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HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA 

PROGRAMA DE ESTÁGIOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

 

ESTÁGIO EM CIRURGIA GERAL PARA RESIDENTES (144h) 

PRECEPTOR RESPONSÁVEL  

Paulo José de Cavalcanti Siebra: pj_siebra@hotmail.com 

PRECEPTORES ENVOLVIDOS 

  Paulo José de Cavalcanti Siebra 

DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO OU PROGRAMA 

  Estágio em procedimentos cirúrgicos de pequeno porte 

OBJETIVO PRINCIPAL 

  Aprendizado e execução de procedimentos cirúrgicos de pequeno porte em um hospital terciário 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

1. Ser residente matriculado regularmente em Programa Credenciado 

2. Data de matrícula da solicitação completa na Escolaridade 

3. Análise de currículo pelo preceptor responsável 

VAGAS 

  01 Vaga por Trimestre 

REGIME DE TRABALHO 

  12 horas semanais (02 turnos), sob supervisão do preceptor responsável 

DURAÇÃO DO ESTÁGIO 

  03 meses/carga horária total de 144 horas 

CARGA HORÁRIA E DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO NO HPS 

  12 horas semanais distribuídas em 02 turnos de 6 horas (7-13hs) às Terças e Quintas - Feiras 

COMPORTAMENTOS DE ENTRADA 

Ao iniciar as atividades, o candidato deverá ser capaz de... 
 
Domínio Cognitivo (Conhecimentos) 

1.Conhecer Normas, Regulamentos, Códigos de Convívio, Compliance  e demais normativos HPS 

2.Conhecer bases anatômicas e teóricas para realização de procedimentos cirúrgicos de pequeno porte tais como:  

Traqueostomia, Acesso Venoso Central, Drenagem Torácica, Cistostomia 

3.Conhecer bases teórico-práticas de pré-operatório e cuidados pós-operatórios 

4.Conhecer princípios de assepsia e anti-sepsia 

5.Dominar princípios de uso de energia em cirurgia, biossegurança e segurança do paciente 

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

precauções 

 

 Domínio Psicomotor (Atitudes) 
1.Praticar de acordo com Normas , Regulamentos, Código de Convívio, Compliance e demais normativas HPS 

2. Executar, sob supervisão do preceptor: 

Acesso Venoso Central, Drenagem Torácica, Sutura simples, Drenagem de Abscesso 

3.Executar com participação em campo cirúrgico do Preceptor: 

Traqueostomia, Cistostomia 

 

 Domínio Afetivo (Valores e Comportamentos) 
1.Demonstrar comprometimento com o bem-estar do paciente 

2.Manter bom relacionamento colaborativo com a equipe assistente e multidisciplinar 

3.Zelar pela Instituição, observando suas regras de convívio e comportamento 
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AÇÕES DE NIVELAMENTO (ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS) 

Domínio Cognitivo: 
 Colaboração em Reuniões e Visitas 

 Leitura  e  debate   de    artigos 

científicos sobre técnicas cirúrgicas 

básicas 

 Aprender  princípios básicos do 

paciente crítico para melhor atuação 

do Cirurgião 

 Apresentar seminário sobre  os  

temas   vivenciados  na  prática do 

estágio e sobre os procedimentos 

cirúrgicos a serem realizados 

 

 
 

Domínio Psicomotor: 
 Discutir e seguir as orientações do 

preceptor durante os procedimentos 

 Realizar procedimentos cirúrgicos 

com supervisão e auxílio de 

Preceptor 

 Participar da discussão com equipe                                           

multidisciplinar sobre medidas                  

terapêuticas para o paciente 

 Participar de procedimentos em 

conjunto com outras especialidades 

conforme demanda do hospital 

 Utilização  da   Plataforma                                                                        
Educativa Pelópidas Digital 

 Utilização do Banco de Imagens 
Clínicas HPS 

Domínio Afetivo: 
 Ser exposto ao contato com os 

pacientes na área de Cirurgia Geral 

 Ter a oportunidade de avaliar o papel 

do Cirurgião Geral e a importância 

dos procedimentos de suporte a via 

aérea  em  um   hospital   terciário, 

especializado  em  cardiologia, 

neurocirurgia,  neurologia  e   

radiologia intervencionista. 

 
 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Domínio Cognitivo 
1. Ser capaz de avaliar e indicar procedimentos cirúrgicos de pequeno porte em pacientes críticos e não-críticos, tais 

como: Traqueostomia, Acesso Central, Toracocentese, Drenagem Torácica e Cistostomia 

2. Avaliar indicação de procedimentos cirúrgicos em pacientes internados, bem como cuidados pré e pós-operatórios  

 Domínio Psicomotor  
1. Ser capaz de realizar procedimentos cirúrgicos de pequeno porte em pacientes críticos e não-críticos, tais como: 

Traqueostomia, Acesso Central, Toracocentese, Drenagem Torácica e Cistostomia 

 Domínio Afetivo 
1. Interagir e ter bom relacionamento com pacientes, familiares e equipe multidisciplinar 

2. Entender a importância do Cirurgião Geral em um Hospital Terciário Especializado 

AVALIAÇÃO  

 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. Associado a atividades teóricas a serem realizadas durante o 

horário de estágio, entre residente e preceptor. 

 

 Aquisições:  

 Apresentação à Escolaridade HPS dos relatórios de atividade, avaliação cruzada e avaliação final. 

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

 Curso de Acolhimento completo com performance adequada na Plataforma Pelópidas Digital. 

CERTIFICAÇÃO 

  Certificação será realizada pela DEP mediante cumprimento de 100% da carga horária de estágio e aproveitamento igual ou 

superior a 70% (Ler DEP Online: Normas – Estagiários e Residentes e Condições de Certificação) 


