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HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA 

PROGRAMA DE ESTÁGIOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 
 

ESTÁGIO EM NEUROLOGIA - EMERGÊNCIA 
 SUPERVISORES 

 Dra. Ana Rosa Melo Corrêa Lima: anarosamclima@hotmail.com – 81 999747365 

 Dra. Maria Paula Martins de Lima:   mpmartins18@gmail.com  - 81 992929514 

 PRECEPTORES 
 

Adriana de Gusmão Ferreira 

Alberico Albanes Oliveira Bernardo 

Alexsandra Gonçalves Schulz 

Ana Dolores Firmino Santos do Nascimento 

Carlos Japhet da Matta Albuquerque 

Cristiana Vasconcelos de Oliveira Fontana 

Edna Lúcia de Freitas Silva  

Evandro Cabral de Brito 

Fábio José Lima Oliveira 

 

Fernando Tenório Travassos 

Jose Laercio Junior Silva 

Manoel Domiciano Cavalcante Neto 

Marcelo Ataíde de Lima 

Marcílio José de Oliveira Filho 

Mariana Cavalcanti Costa 

Maria Carolina Martins de Lima 

Maria Goreth Tavares Pereira 

 Monica de Barros Marinho  

 

Nathalia Saraiva Ramos e Cruz 

Pedro Nogueira Fontana 

Renata Amaral Andrade 

 Roberta de Matos Carvalho Araújo  

 Silvio Fialho Oliveira Vieira de Lima 

Tatiane Indrusiak Silva 

Thais Lins Gemir 
 

COLABORADORES  

  Elaine Cabral de Brito 

  Guilherme Santos de Paula Leal  

Marcílio José de Oliveira Filho 

Marcos Vinícius de Souza Martins  

   Mardson de Araújo Medeiros 

Maria Heloisa Pedrosa Santos 

Michelle Ferreira Neves da Luz Paulo 

Mozart Lacerda Siqueira C. Araújo 

  Roberto Costa Lima Júnior 

Rodrigo de Lima Torres 

Rodrigo Farias 

OBJETIVOS 

Aprimorar os conhecimentos teóricos/práticos em Neurologia e procedimentos diagnósticos envolvendo patologias neurológicas. 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Residentes externos de outras Instituições (devidamente matriculados), cursando 1º, 2º ou 3º anos de programa de Residência 

Médica regulamentar nas especialidades de: Neurologia - Clínica Médica – Geriatria - Anestesiologia – Infectologia – Medicina 

Intensiva – Fisiatria – Neurocirurgia – Psiquiatria, ou outros. 

VAGAS 

01 residente por mês. 

CARGA HORÁRIA  

   30 h/semanais das 07-13h ou 13-19h – 120h/mês 

DURAÇÃO DO ESTÁGIO 

30 dias 

DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
 

1. Participar das atividades da assistência ao paciente neurocritico e emergencial com foco no paciente neurovascular. 

2. Acompanhar realizações de exames complementares dirigidos aos esclarecimentos de patologias neurológicos. 

3. Apresentar seminários, estudos de casos em reunião da clínica neurológica. 

COMPORTAMENTOS DE ENTRADA 

 

Ao iniciar esse Programa, o candidato deverá ser capaz de: 
 

Domínio Cognitivo dos residentes (Conhecimentos) 
 

1. Conhecer princípios de assepsia e antissepsia. 

2. Conhecer os preceitos de segurança do paciente. 
3. Dominar aspectos fundamentais do transporte de pacientes críticos e semi-críticos 
4. Conhecer os princípios norteadores do descarte de resíduos em serviços de saúde (lixo hospitalar). 

5. Dominar os princípios de biossegurança. 

6. Conhecer o papel da comissão de controle de infecções e os cuidados/comportamentos necessários para isolamento e 

precauções. 

7. Conhecer os princípios básicos da proteção radiológica. 

8. Conhecer o manejo clínico do paciente crítico. 

9. Dominar anamnese geral e específica do paciente clínico 

10. Reconhecer as linhas gerais da anamnese e semiologia clínica e neurológica. 
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11. Possuir conhecimentos necessários para interpretar eletrocardiogramas, exames laboratoriais e de imagem 

12. Possuir conhecimentos necessários para indicar medidas de reabilitação básica 

13. Ter conhecimento dos princípios básicos das subespecialidades clínicas, incluindo  Cardiologia, Nefrologia, Infectologia, 

Fisiatria e Cuidados de Medicina Intensiva. 

