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DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO  

Estágio em emergência cardiológica para pós-graduandos (residentes/especializados) em cardiologia, clínica médica 

ou cirurgia cardíaca.  

OBJETIVO PRINCIPAL  

Adquirir os conhecimentos e experiência no atendimento e acompanhamento de pacientes num serviço de 

cardiologia.  

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

Data do pedido oficial de rodízio da Instituição de Ensino à DEP. Critério de desempate: Análise de currículo 

(Coordenação da cardiologia/Preceptor responsável)  

VAGAS  

01  

REGIME DE TRABALHO  

7-13h, segunda a sexta  

DURAÇÃO DO ESTÁGIO  

01 mês, 120h  

CARGA HORÁRIA E DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO NO HPS  

30h/semana  

COMPORTAMENTOS DE ENTRADA  

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

Domínio cognitivo (conhecimentos): fazer anamnese e exame físico dos pacientes atendidos na triagem, evolução 

clínica dos pacientes internados, observando a semiótica clínica geral e saber interpretar os exames laboratoriais 

gerais e de imagem.  

Domínio psicomotor (Atitudes): Atender os pacientes que chegam para consulta no hospital, evolução dos pacientes 

internados e solicitação e interpretação dos métodos diagnósticos básicos.  

Domínio Afetivo (valores e comportamentos): apresentar relacionamento exemplar com colegas médicos e equipe de 

saúde do hospital assim como lidar adequadamente com pacientes e familiares. Observar pontualidade e ter iniciativa 

diante dos problemas inerentes à emergência cardiológica 

  

 AÇÕES DE NIVELAMENTO (ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS)  
Domínio cognitivo:  
1. Leitura de livros e revistas especializadas em cardiologias, de trabalhos científicos, das pautas de condutas do HPS, entre 

outros.  

2. Seminários e reuniões clínicas semanais  

3. Discussões de casos clínicos a beira do leito  

4. Reuniões científicas com aulas sobre assuntos específicos ou discussões de caso clínicos  

5. Análise de exames complementares laboratoriais e de imagem  

6. Discussões sobre a farmacologia e farmacocinética dos medicamentos mais usados em cardiologia.  
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Domínio psicomotor:  

 

1. Realizar anamnese e exame físico direcionado para o paciente suspeito de cardiopatia, sob supervisão.  

2. Executar e interpretar eletrocardiograma de 12 derivações, sob supervisão.  

3. Sugerir os outros exames complementares necessários para cada caso.  

4. Discutir o resultado dos exames complementares.  

5. Puncionar acesso venoso periférico e central, intubação orotraqueal, entre outros, sob supervisão.  

6. Participar das equipes de reanimação cardiorrespiratória.  

 

Domínio Afetivo:  

 

1. Interagir com os profissionais de saúde de todos os níveis executando a ética e o respeito.  

2. Interagir com os pacientes e familiares de diversas classes sociais observando atenção, ética e respeito e consideração.  

3. Praticar a assiduidade e pontualidade.  

4. Trabalhar a gestão do tempo para exercer as demandas do estágio e das demais necessidades da vida acadêmica.  

5. Valorizar o papel do especializando/residente no ciclo assistencial demonstrando interesse, compromisso e confiabilidade.  

6. Participar das discussões sobre as transferências dos pacientes para UTI, enfermaria e, com patologias de outras 

especialidades, para outros serviços da rede de saúde. Sugerir alta hospitalar dos pacientes já tratados.  

7. Vivenciar a filosofia do IMIP na prestação de saúde à comunidade  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  

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

 
Domínio cognitivo:  
 

Saber fazer o atendimento de pacientes cardiopatas em triagem da emergência e evolução diária dos pacientes internados.  

Solicitar e interpretar os exames complementares inerentes à condução destes pacientes (ECG, laboratoriais e de imagem).  

 

Domínio psicomotor:  
 

Habilidades do atendimento da triagem, realização do eletrocardiograma, solicitação dos outros exames complementares, 

realização das manobras de RCP, punção venosa periférica e central, intubação orotraqueal e indicar alta ou transferência dos 

pacientes internados na emergência para enfermaria ou UTI.  

 

Domínio afetivo:  
 

Interagir de forma ética com profissionais de saúde de vários áreas e níveis, pacientes e seus cuidadores. Desenvolver postura 

reflexiva sobre a importância do serviço público de saúde em cardiologia e da rede escalonada de atendimento em cardiologia.  

AVALIAÇÃO  

Frequencia: 100% de acordo com registro biométrico de entrada e saída OU assinatura de ata na Escolaridade HPS 

(quando necessário)  

Avaliação: Inclui (mas não está limitada à) apresentação à Escolaridade HPS dos relatórios de atividade, avaliação 

cruzada e atas de frequência.  

Desempenho na Plataforma Pelópidas Digital.  

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

 

OBS: Residente é estimulado a apresentar ao final de seu período no HPS uma proposta de Pauta de Conduta 

Cardiológica, Panfleto ou Módulo Plataforma Pelópidas Digital produzido sob orientação de Preceptor HPS 

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  

 


