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HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA 

PROGRAMA DE ESTÁGIOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL  

 
 

FISIOTERAPIA UTI/EMERGÊNCIAS/ENFERMARIA – ADULTOS 
 

PRECEPTOR COORDENADOR  

Djacyr Viana: djacyr.viana@hps.imip.org.br  

Priscila Figueiredo: priscila_fss@hotmail.com.br  

Deborah Souza C. de Morais: deborahscm@gmail.com 
 

PRECEPTORES COLABORADORES  
 

Adriana Gueiros L. de Lacerda 

Adryelle Fernandes Duarte 

Amanda Lopes de A. Freitas 

Amanda Valença da Silva 

Andrei Luiz Sales Teixeira 

Breno Oliveira de A. Vieira  

Camilla Medeiros Araujo 

Carlos Allan C. Nascimento 

Caroline Oliveira M. de Carvalho 

Deborah Souza C. de Morais 

Denílson Soriano das Neves 

Emmanuelle Mendes Apolinário 

 

Fabiana Soares Bizarria 

Henrique Belém Rodrigues  

Irla Milena de A. Bieging 

Janaline de Sousa Pacheco 

João Bosco Barreto Sampaio 

José Romildo R. de Sena 

Josevaldo Sobral de Farias Lins  

Juliana Meirinhos Miranda 

Karina Milfontt Mendes 

Larissa Azevedo Barbosa 

Larissa Fernandes da Cunha 

Maria Ercília Lima 

 

Maria Izabel de Arruda Quinteiro 

Mariana Sampaio Maranhão 

Mayara Cristina Macedo 

Markus Vinicius Vasconcelos 

Pâmela Maria C Magina 

Priscila Figueiredo dos S. Silva  

Priscila Souza Silva  

Robertta Claryssa Pontes Passavante  

Romero Marques Barreto de Melo  

Tâmara B. Lins Albuquerque 

Vanessa Cordeiro R. Pinto  

Viviane Xavier Barbosa 

TIPO DE ESTÁGIO  

Não obrigatório, concursado, de acordo com legislação vigente.  

OBJETIVO PRINCIPAL  

Contribuir na formação profissional do estudante, preparando-o para aplicar de modo ético os conhecimentos 

teóricos e práticos adquiridos ao longo do curso a fim de que ele contribua no desenvolvimento de ações de 

promoção à saúde, prevenção e tratamento de distúrbios cardiorrespiratórios e neuromusculares.  

CRITERIOS DE SELEÇÃO  

Alunos de fisioterapia que tenham cursado ou estejam cursando disciplinas/módulos relacionados à anatomia e 

fisiologia cardio e neuro e com prazo não inferior a 01 ano para o término do curso. Seleção poderá incluir média 

do histórico escolar do curso de fisioterapia, avaliação cognitiva e/ou avaliação prática, de acordo com Edital.  

DURAÇÃO  

12 meses, 324h ou 336h (sendo 300 ou 312h de estágio e 24h de participação obrigatória nas reuniões científicas, 

realizadas mensalmente com duração de 2h, alternando os dias da semana) 

VAGAS  

07 vagas: (sendo 05 vagas de segunda a sexta das 14 às 20h e 02 vagas no final de semana das 07 às 13h) 

REGIME DE TRABALHO  
 

Mar a 

Maio 

Setor SEG 

14-20h 

TER 

14-20h 

QUA 

14-20h 

QUI 

14-20h 

SEX 

14-20h 

SAB 

07-13h 

DOM 

07-13h 

UTI 1 e 2 
F1       

 F2      

UTI 3 
  F3     

   F4    

Emergências     F5   
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(A1/A2/V)      F6  

Enfermarias 

(4L/4O+5O/5L)       F7 

*Horário neste rodízio 14-19hs. 

Jun a 

Ago 

Setor SEG 

14-20h 

TER 

14-20h 

QUA 

14-20h 

QUI 

14-20h 

SEX 

14-20h 

SAB 

07-13h 

DOM 

07-13h 

UTI 1 e 2 
      F7 

       

UTI 3 
    F5   

     F6  

Emergências 

(A1/A2/V) 

  F3     

   F4    

Enfermarias 

(4L/4O+5O/5L) F1* F2*      

*Horário neste rodízio 14-19hs. 

Set a 

Nov 

Setor SEG 

14-20h 

TER 

14-20h 

QUA 

14-20h 

QUI 

14-20h 

SEX 

14-20h 

SAB 

07-13h 

DOM 

07-13h 

UTI 1 e 2 
  F3     

   F4    

UTI 3 
F1       

 F2      

Emergências 

(A1/A2/V) 

      F7 

       

Enfermarias 

(4L/4O+5O/5L)     F5* F6  

*Horário neste rodízio 14-19hs. 