 

Domínio Psicomotor do residente (Atitudes) 
 

 

1. Realizar exame clínico de modo completo e registrá-lo de forma adequada. 

2. Ser capaz de realizar a abordagem clínica do paciente em coma. 

3. Ser capaz de realizar entubação e extubação naso e orotraqueal. 

4. Dominar e executar assistência ventilatória básica invasiva e não invasiva. 

5. Realizar técnicas básicas de desobstrução respiratória. 

6. Realizar reanimação cárdio-pulmonar-cerebral. 

7. Executar prescrições demonstrando conhecer princípios da terapêutica farmacológica.  

8. Ser capaz de identificar as patologias psiquiátricas e seu tratamento. 

9. Ser capaz de indicar psicofármacos e utilizar conhecimentos de seus efeitos colaterais, farmacocinética e interações. 

10. Propor e orientar a investigação necessária à confirmação diagnostica. 

 
 

Domínio Afetivo (Valores e Comportamentos) 
 

 
 

1. Incorporar as Normas Gerais HPS, Código de Convívio e Comportamento, Normas da Escolaridade – DEP/HPS e Regimento 

Internos das Residências HPS (Ver site hps.imip.org.br, aba ensino e pesquisa/Normas Gerais e Normas dos Estágios e Pautas 

de Conduta HPS). 

2. Relacionar-se de forma adequada com pacientes e cuidadores 

3. Relacionar-se de forma apropriada com profissionais da área de saúde que formam o Corpo Clínico HPS, demonstrando 

capacidade de desenvolver trabalho em equipe. 

4. Zelar pelo patrimônio físico, pessoal e imaterial da Instituição. 

5. Demonstrar comportamento ético e zelar pelo bom nome da profissão. 

6. Respeitar prazos e horários. 

7. Ser pontual e assíduo. 
 
 

  AÇÕES DE NIVELAMENTO (ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS) 
 

Domínio Cognitivo: 
 

 Acompanhamento de procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos com elaboração 
de diagnósticos sindrômicos, topográfico, 
etiológico.  

 Discussão de casos clínicos 
 Acompanhar descrição dos achados e 

confecção de laudos de exame. 
 Demonstração em vídeo de casos clínicos e 

exames especializados. 
 Seminários e Reuniões da Neurologia HPS 

 

Domínio Psicomotor: 
 

 Treinamento prático em serviço 

 Utilização da Plataforma 

Educativa Pelópidas Digital 

 Utilização do Banco de Imagens 

Clínicas HPS 

 

 

 

 

Domínio Afetivo: 
 

 Oportunidades de vivenciar ações 

realizadas em equipe. 
 Acompanhar a abordagem de 

pacientes e familiares pela equipe. 
 Seminários e Reuniões da Neurologia 

HPS 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

Ao final do programa, o Residente será capaz de: 
 

Domínio Cognitivo 

1. Descrever a anatomia e as bases fisiológicas do exame neurológico 

2. Executar completa história e exame neurológico e com as noções expostas no item A determinar os DIAGNÓSTICOS 

SINDRÔMICOS 

3. Usar os dados clínicos para localizar lesão (DIAGNÓSTICO LOCALIZATÓRIO/TOPOGRÁFICO) 

4. Caracterizar o processo em relação aos seus mecanismos fisiopatológicos, desenvolvendo diagnósticos diferenciais do 

problema (DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO). 

5. Avaliar a evolução temporal do problema e seu prognóstico, determinando a necessidade de rápida atuação médica, assim 

como de colaboração de outros profissionais da área das neurociências ou não (DIAGNÓSTICO FUNCIONAL). 

6. Formular plano racional de investigação e tratamento. 

 

Domínio Psicomotor (Atitudes) 
 

1. Domínio das técnicas-básicas de propedêuticas neurológicas 

2. Coleta e Interpretação exame do LCR. 

3. Assistência ao paciente Neurocritico  

 

Domínio Afetivo (Valores e Comportamentos) 
1. Valorizar e incorporar valores institucionais em sua prática profissional 

2. Ser exemplo de retidão de conduta, de propósitos e de dedicação ao paciente 
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3. Tornar-se referência moral para acadêmicos, internos e outros profissionais de saúde na Instituição e fora dela. 

4. Referendar com sua dedicação a especialidade a que se dedica 

5. Incorporar aspectos de gestão, auxiliando a Supervisão do PR na elaboração de escalas e rodízios. 

6. Incorporar valores do ensino, orientar estagiários e residentes menos graduados nas rotinas institucionais, nas boas práticas de 

assistência e na tomada de decisões clínicas. 

7. Compreender a dinâmica e necessidades do Serviço Público de Saúde, particularmente no que diz respeito a sua área de 

especialização. 

8. Valorizar o modelo de saúde pública brasileira, colaborando para seu aperfeiçoamento e excelência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO 
 

1 - Frequência:  

Registro biométrico de entrada e saída e/ou por assinatura (quando cabível), de acordo com horário definido, ao início do Estágio. 

Cumprimento de 100% da carga horária de estágio.  

 

2 - Aquisições:  

Apresentação de relatório de atividades e avaliação mensal (ou final) cruzada. Performance superior a nota 7/10 nos domínios 

cognitivo, afetivo e psicomotor.  

Desempenho na Plataforma Pelópidas Digital. 

Construção de portfólio de atividades desenvolvidas durante estágio OU entrega de proposta de Pauta de Conduta Neurológica em 

tema de interesse, 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(a) 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 estágio de pelo menos 30 dias de duração. 

 

http://www.hps.imip.org.br/

