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1. 1DENTIFICACAO DA DISCIPLINA
NOME DA DISCIPLINA/FASE N DE HÕHÃg:AUi.ÃBÉUANAIS l TOTAL DE HORAS-AULA

SEMESTRAIS
.TECASTEÓRICAS TEÓRICAS P
72h

Estágio Hospitalar 7'. Fase

11. HO .10
TURMA TEORICA TURMAS PRATICAS

3073004 - Turma B. E - Profa. Ana Mana Furkim

5073004 - Turma A, C - Profa. Cláudia Tiemi Mituuti

6073004 Turma D, F -- Profa. Fernanda Aurélio

111. PROFESSOR (ES) MINISTRANTE (S) no 2' semestre 2018
Profa..Ana Mana Furkim (Prof. Responsável)
Profa. Cláudia Tremi Mituuti
Profa. Fernanda Aurélio

V. CURSO PARA O QUAL(IS) A DISCIPLINA E OFERECIDA
CURSO DE GRADUAL .O EM FONOAUDIOLOGIA

VI. EMENTA
Competências relacionadas aos cuidados de pacientes atendidos no hospital: ambulatório. leito, cuidados sem
intensivos e intensivos. Caracterização de prioridades no atendimento fonoaudiológico na rotina hospitalar

VII. OBJETIVOS
l -Objetivo Geral

. Fornecer subsídios para atuação prática no ambiente hospitalar no que concerne às alterações
fonoaudiológicas.

2 Objetívos Específicos:
e Desenvolver habilidades e competências para a realização de triagem a beira do leito de

distúrbios fonoaudiológicos com enfoque nas disfagias orofaríngeasl
. Desenvolver habilidades e competências para a realização de avaliação clínica a beira do leito de

distúrbios fonoaudiológicos com enfoque nas dlsfagias orofaríngeasl
. Desenvolver habilidades e competências para a realização de terapia fonoaudiológica a beira do

leito de distúrbios fonoaudiológicosl
e Desenvolver habilidades e competências para o atendimento, monitoramento e orientação aos

cuidadores em unidades de terapia intensiva de forma segura sem risco clínico ao pacientes
. Desenvolver habilidades e competências para o trabalho interdisciplinar em ambiente hospitalarl
e Observar e perceber necessidades de acompanhamento e encaminhamento de outras

especialidades para o caso atendidos

IV. PR -REQUISITO S
CODIGO



e

e

e

Estabelecer fluxograma de atendimento fonoaudiológico nas unidades hospitalares
Emitir parecer para as equipes que solicitam avaliação fonoaudiológical
Zelar pelo adequado pl.eenchimento do prontuário do paciente

VIII. CONTEUDO
Estágio
Hospitalar

PROGRAMÁTICO
Aplicação de triagem para grupos de risco
em fonoaudiologia
Aplicação de protocolos de avaliação clínica©

da deglutição e correlações.
Aplicação e seguimento de técnicase

fonoaudiologiaterapêuticas em em
distúrbios da deglutição e correlações.
Aplicação dos instrumentos de atendimento©

baseado em evidências científicas
Registro resgatável da evolução objetiva do©

paciente

Estratégia
Atendimento prático na
emergência. leito
hospitalar e unidade de
terapia intensiva com
supervisão prática
discussão diária de
casos clínicos e
seminários

IX. METODOLOGIA DE ENSINO/ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Todas as turmas atuarão/acompanharão no ambiente hospitalar, (a depender da demanda) emergência,
centro-cirúrgico, a beira do leito e unidades de terapia intensiva no que concerne às alterações
fonoaudiológ icas

. Aula inicial para toda a turma, onde será apresentada a programação do estágio, plano de
ensino e protocolo de triagem, de avaliação e programa de orientação aos pacientes e
cuidadores.

. Todos os.grupos devem ter realizado o curso de Capacitação: Precauções baseadas em
transmissão de bactérias multirresistentes no DAP/HU (capacitacao(@hu.ufsc.br, telefone: 3721
8088/91 19).
Cada grupo de alunos realizará a prática dos atendimentos no Hospital Universitário Professor
Polydoro Ernani de São Thiago (HU -- UFSC), no Hospital Governador Censo Ramos ou no
Hospital do CEPON (Centro de Pesquisas Oncológicas). Os atendimentos serão distribuídos em
atendimentos nas enfermarias, Unidade de Terapia Intensiva, Clínicas Cirúrgicas e.Emergência.

. Será realizada supervisão dos atendimentos diariamente, com discussão dos casos e temas
relacionados aos atendimentos.

