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PARTE 1 
 
1. DA ABERTURA 
A Liga Acadêmica Multidisciplinar de Terapia Intensiva - LAMULTI, vinculada à 
Universidade Federal da Bahia/Campus Anísio Teixeira/Instituto Multidisciplinar de 
Saúde – UFBA – CAT – IMS, comunica que estão abertas as inscrições para 
seleção de acadêmicos dos cursos de enfermagem, farmácia, medicina, nutrição e 
psicologia, para membro efetivo que deseja participar das atividades desenvolvidas 
pela LAMULTI. 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. Poderão se inscrever acadêmicos dos cursos de enfermagem, farmácia, 
medicina, nutrição e psicologia para membro efetivo que estejam cursando 
regularmente suas atividades acadêmicas. Requisito mínimo: estar cursando ou 
ter cursado o 4º semestre e ser discente da UFBA-IMS. 
2.2. O período de inscrições será entre os dias 18/02/2019 até o dia 03/03/2019 . 
2.3. Para efetuar a inscrição, o acadêmico deverá preencher o formulário de 
inscrição online no endereço 
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuAOwdnYuEonhUbkeN7E7xUkQ
6378MX9P80d1bmT0THq7YCg/viewform?usp=sf_link>. 
2.4. A inscrição somente será efetivada mediante doação de 1kg de alimento não 
perecível, que deverá ser entregue no dia da prova. 
2.5. O candidato será responsável pela veracidade dos dados fornecidos e pela 
autenticidade dos documentos apresentados na inscrição. 
2.6. Todas as despesas referentes à participação do candidato no processo 
seletivo são de total responsabilidade do aluno (caneta, lápis e borracha). 
2.7. O candidato com limitações físicas que necessite de condições especiais 
para realizar a prova deverá entregar no dia da inscrição uma carta informando a 
natureza da necessidade. 
 

3. DAS ATIVIDADES REALIZADAS 
3.1. Os acadêmicos selecionados para membro da LAMULTI deverão cumprir 
com todos os preceitos do estatuto. 
3.2. O acadêmico deverá demonstrar disponibilidade para as atividades a ele 
estabelecidas, com participação obrigatória em, no mínimo, 75% das atividades. 
3.3. Ao final do período de participação da liga, os ligantes têm direito a receber 
um certificado como membros ativos da Liga Acadêmica Multidisciplinar de 
Terapia Intensiva, no qual constará a carga horária que cumpriram durante o 
período que participaram das atividades, em conformidade com o estatuto. 
 

4. DA SELEÇÃO 



 

4.1. Serão destinadas ao processo seletivo 14 vagas, assim discriminadas: 
4.1.1. Enfermagem: 3 vagas 
4.1.2. Farmácia: 3 vagas 
4.1.3. Medicina: 2 vagas 
4.1.4. Nutrição: 3 vagas 
4.1.5. Psicologia: 3 vagas 

4.2. O processo seletivo será composto por 2 fases (prova teórica e entrevista) 
4.2.1. 1ª FASE 
Prova teórica com 10 questões (8 objetivas e 2 dissertativas), versando sobre 
os temas dispostos no anexo II; 
4.2.2. 2ª FASE 
Entrevista avaliativa com os membros da Liga. Nessa ocasião os candidatos 
serão questionados sobre suas habilidades e atividades acadêmicas já 
desenvolvidas ao longo do curso. O acadêmico deverá demonstrar 
disponibilidade para as atividades a ele estabelecidas. 
4.2.3. Os inscritos no processo seletivo que participaram da  I Mesa Redonda: 
“Sepse - Abordagem multidisciplinar do paciente séptico em cuidados de 
Terapia Intensiva”, que aconteceu no dia 22 de novembro de 2018, receberão 
uma pontuação extra no valor de 20 pontos. 
4.2.3. A pontuação será distribuída conforme descrito abaixo: 
 
 

Item Pontuação 

Prova teórica 40 pontos 

Entrevista 40 pontos 

Pontuação extra de participação da I 
Mesa Redonda 

20 pontos 

 
 

4.3 Prova Teórica 
4.3.1. A prova teórica acontecerá no dia 16 de março de 2019 às 14:00 horas, 
com uma duração máxima de 1 hora e 30 minutos. O local será informado 
com antecedência. A entrevista acontecerá logo em seguida e será realizada 
de maneira individual com duração máxima de 15 minutos. 
4.3.2. O não comparecimento do candidato ou um atraso superior a 15 
minutos do horário da prova cursa automaticamente na sua desclassificação. 
4.3.3. No momento da prova, deve ser apresentada a carteira de identidade 
ou documento similar com foto e comprovante de matrícula. 



