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HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA 

                       PROGRAMA DE ESTÁGIOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

 

ESTÁGIO EM FISIATRIA - AMBULATÓRIO 

PRECEPTOR RESPONSÁVEL:  

  Dra. Letícia Gomes de Barros: laetitiagdb@hotmail.com 

PRECEPTORES ENVOLVIDOS 

  Dra. Ana Rosa Melo/Dra. Maria Paula Martins 

DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO OU PROGRAMA 

  Estágio em Ambulatório de Fisiatria/Medicina Física e Reabilitação para Pós-Graduandos (Residentes/Especializandos). 

OBJETIVO PRINCIPAL 

  Aprendizado específico na área de Fisiatria/Medicina Física e Reabilitação em atendimentos ambulatoriais de pacientes 

egressos do HPS. 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

  Residentes ou  especializandos externos (de outras instituições)  devidamente  matriculados, considerando a data  do 

cadastramento  da  solicitação completa  de  rodízio  à  DEP - HPS. Critério  de  desempate: Análise  de  currículo 

(Coordenação/Preceptor responsável). 

VAGAS 

  01 residente/especializando por mês 

REGIME DE TRABALHO 

  12 horas semanais  

DURAÇÃO DO ESTÁGIO 

  01 mês  

CARGA HORÁRIA E DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO NO HPS 

  12 horas semanais: 

  Segundas-feiras: Ambulatório de Bloqueios Neuromusculares: 12-18h 

  Quartas-feiras: Ambulatório de Fisiatria (geral): 7-13h 

 

  Cronograma teórico elaborado no primeiro dia do rodízio, pelo setor responsável, a se adaptar as atividades teóricas do Centro 

de Ensino e Treinamento de origem do residente. 

COMPORTAMENTOS DE ENTRADA 

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

 

Domínio Cognitivo(Conhecimentos)  
 

1. Conhecer as bases anatômicas e fisiológicas dos sistemas, com ênfase no sistema nervoso, osteomioarticular e cardiovascular 

2. Conhecer o conceito e fisiopatologia das principais afecções com potencial gerador de incapacidade 

3. Reconhecer preceitos de segurança do paciente 

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

5. Dominar princípios de biossegurança 

6. Conhecer bases teóricas dos procedimentos para tratamento da dor e da espasticidade 

 

 Domínio Psicomotor (Atitudes) 

 Executar, sob supervisão: 

1. Executar exame físico geral, com ênfase no sistema nervoso, osteomioarticular e cardiovascular  

2. Realizar apropriadamente registros clínicos e institucionais 

3. Demonstrar manobras adequadas de transferência cama-cadeira de rodas de pacientes dependentes ou semi-dependente 

 

 Domínio Afetivo (Valores e Comportamentos) 
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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 seu cuidador - familiar 

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 desde a 

perspectiva clínica global e da reabilitação 

AÇÕES DE NIVELAMENTO (ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS) 

Domínio Cognitivo: 
1. Discussão dos casos atendidos no 

ambulatório de fisiatria HPS 

2. Discussão da bibliografia 
recomendada 

3. Utilizar a Plataforma Educativa 
Pelópidas Digital 

Domínio Psicomotor: 
1. Realizar exame físico de pacientes, 

registrando apropriadamente os 

achados 
2. Observação de procedimentos e 

intervenções 

Domínio Afetivo: 
 1. Ter contato prático com a especialidade            

de Fisiatria/Medicina Física e 

Reabilitação  

 2. Refletir sobre as particularidades que 

caracterizam o atendimento da 

especialidade na rede SUS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Domínio Cognitivo:  

1. Consolidar conhecimentos básicos nos seguintes temas propostos:  

1. Reabilitação. Conceitos. Deficiência, incapacidade, desvantagem. Funcionalidade. Escalas de avaliação.  

2. Reabilitação na lesão encefálica adquirida: particularidades. Avaliação clínico-funcional. Prognóstico funcional.  

3. Reabilitação na lesão medular: particularidades. Avaliação clínico-funcional. Prognóstico funcional.  

4. Reabilitação nas doenças neuromusculares: particularidades. Avaliação clínico-funcional. Prognóstico funcional.   

5. Reabilitação nas lesões nervosas periféricas: particularidades. Avaliação clínico-funcional. Prognóstico funcional. 

6. Reabilitação nas síndromes parkinsonianas: particularidades. Avaliação clínico-funcional. Prognóstico funcional.   

7. Dor: síndrome álgica aguda e crônica.tipos de dor. Quadro clínico (variáveis). Princípios de tratamento.reabilitação na 

dor subaguda e crônica. 

8. Síndrome dolorosa miofascial: conceito, quadro clínico e tratamento. 

9. Reabilitação no paciente geriátrico: síndromes geriátricas. Princípios de reabilitação.  

10. Síndrome do imobilismo: conceito. Quadro clínico. Medidas de prevenção e reabilitação. 

11. Princípios de biomecânica, cinesiologia e análise da marcha: marcha normal x marcha patológica.  

12. Espasticidade: avaliação clínico-funcional. Tratamento farmacológico e não farmacológico. Escalas de avaliação. 

Reabilitação. Bloqueios neuromusculares. Tratamento neurocirúrgico. 

13. Procedimentos em fisiatria: bloqueios anestésicos, neurólise/bloqueios de pontos - motores com toxina 

botulínica/fenol, infiltração/desativação de pontos-gatilhos miofasciais. 

14. Avaliação e prescrição de órteses e meios auxiliares de locomoção. 

 Domínio Psicomotor  

  1. Consolidar exercícios práticos de atendimento do paciente HPS: discussão de casos clínicos, condutas e realização de 

procedimentos realizados no âmbito do ambulatório de Fisiatria/Medicina Física e Reabilitação do HPS. 

Domínio Afetivo 

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

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

3. Compreender as peculiaridades e necessidades no atendimento interdisciplinar, reconhecendo o papel dos diversos 

membros da equipe multidisciplinar no resultado final do tratamento especializado. 

AVALIAÇÃO 

 Frequência: 

 100% de acordo com registro biométrico de entrada e saída OU assinatura de ata na Escolaridade HPS (quando necessário) 

 Aquisições:  

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

 Pontuação envolve média de notas (necessitando mínimo de 70% de aproveitamento) 

 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) 

 


