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HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA 

PROGRAMA DE ESTÁGIOS EAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

 

ESTÁGIO PARA ACADÊMICOS EM NUTRIÇÃO CLINICA EM CÁRDIO-NEURO 

PRECEPTOR RESPONSÁVEL  
Leiliana Temóteo – leiliana.silva@hps.imip.org.br - 31830413  

PRECEPTORES ENVOLVIDOS NO ESTÁGIO  

Andreia Janine Aboim do Rego Lobão  

Camila Lourenco Batista 

Camilla Messias França da  Silva 

Emanuele Batista Barbosa da Silva 

Eveline Correia da Silva  

Jessica Roberta Silva de Paula 

Nataly Annes e Silva  

Raphaella Mendes da Silva 

Suellen Maiara Emerencio da Silva 

DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO  

Período de experiência prática, em unidade especializada de perfil cárdio-neuro, para graduandos em nutrição  

OBJETIVO PRINCIPAL  

Contribuir para consolidação das aquisições realizadas no curso de graduação em nutrição e expandir conhecimentos  

específicos.  

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

Incluirá a) Avaliação cognitiva, b) Média do Histórico Escolar do Curso de Nutrição e c) Avaliação prática, de acordo 

com Edital.  

VAGAS  

01  

REGIME DE TRABALHO  

30 horas semanais 

DURAÇÃO DO ESTÁGIO  

6 meses, 780h. 

CARGA HORÁRIA E DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO NO HPS  

07:00 as 13:00 OU 13:00-19:00h, segunda à sexta  

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

 

Domínio Cognitivo (Conhecimentos) –  
 

1. Conhecer anatomia e fisiologia dos aparelhos digestório, cardiovascular e sistema nervoso central  

2. Conhecer a fisiopatologia das condições mais comuns na prática cardiológica e neurológica/neurocirúrgica, incluindo: 

hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, acidente vascular cerebral isquêmico, hemorragia subaracnoidea, infarto do miocárdio, 

edema agudo do pulmão, insuficiência cardíaca congestiva.  

3. Conhecer indicações, cuidados e complicações das dietas orais, enterais e parenterais  

4. Reconhecer diversas formas de registro de saúde (prescrição, evolução, fluxo de dados, etc)  

5. Avaliar resultado de exames complementares de importância para a nutrição. 

 

Domínio Psicomotor (Atitudes) –  
 

1. Realizar avaliação nutricional de pacientes não-críticos.  

2. Reconhecer riscos nutricionais existentes em pacientes com perfil cardio-neuro  

3. Estabelecer condutas dietoterápicas básicas de acordo com a patologia  

4. Realizar adequadamente registros de saúde e do estado nutricional  

 

Domínio Afetivo (Valores e Comportamentos) –  
 

1. Exercer pontualidade e assiduidade  

2. Demonstrar responsabilidade com suas atribuições;  

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

4. Respeitar os colegas, funcionários, pacientes e familiares;  

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

6. Ser capaz de lidar com prazos e metas  

7. Demonstrar postura adequada para profissional de saúde  

8. Demonstrar capacidade de exercer a ética e o senso crítico nas diversas intervenções e discussões em grupo e com a equipe 

interdisciplinar.  

9. Demonstrar interesse, iniciativa e esmero na execução das atividades relacionadas ao estágio.  
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AÇÕES DE NIVELAMENTO (ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS)  

Domínio Cognitivo  
- Seminários;  

- Tutoriais;  

- Debates;  

- Leitura dirigida 

- Plataforma Educativa Pelópidas Digital 

Domínio Psicomotor  
- Treinamentos;  

- Simulações;  

- Avaliação de exames 

Domínio Afetivo  
- Debates;  

- Conversas com o grupo;  

- Abordagens individuais  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  

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

 

Domínio Cognitivo:  
 

1. Compreender necessidades nutricionais de pacientes complexos com múltiplas comorbidades  

2. Conhecer os recursos disponíveis em instituição especializada para atender a demanda de pacientes complexos com  

múltiplas comorbidades  

3. Aprimorar capacidade de avaliar exames complementares de importância para a nutrição  

4. Conhecer critérios práticos na elaboração de dietas enterais e parenterais  

 

Domínio Psicomotor:  
 

1. Realizar avaliação nutricional de pacientes não críticos, críticos e emergenciais, com múltiplas comorbidades  

2. Acompanhar aplicação das prescrições nutricionais indicadas  

3. Realizar orientação nutricional básica, de acordo com o acompanhamento realizado, para pacientes e cuidadores no 

momento da alta  

4. Sugerir melhorias ao Serviço de Nutrição em suas práticas e rotinas  

 

Domínio Afetivo: 
 

1. Aprimorar sua capacidade de lidar com prazos e metas  

2. Valorizar o papel do profissional de nutrição na equipe multiprofissional de uma Instituição especializada com perfil 

cárdio-neuro  

3. Aprimorar capacidade de exercer a ética e o senso crítico nas diversas intervenções e discussões em grupo e com a 

equipe interdisciplinar.  

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 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, na DEPOnline).  

CERTIFICAÇÃO  

Certificação será fornecida pela DEP mediante cumprimento dos Critérios Gerais para Obtenção de Certificação de 

Estágio (Ver DEPOnline)  

 