 

4.3.4. Não será permitido de forma alguma comunicação entre os candidatos 
e/ou consulta a materiais eletrônicos ou outros materiais de consulta durante 
o processo seletivo. 
4.3.5. As provas serão realizadas com caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul. Não serão considerados os gabaritos preenchidos com lápis ou grafite. 
4.3.6. O gabarito oficial será disponibilizado nas redes sociais da LAMULTI. 

4.4. Os critérios de desempate, na seguinte ordem, são: 
a) Maior pontuação na prova teórica; 
b) Aqueles que cursarem períodos superiores; 
c) Maior idade. 

 
5. Dos recursos 

5.1. Caso tenha qualquer discordância do resultado da prova teórica, o candidato 
deverá protocolar diretamente com os membros da LAMULTI por e-mail, no prazo 
de até 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir do horário da divulgação do 
gabarito oficial. Depois desse prazo, não serão aceitas quaisquer reclamações. 
5.2 Não existem recursos cabíveis para a entrevista. 

 
6. Disposições finais 

5.1. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais 
Complementares que vierem a ser publicados pela LAMULTI. 
5.2. A data de início das atividades e da apresentação dos novos membros à Liga 
será avisada com antecedência. 
5.3. O candidato aprovado que desistir deverá assinar o Termo de Desistência, 
oficializando o cancelamento, não sendo permitido o trancamento para reingresso 
posterior. 
5.4. Se por qualquer motivo um dos associados for excluído ou abandonar suas 
atividades, a Diretoria reserva-se ao direito de preencher a vaga remanescente 
por meio de lista de espera a partir da seleção realizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
PARTE 2 - ANEXOS 
 
ANEXO I - CALENDÁRIO DE EVENTOS 
 

EVENTO DATA 

Período de inscrições 18/02/2019 a 03/03/2019 

Prova teórica 16/03/2019 

Entrevista 16/03/2019 

Divulgação dos gabaritos 16/03/2019 

Divulgação do resultado final do 
Processo Seletivo LAMULTI 

23/03/2019 

 
Todas as etapas de avaliação do candidato serão realizadas nas dependências da 
UFBA - CAT - IMS, local este que será previamente informado através de 
comunicados oficiais, grupo de whatsapp e através das redes sociais da LAMULTI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E BIBLIOGRAFIAS SUGERIDAS 
 
Enfermagem 
 
Tema 1: Neurointensivismo e exame físico do sistema neurológico 
Tema 2: Ventilação Mecânica ( Complicações e cuidados de enfermagem)  
Tema 3: Pacote de 1 hr de Sepse e atuação da equipe de enfermagem 
 
PADILHA, Katia Grillo ; VATTIMO, Maria de Fátima Fernandes ; SILVA, Sandra 
Cristine da ; KIMURA, Miako ; WATANABE, Mirian. 
Enfermagem em UTI: Cuidando do Paciente Crítico. 2º Edição. Manole 2016. 
 
Farmácia 
 
Tema 1: Marcadores laboratoriais 
PERFIL CLÍNICO E LABORATORIAL DE PACIENTES COM SEPSE, SEPSE 
GRAVE E CHOQUE SÉPTICO ADMITIDOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA 
http://repositorio.ufc.br/ri/bitstream/riufc/8345/1/2013_art_fmlpinheirojunior.pdf 
DIÁGNOSTICO LABORATORIAL DA SEPSE 
<http://www.limic.xpg.com.br/arquivos%20texto/BookMedicoSEPSE.pdf> 
MARCADORES BÍOQUIMICOS 
https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/4489/1/PPG_20003.pdf 
MARCADORES LABORATORIAIS DO CHOQUE SÉPTICO 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/scientiamedica/article/viewFile/1 
611/7921 
 
Tema 2: Terapia antimicrobiana 
GUIA DE TERAPIA ANTIMICROBIANA EMPÍRICA PARA SEPSE E CHOQUE 
SÉPTICO 
https://www.ilas.org.br/assets/arquivos/ferramentas/guia-antibioticoterapia- 
empirica.pdf 
https://ilas.org.br/assets/arquivos/ferramentas/protocolo-de-tratamento.pdf. 
DIRETRIZES PARA TRATAMENTO DA SEPSE GRAVE/CHOQUE SÉPTICO: 
ABORDAGEM DO AGENTE INFECCIOSO - CONTROLE DO FOCO 
INFECCIOSO E TRATAMENTO ANTIMICROBIANO 
http://www.scielo.br/pdf/rbti/v23n2/a06v23n2.pdf 
 
