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Processo de Autorização

Nome do programa

1562 - Programa de residência multiprofissional nos distúrbios respiratórios clinicos e cirúrgicos

Dados da COREMU

CPF e Nome do Coordenador(a) da COREMU

28535197087 - JANINE SCHIRMER

Email

janineepm@uol.com.br / schirmer.janine@unifesp.br

Telefone

(11) 55494305 e (11) 55733371

Formação / Titulação

Especialização - Enfermagem Obstétrica / 1985
Mestrado - Enfermagem Obstétrica / 1989
Doutorado - Enfermagem Materna e Infantil / 1995
Graduação - Enfermagem / 1985

Data Cadastro 

Coordenador do Programa



CPF e Nome do Coordenador(a) do Programa

04658296861 - ANA RITA DE CASSIA BETTENCOURT

Email

arcbettencourt@yahoo.com.br / arcbettencourt@unifesp.br

Telefone

(11) 55764430 e (11) 50844734

Formação / Titulação

Especialização - Apoio Diagnóstico e Terapêutico / Especialidades
Clínicas / Especialidades Cirúrgicas / 1988
Graduação - Enfermagem / 1983
Mestrado - Apoio Diagnóstico e Terapêutico / Especialidades Clínicas /
Especialidades Cirúrgicas / 1998

Dados Instituição Executora

CNPJ: 60453032000174
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULONome:

Email:
Telefone:
Fax:

 BOTUCATUEndreço:
Complemento:

 740Número:
 VL CLEMENTINOBairro:

 04023900Cep:
 SAO PAULOCidade:

 SPUF:

Dados Instituição Formadora



Nome: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
 UNIFESPSigla:

Email:
 (11) 5549 7699Telefone:

 (11) 5576 4313Fax:
 Rua BotucatúEndreço:

 Edif. Octávio de CarvalhoComplemento:
 Vila ClementinoBairro:

 Unidade SEDECampus:
 04023900Cep:

 São PauloCidade:
 SPUF:

Dados Instituições Financiadoras

Financiadora: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

  Beneficiada: SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
 DA MEDICINA

Item financiado Valor

Bolsas residentes 2976.26

Cenários de Prática Conveniados

Cenários de Prática Próprios

     prática Assistencial

Descrição do Cenário de Prática Tipo

Os cena´rios a serem utilizados para a prática assistencial para o



Programa de Residência Multiprofissional em Distúrbios clínicos e
cirúrgicos serão desenvolvidos na atenção primária em unidades
básicas de saúde e no cenário de atividade secundária e terciária
serão desenvolvidas no Hospital Universitário da UNIFESP

atenção

Projeto Pedagógico

Área(s) de Temática, de Concentração e Profissional(is)

VAGAS

Área de Concentração: Atenção em Pneumologia

Área Temática: Apoio Diagnóstico e Terapêutico / Especialidades Clínicas / Especialidades Cirúrgicas

Ano: 2013

Profissão Vagas Solicitadas

Enfermagem 3

Farmácia (Incluindo Farmácia Bioquímica) 2

Fisioterapia 3

Nutrição 2

Justificativa

A Universidade Pública deve estar em consonância com os problemas vivenciados pela sociedade na
qual está inserida e oferecer alternativas viáveis e efetivas para solucioná-las. Ao mesmo tempo, deve
atender às necessidades do mercado de trabalho, capacitando profissionais com condições de se
adequar às rápidas transformações que ocorrem num mundo de economia globalizada. A prestação de
assistência à saúde para a população brasileira requer diferentes profissionais, cada vez mais
qualificados, conscientes de suas responsabilidades sociais e da necessidade de buscar,
constantemente, a melhoria da qualidade de seus serviços. Por outro lado, a carência de recursos
humanos especializados em determinadas regiões do país tem sido um dos grandes problemas
enfrentados na implementação do Sistema Único de Saúde, inviabilizando em diversas localidades a
concretização de ações efetivas dentro das políticas prioritárias para a saúde estabelecidas pelo
governo. A Universidade Federal de São Paulo e o Hospital São Paulo, cientes de suas
responsabilidades enquanto instituições, respectivamente formadora e prestadora de assistência à
saúde, de um contingente expressivo da população brasileira, apóiam a criação do Programa de
Residência Multiprofissional em Saúde, entendendo ser este um modelo para formação de
profissionais das diferentes áreas de conhecimento compatível com a necessidade da atuação
integrada. Trabalhar com o multiprofissional é estar preparado para agir com a diversidade, buscando
a assistência integral e excelência na qualidade do atendimento. Segundo a Organização Mundial de
Saúde (OMS), os problemas respiratórios são a terceira maior causa de óbito por doenças no Brasil. A
poluição atmosférica nos grandes centros urbanos, o aumento das indústrias e do número de veículos
automotores, a oscilação da temperatura, e também o uso indiscriminado do tabaco, aumentam
consideravelmente os casos de doenças do trato respiratório, inclusive o número de internações,