. Os casos clínicos atendidos pelos alunos serão discutidos em supervisão.

e

Os alunos serão divididos em grupos de, no máximo 5 (cinco) pessoas, sendo que cada grupo realizará
o estágio durante 6 (seis) semanas consecutivas. Será realizada supervisão de todos os atendimentos
sobre a aplicação de instrumentos de triagem, protocolos de avaliação clínica e controle da eficácia de
técnicas terapêuticas, além da orientação aos cuidadores e acompanhantes do paciente internado. O
aluno deve comparecer com 10 minutos de antecedência nos horários agendados para a disciplina
usando jaleca fechado, calca comprida, sapato fechado e crachá, respeitando todas as normas de.
bióssegurança para o atendimento hospitalar. A falta de jaleca e crachá impedirá o aluno de participar
da ativldade e será computada falta. Celulares devem permanecer desligados durante as aulas.

X. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
A avaliação será realizada/baseada no CHA seguindo os pesos/critérios: Conhecimento (peso 5.0)
Habilidades (peso 3,0) e Atitude (peso 2,0), abaixo discriminados

Para atribuição da nota referente ao CONHECIMENTO serão considerados
integração teórico-prática8

fundamentação teórica©



. planejamento prévio das atividades observando-se as prioridades e materiais a serem utilizadosl
e participação ativa nas discussões orais referentes a todos os casos atendidos e vivênciasl
. observar e atuar criticamente e de forma articulada com as diferentes demandas sociais.

Para atribuição da nota referente às HABILIDADES serão considerados
e capacidade de trabalhar em equipe e de,forma interdisciplinar, respeitando os profissionais e

acadêmicos que integram o campo de estágio
. desempenho, desenvoltura, criatividade e flexibilidadel
. habilidade para avaliar, sistematizar e decidir a conduta mais apropriada, em tempo hábil e de

acordo com a dinâmica de trabalhos
e habilidade de comunicação e interação com o outro. além do uso de linguagem oral e escrita

adequadas às situaçõesl
' executar com segurança as atividades planejadas.

Para atribuição da nota referente à ATITUDE .serão considerados:
B pontualidade e assiduidadel
. entrega e preenchimento dos documentos adequadamente e no prazos
B cumprir o Código de Etica do Fonoaudiólogol
e cumprimento das normas biossegurança e das Normas do Regulamento de Estágios do Curso

de graduação em Fonoaudiologia da UFSCI
' receptividade a críticas, capacidade de auto-avaliação com rigor cientifico e proatividade.

Em todos os dias de estágio, serão distribuídos casos clínicos para cada aluno para que haja discussão
em supervisão sobre o histórico médico, doença de base, alterações fonoaudiológicas e tratamento.

Os grupos serão divididos em A, B, C, D,~E e F, entre os Hospitais: Universitário Professor Polydoro
Ernani de São Thiago, Governador Celso Ramos e CEPON.

Cálculo da média final

Média Final = (conhecimento x 5) + (habilidades x 3) + (atitude x 2)
10

- O aluno não pode possuir faltas nas atividades de estágio, segundo o parágrafo l I' do artigo 20', do
capítulo 5', do Regulamento de Estágios do Curso de Graduação em Fonoaudiologia da UFSC.

- Todo o aluno estagiário deverá registrar o estágio nó sistema SIARE, conforme estabelecido nas
disposições contidas na Lei 11.788 de 25/09/2008, Regulamento Geral de Estágios da UFSC e
Regulamento de Estágios do Colegiado do Curso de Graduação çm Fonoaudiologia da UFSC.

XI. NOVA AVALIA

DATAS



03.08.201 8
(sexta-feira)

07.08.2018
(terça-feira)

09.08 .2018
(quinta-feira)

1 0 .08 .2018
(sexta-feira)

14.08.2018
(terça-feira)

16.08 .201 8
(quinta-feira)

1 7.08.2018
(sexta-feira)







06.1 1 .2018
(terça-feira)
08.1 1 .201 8
(quinta-feira)
09.1 1 .201 8
(sexta-feira)
13.1 1 .201 8
(terça-feira)
15. 1 1 .2018

uínta-feira'
16.1 1 .2018
sexta-feira

20.1 1 .2016
(terça-feira)
22.1 1 .201 8
(quinta-feira)
23.1 1 .201 8
(sexta-feira)
27.1 1 .2018
(terça-feira)
29.1 1 .201 8

(quinta-feira)
30.1 1 .201 8
(sexta-feira)
04.1 2.2018
(terça-feira)

7h30min: Supervisão
Turma A
7h30min: Supervisão
Turma A
7h30min: Supervisão
Turma A
7h30min: Supervisão
Turma A
FERIADO

DIA NÃO LETIVO

7h30min: Supervisão
Turma A
7h30min: Supervisão
Turma A
7h30min: Supervisão
Turma A
7h30min: Supervisão
Turma A
7h30min: Supervisão
Turma A
7h30min: Supervisão
Turma A
CHA - HU-UFSC
Encerramento Turma
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Claudia Tremi Mituuti
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Aprovado na Reunião do Colegiado do Departamento de Fonoaudiologia em
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Chefe do Departamento de Fonoaudiologia
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