Medicina 
 
Tema 1: Sepse 

https://www.livrariaflorence.com.br/editora/manole


 

Referência 1: Artigo: The Third International Consensus Definitions for Sepsis and 
Septic Shock (Sepsis-3) (https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2492881) 
Referência 2: IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLO GERENCIADO DE SEPSE 
PROTOCOLO CLÍNICO - Atendimento ao paciente adulto com sepse / choque 
séptico (https://ilas.org.br/assets/arquivos/ferramentas/protocolo-de-tratamento.pdf) 
Referência 3: Livro: Condutas no paciente grave - Elias Knobel 
 
Tema 2: Choques 
Referência 1: Medicina de Emergência USP 
Referência 2: Livro: Condutas no paciente grave - Elias Knobel 
 
Tema 3: Hiponatremia e Hipernatremia 
Referência 1: Artigo: Distúrbios hidroeletrolíticos na sala de emergência 
(http://files.bvs.br/upload/S/1679-1010/2012/v10n5/a3144.pdf) 
Referência 2: Livro: Condutas no paciente grave - Elias Knobel 
 
Nutrição 

Tema 1: Risco nutricional na UTI 

Tema 2: Terapia nutricional: vias de administração 

Tema 3: Avaliação do estado nutricional do paciente 

Aranjues A L et al. Monitoração da terapia nutricional enteral em UTI: indicador de 
qualidade?. O Mundo da Saúde São Paulo: 2008: jan/mar 32(1):16-23  

Singer P, Cohen J. Como simplificar a nutrição na unidade de terapia intensiva?. Rev 
Bras Ter Intensiva. 2016;28(4):369-372 

Vale F C R, Logrado M H G. Estudos de validação de ferramentas de triagem e 
avaliação nutricional: uma revisão acerca da sensibilidade e especificidade. Com. 
Ciências Saúde. 2012; 23(1):31-46 

Psicologia 
 
Tema 1: Psico-oncologia e Cuidados Paliativos; 
Referência: A Atuação do Psicólogo no Tratamento de Pacientes Terminais e seus 
familiares; A Importância da Atuação do Psicólogo Junto a Pacientes com Câncer: 
uma abordagem Psico-oncológica. 
DOMINGUES, Glaucia Regina et al . A atuação do psicólogo no tratamento de 
pacientes terminais e seus familiares. Psicol. hosp. (São Paulo),  São Paulo ,  v. 11, 
n. 1, p. 02-24, jan.  2013 .  

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2492881
https://ilas.org.br/assets/arquivos/ferramentas/protocolo-de-tratamento.pdf
http://files.bvs.br/upload/S/1679-1010/2012/v10n5/a3144.pdf


 

Fonseca, R., & Castro, M. (2016). A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO 
PSICÓLOGO JUNTO A PACIENTES COM CÂNCER: uma abordagem 
psico-oncológica. Psicologia E Saúde Em Debate, 2(Ed. Esp. 1), 54-72   
 
Tema 2: Luto e Morte na UTI; 
Referência: Reflexão Sobre a Morte e o Morrer na UTI: a perspectiva do profissional. 
VICENSI, Maria do Carmo. Reflexão sobre a morte e o morrer na UTI: a perspectiva 
do profissional. Rev. Bioét.,  Brasília ,  v. 24, n. 1, p. 64-72,  Apr.  2016 .  
 
Tema 3: Avaliação do Estado Mental; 
Referência: Rotina de Avaliação do Estado Mental. 
CORDIOLI, A.V.; ZIMMERMANN, H.H.; KESSLER, F. Rotina de avaliação do estado 
mental. 2004.   
 
Tema 4: Diretiva Antecipada de Vontade. 
Referência: Diretivas Antecipadas de Vontade: benefícios, obstáculos e limites. 
NUNES, Maria Inês; ANJOS, Márcio Fabri dos. Diretivas antecipadas de vontade: 
benefícios, obstáculos e limites. Rev. Bioét.,  Brasília ,  v. 22, n. 2, p. 241-251,  Aug. 
2014. 