devido a infecções e doenças crônicas. O aparelho respiratório é frequentemente exposto às agressões
ambientais, sendo acometido facilmente por inúmeras patologias de maior ou menor intensidade e
gravidade. As doenças mais comuns do trato respiratório são: asma, bronquite, pneumonia, doença
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), tuberculose, neoplasias, infecções respiratórias, distúrbios
respiratórios do sono, doenças pleurais, traumatismo torácicos e doenças intersticiais entre outros. A
exposição a agentes nocivos podem causar também inúmeras doenças pulmonares ocupacionais. O
alto índice de mortalidade por doenças do trato respiratório é um grande problema de saúde pública.
Estatísticas divulgadas pelo DataSus Censo-2008 revelam que doenças do aparelho respiratório estão
na 3ª posição no ranking de maiores internações hospitalares. As doenças respiratórias crónicas, tais
como a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica, fazem mais de quatro milhões de vítimas por
ano e afectam centenas de milhões de pessoas. Estas doenças prejudicam a saúde e o bem-estar dos
doentes e têm um impacto negativo na família e na sociedade. No prefácio ao relatório, o Dr. LEE
Jong-Wook(1), antigo Director-Geral da OMS, declarou: “Em todo o mundo, demasiadas vidas estão a
ser afetadas e ceifadas pelas doenças crónicas, nomeadamente a doença coronária e a doença vascular
cerebral, o cancro, as doenças respiratórias crónicas e a diabetes.” É urgente prevenir e controlar as
doenças crónicas no contexto da saúde internacional. A OMS lançou em 2007 a Global Alliance
against Chronic Respiratory Diseases (Aliança Global contra as Doenças Respiratórias Crónicas –
GARD)(2). Encabeçada pela OMS, a GARD reúne os conhecimentos de organizações nacionais e
internacionais, instituições e agências, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de milhões de
pessoas afetadas pelas doenças respiratórias crônicas. Segundo o departamento de atenção básica do
ministério da saúde “O estabelecimento de uma linha de cuidado para as doenças respiratórias crônicas
(DRC) pode ser efetivo para a redução da morbimortalidade dessas doenças. Entretanto, no Brasil,
habitualmente, o sistema de saúde desenvolve ações de forma fragmentada. Faz-se necessária a
organização de uma rede de atenção que atenda as pessoas com DRC com maior ênfase na atenção
primária, incluindo ações de promoção da saúde e prevenção primária e secundária.” (3) O
atendimento aos pacientes com afecções respiratórias, desde a atenção primária à saúde (Unidades
Básicas de Saúde), como na atenção secundária (Unidades de Internação), e também na atenção
terciária (Unidades de emergências, Unidades de Terapia Intensiva e Centro Cirúrgico), por equipes
multiprofissionais especializadas, contribui significativamente para a melhora da qualidade do serviço
prestado, visto que este é realizado com base em evidências científicas e de maneira sistematizada,
contribuindo para a diminuição destes índices. O corpo docente deste Programa entende que esta
formação multiprofissional é imprescindível para a atual demanda de ações de saúde e objetiva
também desenvolver, nesses profissionais, um perfil de gestão e liderança, alicerçado no domínio
técnico de sua competência específica, conhecimento científico constantemente atualizado e na
capacidade de compreensão e de resolução de problemas do cotidiano de seu ambiente de trabalho.
Nossas metas estabelecidas como filosofia do Programa de Residência Multiprofissional nos
Distúrbios Respiratório

