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HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA
PROGRAMA DE ESTÁGIOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

ESTÁGIO EM ENFERMAGEM EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
HOSPITALAR (E-VEH).
PRECEPTOR RESPONSÁVEL
Lídia Lins Sodré - lidia.sodre@hps.imip.org.br, (81) 31830305
Ana Trielle do Nacimento Diniz – hps.nepi@hps.imip.org.br, (81) 31830312
Cecília de Oliveira Marinho – hps.nepi@hps.imip.org.br, (81)31830312
PRECEPTORES ENVOLVIDOS
Flaviana Cristina S. Maciel Fernandes Maria Fernanda Aparecida M. de Souza Lidianny Carvalho de Brito Marino
Mariana Luiza de Acioly Rodrigues

Thaís Barros de Souza

DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO
Estágio em Vigilância Epidemiológica Hospitalar, não obrigatório, concursado, e financiado através da
Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, sendo realizado em instituição de perfil especializado (cárdioneuro).

OBJETIVO PRINCIPAL
Oferecer experiência prática, na área de Enfermagem, em Vigilância Epidemiológica no Âmbito Hospitalar, em
unidade especializada, com perfil cárdio-neuro.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Nesse estágio, é prerrogativa da Secretaria Estadual de Saúde (Coordenação Estadual de Vigilância Hospitalar de
Pernambuco) a seleção dos candidatos e financiamento da bolsa de estágio.
O HPS, através desse Projeto Pedagógico, se propõe como concedente e executor pedagógico do estágio.
Dessa forma, uma vez selecionado(a), o(a) estagiário(a) é encaminhado da SES ao HPS, sendo acolhido no
Programa de Estágios HPS. Uma vez integrado ao HPS, o(a) estagiario(a) segue normas, regulamentos e
documentos da Unidade.

VAGAS
01 vaga

REGIME DE TRABALHO
Segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h

DURAÇÃO DO ESTÁGIO
12 meses, 1120h

CARGA HORÁRIA E DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO NO HPS
04h diárias, totalizando 20 hs semanais e locação no Núcleo de Epidemiologia (NEPI-HPS).

COMPORTAMENTOS DE ENTRADA
Ao iniciar as atividades, o estudante deverá ser capaz de...
Listar as doenças e agravos de notificação compulsória/ imediata
Descrever a fisiopatologia das principais doenças e agravos de notificação compulsória e imediata
Descrever o sistema de notificação Nacional, Estadual e Municipal
Descrever métodos de registro de dados de saúde, incluindo folha de sinais vitais, prescrições, evoluções e
prontuários
Listar os principais termos técnicos para avaliação de paciente
Descrever os princípios da interpretação de exames complementares incluindo exames laboratoriais e de imagem
Descrever métodos adequados de descarte dos resíduos de serviço de saúde
Descrever métodos de proteção individuais em âmbito de saúde: como por exemplo, o uso de EPIs e técnica de
lavagem e higienização das mãos
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Elaborar normas e roteiros técnicos-operacionais, visando a detecção, prevenção e controle das doenças e agravos,
notificação compulsória
Realizar notificação e investigação e: agravo inusitado à saúde e de surtos e suspeita de problemas de saúde de
notificação compulsória
Elaborar e manter busca ativa dos casos
Participar do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (SNVEH), segundo a portaria nº 2.529 de
23 de novembro de 2004, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS)
Domínio Psicomotor
Demonstrar possuir noções básicas de Informática e sistemas da informação
Identificar a lista Estadual e Nacional de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória Imediata
Identificar as Fichas Notificação Compulsória/ Imediata de Doenças e Agravos
Distinguir as Doenças e Agravos Imediatos daqueles de Notificação Semanais
Domínio Afetivo
Demonstrar pontualidade e assiduidade
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
Ser capaz de lidar com prazos e metas
Demonstrar postura adequada para profissional de saúde;
Demonstrar capacidade de exercer a ética e o senso crítico nas diversas intervenções e discussões em grupo e com
a equipe interdisciplinar
Demonstrar interesse, iniciativa e esmero na execução das atividades teóricas relacionadas ao estágio
Contribuir para investigação e resolução de casos

AÇÕES DE NIVELAMENTO (ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS)
Domínio Cognitivo:
- Seminários
- Tutoriais
- Debates
- Leitura dirigida
- Plataforma Educativa Pelopidas Digital

Domínio Psicomotor
- Treinamentos
- Simulações
- Modelos
- Prática supervisionada

Domínio Afetivo
- Debates
- Conversas em grupo
- Abordagens individuais

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
Ao final do programa, o estudante será capaz de...
De participar, junto à equipe multiprofissional, planejando e executando ações de enfermagem no âmbito da
Vigilância Epidemiológica Hospitalar; utilizando, para isto, os melhores conhecimentos técnico-científicos
demonstrando capacidade acadêmico-profissional de excelência, com compromisso social, visão crítica e reflexiva
da realidade, tornando-se referência no exercício acadêmico ou profissional, por demonstrar competências,
habilidades e atitudes nas diferentes áreas de atuação em Vigilância da Saúde
Domínio Cognitivo
Realizar notificação compulsória/ Imediata
Realizar investigação de Doenças e Agravos
Realizar investigação de Óbito de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória.
Realizar cadastro nos Sistemas de Informação de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória/ Imediata;
Descrever a evolução clínica das doenças e agravos de notificação compulsória/ imediato
Listar as portarias de vigilância de saúde
Domínio Psicomotor
Realizar avaliação específica de pacientes notificáveis, não críticos e críticos
Realizar apropriadamente registros de enfermagem de pacientes notificados, não críticos e críticos.
Criar Instrumentos educativos sobre os temas referentes ao serviço com, por exemplo, seminários, palestras,
panfletos
Domínio Afetivo
Demonstrar capacidade para abordar de forma ética e humanizada os pacientes e seus familiares
Demonstrar capacidade de comunicação efetiva com a equipe interdisciplinar
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Demonstrar abordagem educativa
Demonstrar capacidade de abordagem em momentos de luto

AVALIAÇÃO
Avaliação: a ser entregue à Diretoria de Ensino e Pesquisa HPS, mensalmente. Incluirá (mas não estará limitada
à):
Biometria e/ou ata de frequência; Avaliação Cruzada; Avaliação Final; Relatório de Atividades e Produção
Teórica; Desempenho na Plataforma Educativa Pelópidas Digital.
É obrigatória a entrega de Trabalho de Conclusão de Estágio (TCE), a ser produzido sob orientação da preceptoria.
Recomenda-se a entrega do TCE até 30 dias ANTES da data final de estágio (Ver Normas para Estagiários HPS)

CERTIFICAÇÃO
A Certificação será fornecida pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, mediante cumprimento das Normas
da Instituição e desempenho satisfatório das atividades pelo(a) estagiário (a).

