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PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO HOSPITAL DO SUBÚRBIO

OBJETIVO

O objetivo do programa de iniciação científica do Hospital do Subúrbio é desenvolver o

pensamento crítico, estimular a iniciação em pesquisa de estudantes de graduação na área da saúde,

assim como profissionais dos programas de residência médica e multiprofissional desta instituição.

Adicionalmente, o programa irá fomentar a realização de pesquisas de áreas biomédicas no hospital,

além  de  contribuir  para  a  formação  de  profissionais  aptos  a  prover  realização  de  trabalhos

científicos em outras unidades hospitalares ou instituições de ensino, além de dar visibilidade ao

Hospital do Subúrbio no meio científico nacional.

COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO

O programa de iniciação científica do HS será coordenado por Dra. Maria Brandão Tavares.

As  atividades  realizadas  pelos  estudantes  serão  desenvolvidas  em conjunto  com médicos  e/ou

fisioterapeutas  vinculados  aos  programas  de  residência  médica  e  multiprofissional  do  HS;  e

orientadas pelos supervisores dos programas de residência,  gestores das linhas de cuidados aos

quais os projetos estão vinculados, e profissionais que atuam nas respectivas linhas.

O coordenador  e  orientadores  serão  os  responsáveis  pela  supervisão  de  andamento  dos

projetos, e pela organização do calendário e intermediação das atividades científicas e teóricas do

programa. Os orientadores deverão organizar em conjunto com os discentes um plano de trabalho

individual  e/ou subprojeto que deve  ser  oriundo do projeto  da Linha de Pesquisa ao  qual  está

vinculado. Além das atividades realizadas diretamente no projeto,  os estudantes  participarão de

encontros quinzenais que envolverão apresentações de andamento de projeto, atividades voltadas

para conhecimento para bioestatística básica, metologia científica e escrita científica.
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HOSPITAL DO SUBÚRBIO

O Hospital do Subúrbio (HS) é a primeira unidade hospitalar pública do Brasil a funcionar

por meio de Parceria Público-Privada (PPP), destacando-se pela atuação pioneira em seu modelo de

gestão e pela qualidade da assistência prestada à população usuária do Sistema Único de Saúde

(SUS). É um hospital geral público estadual, de gestão privada, com perfil de urgência e emergência

para pacientes adultos e pediátricos. Está localizado no bairro de Periperi, em Salvador (Bahia), na

região do Subúrbio Ferroviário, um dos doze distritos sanitários da capital baiana.

O hospital dispõe de especialidades nas áreas de clínica médica (clínica geral, nefrologia e

neurologia), clínica cirúrgica (cirurgia geral, cirurgia torácica, cirurgia plástica, cirurgia vascular,

neurocirurgia,  ortopedia e  traumatologia,  urologia,  pediatria  cirúrgica e  anestesiologia),  cirurgia

bucomaxilofacial  e  pediatria  clínica,  interagindo  com  as  diversas  disciplinas  em  saúde,  como

enfermagem, fisioterapia, nutrição, farmácia, serviço social, psicologia e fonoaudiologia, além de

todo um time de apoio operacional. Conta, também, com serviços de medicina intensiva, radiologia

e radiologia de intervenção.

Baseado em um modelo assistencial que concilia qualidade, segurança clínica e tecnologia, o

HS possui uma estrutura física e de recursos humanos completa, por meio da qual os pacientes

recebem todos  os  cuidados  necessários.  A unidade  apresenta  um moderno  parque  de  medicina

diagnóstica  com  bioimagem  (radiologia  digital,  ultrassonografia,  ecocardiografia,  endoscopia

digestiva  e  respiratória,  tomografia  e  ressonância  magnética)  e  laboratório  de  análises  clínicas.

Possui centro cirúrgico com seis salas operatórias e 13 leitos de recuperação pós-anestésica, e um

ambulatório destinado ao atendimento de pacientes egressos.

Ao todo, são 373 leitos, sendo 253 leitos de internação hospitalar em enfermaria e 60 em

terapia  intensiva,  distribuídos  esses  últimos  em  dez  leitos  de  UTI  pediátrica  e  50  leitos  para

pacientes adultos. 

3



PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO HOSPITAL DO SUBÚRBIO

ENSINO E LINHAS DE PESQUISA 

O Hospital do Subúrbio (HS) acolhe alunos de turmas de graduação e de cursos técnicos da

área  de  saúde,  bem  como  estudantes  do  Ensino  Médio,  para  realizarem  estágios  em  suas

dependências, oferecendo campos para estágios curriculares e extracurriculares. 