Objetivos

Objetivo Geral

A. OBJETIVO GERAL Formar profissionais qualificados, com atitudes reflexivas,
críticas e éticas no exercício de sua profissão, capacitando-os a prestar assistência
integral, sistematizada e humanizada, com ênfase em pacientes portadores de afecções
respiratórias, em qualquer fase do processo saúde-doença

Objetivos Específicos



• Atuar com competência em sua área profissional específica, considerando a cadeia de
cuidado integral e progressivo; • Planejar, gerir e executar atividades de assistência ao
usuário nos diferentes níveis de atenção à saúde, dentro de suas especificidades
profissionais; • Desenvolver atividades de educação em saúde em todos os ambientes de
prática profissional; • Aplicar raciocínio crítico reflexivo na resolução de problemas
dentro do ambiente de prática assistencial em saúde; • Desenvolver estudos científicos
que contemplem a melhoria do ambiente de prática, e aprimoramento dos procedimentos
realizados; • Atuar dentro de um contexto interdisciplinar, com base em evidências
científicas, no atendimento das necessidades de cuidado e/ou educação dos usuários do
serviço; • Identificar fatores individuais, ambientais e patológicos que influenciam no
desenvolvimento das doenças respiratórias; • Desenvolver habilidades atitudinais para o
trabalho em equipe multiprofissional.

Articulação com políticas de saúde pactuação com o gestor de saúde

Articulação com políticas de saúde

A Universidade Pública deve estar em consonância com os problemas vivenciados pela
sociedade na qual esta inserida e oferecer alternativas viáveis e efetivas para
solucioná-las. Ao mesmo tempo, deve estar também, atenta às necessidades do mercado
de trabalho, a fim de capacitar profissionais para que tenham condições de se adequar às
rápidas transformações que ocorrem num mundo de economia globalizada. Neste
contexto, a prestação de assistência à saúde para a população brasileira requer diferentes
profissionais, cada vez mais qualificados, conscientes de suas responsabilidades sociais
e da necessidade de buscar, constantemente, a melhoria da qualidade de seus serviços.
Por outro lado, a carência de recursos humanos especializados em determinadas regiões
do país tem sido um dos grandes problemas enfrentados na implementação do Sistema
Único de Saúde, inviabilizando em diversas localidades a concretização de ações
efetivas dentro das políticas prioritárias para a saúde estabelecidas pelo governo. A
Universidade Federal de São Paulo e o Hospital São Paulo, cientes de suas
responsabilidades enquanto instituições, respectivamente formadora e prestadora de
assistência à saúde, de um contingente expressivo da população brasileira, apóiam a
criação do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Atenção Hospitalar,
entendendo ser este um modelo para formação de profissionais compatível com a
necessidade da atuação integrada, colaboração, e objetivos comuns, de profissionais das
diferentes áreas de conhecimento. Trabalhar com o multiprofissional é estar preparado
para agir com a diversidade, buscando a assistência integral e excelência na qualidade
do atendimento. O corpo docente deste Programa entende que esta formação
multiprofissional é imprescindível para a atual demanda de ações de saúde e objetiva
também desenvolver, nesses profissionais, um perfil de gestão e liderança, alicerçado no
domínio técnico de sua competência específica, conhecimento científico constantemente
atualizado e na capacidade de compreensão e de resolução de problemas do cotidiano de
seu ambiente de trabalho. Nossas metas estabelecidas como filosofia do Programa
contemplam efetividade, competência e qualidade do desenvolvimento de suas ações
profissionais.

Pactuação com Gestor Local de Saúde



Nome Representante: XXXXXXXXX
 Orlando Secretário Municipal da Saúde Secretaria de GestãoFunção Representante:

do trabalho e da educação na Saúde
 José Marias da Costa OrlandoNome Gestor Local:

 Função Gestor Local:
 15/01/2010Data de assinatura:
 ofícioTipo de Documento:

Descrição do documento de pactuação:

Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, em cumprimento ao Edital que versa sobre
a Residência Multiprofissional, acolhe o Projeto da Universidade Federal de São Paulo -
UNIFESP/Hospital São Paulo, no desenvolvimento do Programa de Residência
Multiprofissional Integrada de Atenção Hospitalar. O marco de referência para a
construção do Projeto Pedagógico dessa residência fundamentou-se nos Princípios do
Sistema Único de Saúde, por meio da elaboração de uma proposta teórico-prática que
visa a formação de profissionais nas diferentes áreas de conhecimento para a ação
integrada e com excelência no atendimento á população do município de São Paulo.