Dez a 

Fev 

Setor SEG 

14-20h 

TER 

14-20h 

QUA 

14-20h 

QUI 

14-20h 

SEX 

14-20h 

SAB 

07-13h 

DOM 

07-13h 

UTI 1 e 2 
    F5   

     F6  

UTI 3 
      F7 

       

Emergências 

(A1/A2/V) 

F1       

 F2      

Enfermarias 

(4L/4O+5O/5L)   F3* F4*    

*Horário neste rodízio 14-19hs. 

 

COMPORTAMENTOS DE ENTRADA  
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Ao iniciar as atividades, o estudante deve ser capaz de...  

 

Domínio Cognitivo  

Compreender a fisiologia do sistema neurológico e cardiorrespiratório 

Ser capaz de analisar e sumarizar dados de prontuários 

Descrever as etapas da monitorização cardiorrespiratória e neuromuscular;  

Conhecer os principais recursos de terapia de expansão pulmonar utilizados na unidade de terapia intensiva (UTI) 

Conhecer os principais recursos de terapia de higiene brônquica utilizados na UTI;  

Conhecer as etapas da avaliação motora na UTI;  

Conhecer as principais escalas de avaliação do nível de consciência e sedação;  

Conhecer os principais recursos da cinesioterapia;  

Descrever as técnicas de mobilização do paciente crítico;  

Compreender a fisiopatologia das principais doenças neurológicas e cardiorrespiratórias: Acidente vascular 

encefálico, traumatismo cranioencefálico, pneumonia, SARA, DPOC, asma, tuberculose pulmonar, edema 

agudo de pulmão, insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca congestiva e lesão pulmonar aguda; 

Conhecer os principais exames complementares: RX, gasometria arterial, tomografia computadorizada, 

ressonância magnética, ultrassonografia e espirometria 

Conhecer os princípios da assistência ventilatória mecânica invasiva e não invasiva 

Compreender a etapas da reabilitação cardíaca, pulmonar e neurofuncional.   

Conhecer os principais modos ventilatórios básicos: VCV, PCV e PSV 

Conhecer os princípios da oxigenoterapia e aerossolterapia  

Conhecer as principais técnicas de treinamento da musculatura respiratória 

Conhecer a interação cardiopulmonar 

Conhecer as técnicas de desmame da assistência ventilatória mecânica 

Descrever a atuação da fisioterapia respiratória e motora no pós-operatório das cirurgias: cardíacas e 

neurológicas.  

 

Domínio Psicomotor  

Realizar a avaliação respiratória (CVL, CV, VC, Pimáx, Pemáx, etc);  

Realizar avaliação da mecânica respiratória; 

Realizar avaliação neurofuncional;   

Realizar a monitorização respiratória;  

Avaliar e interpretar os exames complementares: Rx, gasometria arterial, tomografia computadorizada, 

ressonância magnética, ultrassonografia e espirometria;  

Aplicar as escalas de avaliação em uso na unidade;  

Realizar manobras de terapia de expansão pulmonar e de higiene brônquica;  

Realizar satisfatoriamente a técnica de aspiração das vias aéreas;  

Realizar a avaliação motora e aplicar os recursos cinesioterapêuticos adequado;  

Monitorizar e avaliar a assistência ventilatória mecânica;   

Aplicar técnicas e recursos na reabilitação cardíaca, pulmonar e neurofuncional; 

Avaliar, programar e executar tratamento fisioterápico nos diversos distúrbios do sistema neuromuscular 

patologias neurológicas; 

Discutir casos avaliados, determinando prioridades terapêuticas;  

Demonstrar capacidade de reavaliar pacientes e reestruturar plano terapêutico;  
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Domínio Afetivo  

Demonstrar pontualidade e assiduidade com suas obrigações;  

Demonstrar responsabilidade com suas atribuições;  

Trabalhar em equipe, respeitando os preceptores, residentes, alunos e os demais profissionais do setor;  

Respeitar os colegas, funcionários, pacientes e familiares;  

Ser capaz de comunicar-se cordialmente com a equipe multiprofissional;  

Desenvolver com ética e cuidado, voltado para o paciente, os diferentes meios de abordagem necessários numa 

avaliação;  

Desenvolver senso crítico nas diversas intervenções e discussões em grupo com equipes interdisciplinar.  