Atualmente,  o  HS  dispõe  de  seis  Programas  de  Residência  Médica,  credenciados  pela

Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e pelo Ministério da Educação. Os primeiros

Programas de Residência do hospital foram implantados em 2014, abarcando as especialidades de

Clínica Médica, Pediatria, Ortopedia e Cirurgia do Trauma. Em 2016, o HS aumentou a sua oferta

de programas com a inclusão da Residência em Medicina Intensiva Pediátrica, e mais recentemente

a inclusão da Residência em Cirurgia Geral.  O HS também é campo prático para residentes de

outras unidades hospitalares, que realizam na instituição estágios em urgência e emergência nas

diversas especialidades. 

Paralelo à realização de estágios curriculares e extracurriculares por alunos de graduação, o

HS atua como instituição coparticipante em mais de 50 projetos de pesquisa nas diversas áreas das

ciências biomédicas. Atrelado ao perfil de atendimento a pacientes de urgência e emergência, foram

desenvolvidas linhas de pesquisa direcionadas às principais patologias e condições clínicas atendida

no HS.

Como o HS é uma instituição que visa o atendimento a pacientes do Sistema Único de

Saúde (SUS), o HS atualmente busca o desenvolvimento de pesquisas relacionadas com os aspectos

epidemiológicos destas patologias, como o Acidente Vascular Cerebral (AVC) e agravos por lesões

externas, que visam contribuir para o desenvolvimento de políticas de saúde pública além avaliar o

impacto de intervenções no desfecho destes pacientes.
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As Linhas de Pesquisas desenvolvidas atualmente no HS são:

• Linha de Pesquisa do Trauma

Gestão: Dr. Divaldo Ribeiro Lopes Filho

Orientadores: Dra. Ana Celia Diniz C. B. Romeo, Dr. Gabriel Cruz Carneiro, Dr. Ricardo Britto

Cotias, Dr. Eraldo Salustiano de Moura, Dr. Lucas Daniel Prado Coutinho, Fta Jeane Xavier Farias

Vagas: Medicina (1), Fisioterapia (1)

Objetivos e descrição da linha

As  lesões  por  causas  externas  foram responsáveis  por  152.332  óbitos  no  ano  de  2016

correspondendo a 11% de todos dos óbitos no Brasil, excluindo óbitos por sequelas provenientes

destas lesões. A região nordeste do país concentra 32% destes óbitos e a maior parte aconteceram

em homens com idade entre 20 e 49 anos. O Hospital do Subúrbio é um hospital de urgência e

emergência,  situado  em  localização  estratégica  próximo  à  rodovia  BR-324  recebendo  grande

número de pacientes vítimas de trauma proveniente de Salvador e de outras cidades do interior da

Bahia. Em 2018, foram atendidos 2.089 pacientes vítimas de trauma, com mortalidade hospitalar de

4,12%. A Linha de Pesquisa do Trauma tem por objetivo avaliar o trauma como importante causa de

morbimortalidade na nossa população, descrevendo o perfil epidemiológico das vítimas, analisando

o impacto do socioeconômico, funcional do trauma a longo prazo, associando os desfechos com as

intervenções e tratamentos instituídos.

• Linha de Pesquisa em Neurociências

Gestão: Dr. Felipe Oliveira Costa

Orientadores: Dr. Adroaldo Guimarães Rossetti Junior, Dr. Felipe Oliveira Costa

Vagas: Medicina (1)
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Objetivos e descrição da linha

As doenças  cerebrovasculares  representam a  segunda causa  de  internação da  população

adulta no Hospital do Subúrbio, após as causas externas. A Linha do Cuidado do Acidente Vascular

Cerebral (AVC) foi implantada em 2015 no Hospital do Subúrbio com o objetivo de estruturar um

atendimento integrado e contínuo, favorecendo reconhecimento precoce, tratamento e reabilitação.

A equipe assistencial da emergência foi capacitada na utilização da escala de ROSIER (Recognition

of  Stroke in  Emergency Room),  propiciando o rápido reconhecimento dos  pacientes  elegíveis  à

terapia trombolítica. Assim, o processo assistencial do paciente com AVC isquêmico, estruturado

em linha do cuidado, promoveu intervenções precoces e eficazes.

O  Hospital  do  Subúrbio  tornou-se  centro  de  referência  em  atendimento  a  emergências

neurológicas  e  neurocirúrgicas,  incluindo  AVC  isquêmico,  AVC  hemorrágico  e  traumatismo

cranioencefálico (TCE). Recentemente, foi implantado o protocolo para atendimento ao paciente

vítima de TCE, abrangendo desde a abordagem inicial na unidade de emergência  aos cuidados e

monitorização em unidade de terapia intensiva. 

A Linha de Pesquisa em Neurociências tem por objetivo descrever o perfil epidemiológico  e

avaliar  os  desfechos  dos  pacientes  inseridos  nas  Linhas  de  Cuidado  do  AVC  e  Neurotrauma,

avaliando os principais fatores associados com o prognóstico. 