Parcerias

Não haverá parcerias

Diretrizes Pedagógicas

O ensino teórico prático em serviço possibilita aprendizagem vivenciada do cuidado e de educação em
saúde. Para tanto, os residentes terão oportunidade de aprender com apoio didático pedagógico de
tutores e preceptores capacitados nas áreas de concentração dos programas

Processo seletivo

O cronograma de inscrição será elaborado a partir do edital publicado pelo MEC. Perfil inicial dos
Candidatos para Ingresso Poderão ingressar no Programa de Residência Integrada Multiprofissional
em Atenção Hospitalar da UNIFESP, os profissionais de saúde formados por Instituições oficiais ou
reconhecidas pelo Conselho Federal de Educação, ou em Instituições estrangeiras, desde que o
diploma esteja devidamente revalidado em órgão reconhecido, com até no máximo dois anos de
formado. Documentação Necessária •O candidato ao Programa de Residência Integrada
Multiprofissional em Atenção Hospitalar da UNIFESP deverá: •Apresentar requerimento à COREMU;
•Apresentar diploma profissional devidamente registrado ou, caso esteja cursando o último ano do
curso profissionalizante, declaração comprobatória expedida pela Instituição de Ensino de origem;
•Apresentar o curriculum vitae relacionando as atividades escolares, profissionais e científicas; •Se
estrangeiro, apresentar a Cédula de Identidade de Estrangeiro que comprove ser portador de visto



provisório ou permanente, resultando em situação regular no país; •Submeter-se ao processo de
seleção adotado pela COREMU, visando classificação dentro do número de vagas existentes. •A
declaração de conclusão do curso será aceita a título provisório, para fins da matricula do candidato.
No entanto, o diploma deverá ser apresentado pelo profissional residente até o quarto mês do ano
letivo do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Atenção Hospitalar, sob pena de não
lhe ser deferida a matrícula. •Na hipótese de candidato que tenha concluído o curso de graduação em
Instituição estrangeira, somente será deferida sua matrícula no Programa de Residência Integrada
Multiprofissional em Atenção Hospitalar mediante apresentação do diploma devidamente revalidado
por Instituição competente. Critérios/Etapas de Seleção O Ingresso ao Programa de Residência
Multiprofissional da UNIFESP/HSP se dará através de processo seletivo realizado conforme Edital,
elaborado especificamente com esta finalidade e amplamente divulgado. O processo de seleção dos
candidatos ao Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Atenção Hospitalar da
UNIFESP dar-se-a mediante: •prova classificatória, •entrevista, •ánalise de curriculum. A classificação
final dos candidatos deverá ser homologada pela COREMU. A COREMU preencherá as vagas
porventura surgirem posteriormente, chamado por ordem de classificação os candidatos até 60
(sessenta) dias após o início dos programas. Os candidatos aprovados terão prazo para efetuar a
matrícula, conforme o edital. Vencido o

Avaliação discente

Durante a residência o discente será avaliado longitudinalmente por seus tutores, preceptores e outros
profissionais de saúde, nos campos de prática. Nas disciplinas teóricas, será avaliado por meio de
provas, elaboração e apresentação de estudos de casos e seminários. Serão aprovados aqueles com
freqüência mínima de 75% nas aulas téoricas, 100% nas atividades práticas e que obtiverem nota
mínima 7,0 (sete) ao final de cada disciplina e em cada campo de estágio.

Auto-avaliação do programa

Ao final de cada ano serão realizadas avaliações pelos tutores, preceptores e residentes de todas as
profissões, para discutir os pontos positivos e negativos, visando à melhoria da qualidade do
programa.