AÇÕES DE NIVELAMENTO (ESTRATÉGIAS)  

Domínio Cognitivo:  

- Seminários 

- Tutoriais 

- Debates 

- Leituras dirigidas 

- Plataforma Educativa Pelópidas Digital 

Domínio Psicomotor  

- Treinamentos 

- Simulações 

- Modelos 

Domínio Afetivo  

- Debates 

- Conversas com o grupo 

- Abordagens individuais 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  

 

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

 

Domínio Cognitivo  

Compreender testes, escores prognósticos, índices preditivos de desmame, exame clínico completo e exames 

complementares necessários para definir metas de tratamento;  

Aprofundar conhecimentos sobre rotina sistemática de avaliação;  

Analisar adequadamente informações em prontuários;  

Analisar e elaborar programas e protocolos terapêuticos;  

Aprofundar conhecimento nas técnicas fisioterapêuticas;  

Aprofundar conhecimentos sobre fisiologia, fisiopatologia e clínica nas diversas áreas relacionadas a. 

fisioterapia cardiorrespiratória e neurofuncional;   

Dominar e aprofundar conhecimento sobre comunicação com paciente e equipe interdisciplinar, ética e bioética; 

Dominar os modos ventilatórios básicos e avançados;  

Interpretar os gráficos do ventilador mecânico;  

Conhecer os principais tipos de assincronia paciente-ventilador;  

Conhecer as abordagens fisioterapêuticas das principais afecções cirúrgicas.  

Compreender a evolução e prognóstico das doenças neurológicas e cardiovasculares nos pacientes;  

Conhecer o impacto funcional das doenças neurológicas e cardiovasculares;  

Compreender as repercussões sistêmicas de condições agudas em unidade de terapia intensiva;  

Conhecer métodos de desmame difícil;  

Discernir técnicas apropriadas para cada condição clínica do paciente ponderando riscos e benefícios;  

Compreender técnicas que causem menos gasto energético em pacientes críticos;  

Conhecer formas adequadas de comunicação com pacientes incluindo pacientes graves;  

 

Domínio Psicomotor  

Realizar uma avaliação completa e apropriada para a sua prática clínica;  

Evoluir paciente no prontuário, de forma clara, objetiva e utilizando termos técnicos adequados;  

Manusear adequadamente dispositivos e aparelhos utilizados como: manovacuômetro, ventilômetro, cuffômetro, 

testes de força muscular periférica;  

Monitorizar, avaliar e ajustar a assistência ventilatória mecânica de acordo com a gasometria e a mecânica 

pulmonar;  

Usar intervenções preventivas e terapêuticas de maneira efetiva e coerente;  

Realizar passagens de plantão ou rotina, discussões em grupo, apresentação de casos clínicos;  
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Sintetizar de maneira objetiva e precisa informações relevantes sobre a condição de saúde do paciente;  

Realizar satisfatoriamente o atendimento ao paciente;  

Orientar familiares para execução de exercícios, técnicas ou atividades a serem desenvolvidas pelo paciente.  

 

Domínio Afetivo  

Repassar adequadamente de maneira verbal ou escrita as avaliações realizadas ao longo do tratamento;  

Ser capaz de identificar a intervenção adequada para uma determinada situação clínica e ter embasamento 

científico-teórico para discutir com a equipe;  

Participar de passagens de plantão, discussões de casos clínicos focando a intervenção;  

Atender às necessidades do paciente de forma individual e sigilosa;  

Respeitar os desejos do paciente e sua família;  

Explicar de forma clara suas intervenções;  

Desenvolver uma relação de confiança e respeito com os demais profissionais;  

Ser capaz de se relacionar com os pacientes e familiares, colegas e demais profissionais de forma ética, respeitosa 

e cordial;  

Oferecer um cuidado fisioterapêutico desejável, ético e centrado no paciente;  

Respeitar preferências individuais nos cuidados aos pacientes;  

Ter cuidado ao prescrever aquisição de recursos. 

 

 

AVALIAÇÃO  

Avaliação, a ser entregue à Diretoria de Ensino e Pesquisa HPS mensalmente incluirá (mas não estará limitada 
à: Ata de frequência,  Relatório de Atividades e Produção Teórica.  

Desempenho na Plataforma Educativa Pelópidas Digital.  
É obrigatória a entrega de Trabalho de Conclusão de Estágio, a ser produzido sob orientação da preceptoria, ao 

final do período de estágio (Ver Normas para Estagiários HPS)  

CERTIFICAÇÃO  

Certificação será fornecida pela DEP mediante cumprimento das Condições de Certificação de Estágio (vide 

DEP Online) e demais condições especificadas acima.  

  