• Linha de Pesquisa em Medicina Crítica e Clínica Médica

Gestão: Dra. Cyntia Maria Lins S. de Lima

Orientadores: Dr. Rogério Palmeira, Dr. Marco Laranjeira, Dr. Felipe Barbosa Duarte, Dra. Maria

Brandão Tavares, Dra. Juliana Abreu Mesquita, Dra. Isis Rangel Santos M. Santana

Vagas: Medicina (1)
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Objetivos e descrição da linha

O Hospital do Subúrbio dispõe de 89 leitos de internamento na Linha de Clínica Médica e um total

de sessenta leitos de terapia intensiva incluindo UTI adulto e pediátrica. No ano de 2018, foram

contabilizados mais de 5.000 internamentos sendo que as doenças do aparelho circulatório foram

responsáveis por cerca de 40% destes internamentos. A população brasileira enfrenta importante

mudança  na  sua  composição  demográfica  nas  últimas  décadas.  Dados  do  IBGE  estimam  que

atualmente cerca de 9% da população brasileira é composta por pessoas com idade superior a 65

anos, com previsão de aumento progressivo nas próximas décadas. O aumento da expectativa de

vida, com aumento crescente das proporções de idosos, gera impacto na saúde pela mudança no

perfil de doenças, visto que nas décadas anteriores predominavam as doenças infectocontagiosas

havendo atualmente maior prevalência das doenças cronico degenerativas. A Linha de Pesquisa em

Medicina  Crítica  e  Clínica  Médica  busca  entender  as  demandas  da  nossa  população,  o  perfil

epidemiológico  dos  pacientes  atendidos  na  instituição,  avaliando  a  utilização  de  recursos  e  o

impacto destes na morbimortalidade. 
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REQUISITOS E COMPROMISSOS DOS CANDIDATOS

1. Estar  matriculado  em curso  de  graduação  de  instituição  de  ensino  superior,  pública  ou

privada, reconhecida pelo Ministério da Educação;

2. Desenvolver as atividades do projeto proposto em regime de dedicação de 12 (doze) horas

semanais;

3. Cumprir integralmente as atividades previstas nos projetos de pesquisa;

4. Participar das atividades teóricas e apresentações periódicas de andamento do projeto;

5. Fazer referência à condição de voluntário de iniciação científica do Hospital do Subúrbio em

publicações e trabalhos apresentados;

6. Manter  sigilo  sobre  todas  as  informações  técnicas  relacionadas  com  os  projetos  e  as

atividades desenvolvidas na instituição;

7. Apresentar os resultados de suas atividades de pesquisa através de relatórios e em encontro

anual realizado no Hospital do Subúrbio.
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INSCRIÇÃO E SELEÇÃO

A inscrição dos candidatos será solicitada via e-mail (delma.almeida@prodalsaude.com.br)

anexando os documentos listados em formato pdf.

Documentação necessária para formalização da inscrição no programa:

• Cópia do RG

• Histórico acadêmico do aluno no semestre em curso, expedido com carimbo e assinatura da

instituição

• Currículo lattes

• Termo de Iniciação Científica voluntária assinado pelo candidato (entregar na Coordenação

e Ensino e Pesquisa do Hospital do Subúrbio) 

A seleção será realizada pela avaliação do currículo lattes do candidato, participação prévia

em programas de iniciação científica, trabalhos publicados ou apresentados em eventos científicos,

participação em ligas acadêmicas nas áreas de pesquisas ou afins. 

Os resultados da seleção serão divulgados publicamente no endereço eletrônico do Hospital

do Subúrbio, conforme cronograma publicado no edital de seleção.

CERTIFICADO

Aos estudantes que participarem do programa por um período mínimo de 12 (doze) meses e

cumprirem os requisitos e compromissos estabelecidos neste documento será concedido certificado

de iniciação científica.
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FLUXOGRAMA PARA CANDIDATOS À INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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Identificar a linha de Pesquisa correspondente a sua graduação e tema de 

interesse

Encaminhar documentação por e-mail 

Assinar Termo de Iniciação Científica voluntária e entregar na 

Coordenação de Ensino e Pesquisa

Contactar gestor e orientador de Linha de Pesquisa escolhida para verificar  

se há disponibilidade de horário de trabalho em comum com o orientador

Elaborar junto ao orientador plano de trabalho individual e entregar à 

coordenação do programa
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CRONOGRAMA

Inscrição: 20/06/2019 a 10/07/2019

Resultado da Seleção: 15/07/2019 a 30/07/2019

Matrícula (envio dos documentos): 01/08/2019 a 15/08/2019

Início do Programa (1° encontro): 16/08/2019 a 31/08/2019
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