Infra-estrutura

Instalações

A Unifesp com suas unidades acadêmicas integrantes do Programa de Residência nos
Distúrbios Respiratórios Clínicos e Cirúrgicos dispõem de Unidades Hospitalares,
clínicas e cirúrgicas do Hospital Universitário (HU) e da Escola Paulista de Enfermagem
(EPE) e da Escola Paulista de Medicina (EPM) para acolher em suas instalações
acadêmicas os profissionais. Outras unidades, convênios e parcerias da Unifesp - LAI –
Laboratório de Informática - Instituto Cochrane de Medicina Clínica por Evidência -
Hospitais São Paulo/Hospital Universitário da Unifesp - Laboratórios de pesquisa



clínica

Salas

salas de aula equipadas

Estudo

Biblioteca

Equipamentos

O residente contará com rede Wi-fi

Biblioteca e Periódicos

BIBLIOTECAS BIBLIOTECA CENTRAL A BC (Biblioteca Central) é uma Seção da
Pró-Reitoria de Administração, responsável tecnicamente pelo provimento de
informações necessárias às atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade,
bem como divulgação de recursos informacionais. Atualmente a Biblioteca Central é
composta por 10 bibliotecários, um quadro de apoio técnico com 14 funcionários, e
estagiários do CIEE vindos dos cursos de graduação da UNIFESP e também externos
que atuam em diversos setores. A Biblioteca atende tanto os usuários da comunidade
interna como os usuários da comunidade externa (de outras instituições, pesquisadores,
alunos de intercâmbio, etc). Com um acervo de livros de aproximadamente 10.000
exemplares, teses de mestrado e doutorado, revistas científicas e materiais publicado
pela OMS/OPAS, a média de empréstimo Anual é de 14.000 títulos. Nossos
funcionários oferecem cursos de capacitação na área de Pesquisa e Recursos
Informacionais e atualizam-se constantemente por meio de Congressos e cursos de
extensão e capacitação na área da Ciência da Informação, sempre visando um
atendimento de qualidade aos usuários e a prestação de serviço com excelência à
UNIFESP. BIBLIOTECA VIRTUAL Com o objetivo de fortalecer e ampliar a
visibilidade da Universidade, A UNIFESP lança um novo campo de publicação, a
internet. Permitindo, assim, a publicação de trabalhos científicos de seus cinco campi,
indexados nas principais fontes de informação científicas nacionais e internacionais,
entre as quais SciELO (Bireme/FAPESP), Lilacs, Biblioteca Cochrane e Medline. Além
da produção da instituição publicada dentro e fora do país, os interessados têm acesso ao
diretório dos pesquisadores, anúncio de eventos científicos e acesso às teses e
dissertações defendidas e registradas pela Biblioteca Central da instituição, além de
conferir fatos importantes que marcaram a trajetória da instituição. O portal tem uma
linha do tempo registrando os principais acontecimentos históricos e um espaço de
colaboração on-line, que promove o intercâmbio de conhecimentos com a publicação de
notícias, registro de opiniões e promoção de discussões por meio de fóruns que
permitem a interação entre alunos, professores e pesquisadores. O desenvolvimento da
Biblioteca Virtual da Unifesp é assistido por um comitê consultivo, formado por
professores de todos os campi da universidade. O comitê é responsável pela qualidade
da biblioteca e pela aplicação de critérios de seleção de conteúdos, linhas de ação
prioritárias, discussão e aprovação de projetos, assim como avaliação do seu
crescimento, uso e impacto. Segundo os responsáveis, a biblioteca contará com



avaliações constantes por meio de indicadores on-line sobre os acessos realizados, as
fontes mais consultadas, os volumes de dados registrados e a opinião dos usuários.

Corpo Docente-Assistencial

Núcleo Docente-Assistencial Estruturante

Docente CPF Formação / Titulação

Ana Rita De Cassia
Bettencourt

04658296861 Doutorado - Apoio Diagnóstico e Terapêutico / Especialidades
Clínicas / Especialidades Cirúrgicas / 1998
Graduação - Enfermagem / 1983

Bianca Silva Svicero 27215325881 Mestrado - Virologia clínica / 2010

Bianca Silva Svicero 27215325881 Mestrado - Virologia clínica / 2010

Giovanna Peixoto
Barreto

28612937809 Especialização - Apoio Diagnóstico e Terapêutico / Especialidades
Clínicas / Especialidades Cirúrgicas / 2007

Giovanna Peixoto
Barreto

28612937809 Especialização - Apoio Diagnóstico e Terapêutico / Especialidades
Clínicas / Especialidades Cirúrgicas / 2007

Isabela Da Costa
Maurino

32714138861 Especialização - Apoio Diagnóstico e Terapêutico / Especialidades
Clínicas / Especialidades Cirúrgicas / 2008

Isabela Da Costa
Maurino

32714138861 Especialização - