna Lúcia de Freitas Silva Camila Lyra de Carvalho Rafaela de Almeida Freitas Gondim 

DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO OU PROGRAMA  

Estágio em UTI neurológica para pós-graduandos (residentes/especializandos) nas áreas de terapia intensiva, 

neurologia e neurocirurgia.  

OBJETIVO PRINCIPAL  

Aprendizado específico em neurointensivismo  

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

Data do pedido oficial de rodízio da Instituição de Ensino à DEP. Critério de desempate: Análise de currículo  

(Coordenação /Preceptor responsável).  

VAGAS  

01  

REGIME DE TRABALHO  

Estágio diário, de segunda a sexta-feira, das 8h as 17h, respeitando seminários externos de seus serviços  

(quando discriminado no pedido oficial de rodízio).  

DURAÇÃO DO ESTÁGIO  

01 mês  

CARGA HORÁRIA E DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO NO HPS  

40h semanais, de segunda à sexta-feira, das 8h as 17h.  

COMPORTAMENTOS DE ENTRADA  

Ao iniciar as atividades, o candidato deve ser capaz de...  

 
Domínio Cognitivo (Conhecimentos)  
 

1- Conhecer as bases teóricas e fisiopatologia das principais afecções neurológicas/neurocirúrgicas  

2- Reconhecer preceitos de segurança do paciente  

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

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

5- Dominar princípios de biossegurança  

6- 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  

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. Comprometimento com o bem estar do paciente e seus familiares  

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

5. Ser capaz de discutir casos clínicos, elaborar hipóteses diagnósticas, estabelecer condutas e metas terapêuticas  

6. Ser capaz de preparar e apresentar seminários em temas específicos para audiência de distintas áreas da saúde.  

AÇÕES DE NIVELAMENTO (ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS)  
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Domínio Cognitivo: 
  

1.Visita multidisciplinares  

2.Discussão de casos clínicos  

3.Participação em palestras e 

seminários  

4.Discussão de artigos científicos 

5) Plataforma Educativa Pelópidas 

Digital 

Domínio Psicomotor  
 

1. Realizar exame físico de 

pacientes críticos, registrando 

apropriadamente achados  

2. Participar de visitas clínicas  

3. Observação de procedimentos e 

realização de procedimentos 

invasivos sob supervisão presencial  

Domínio Afetivo  
 

1. Vivenciar o cuidado de pacientes 

neuro- critícos  

2. Ter a oportunidade de avaliar o 

papel de uma unidade de cuidados 

intensivos na evolução dos 

pacientes neurológicos e 

neurocirúrgicos.  

3. Refletir sobre as necessidades 

que caracterizam o atendimento 

neurocrítico na rede SUS  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  
Ao final do programa, o estudante será capaz de...  

 

Domínio Cognitivo  
 

1. Consolidar conhecimentos em anatomia neurológica e suas implicações para a prática dos cuidados intensivos  

2. Consolidar a prática da anamnese e exame neurológico em paciente neuro-crítico  

3. Descrever a técnica de realização, benefícios e potenciais complicações de procedimentos invasivos em 

neurointensivismo.  

4. Ser capaz de listar as possibilidades terapêuticas disponíveis para determinada patologia neurológica/neurocirúrgica.  

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

reabilitação em pacientes neurológicos e neurocirúrgicos em cuidados intensivos.  

 

Domínio Psicomotor  

Atuando sob supervisão:  
 

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

especializado de pacientes neuro-críticos  

 

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 neuro-críticos  

2. 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 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 da Plataforma Pelópidas Digital em tema de interesse, sob orientação de 

preceptor HPS OU entrega de estudo de caso com revisão bibliográfica em tema definido pelo preceptor HPS 

(Ver Programa de Acompanhamento de Projetos de Pesquisa HPS)  

CERTIFICAÇÃO  

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

(www.hps.imip.org.br)  

 


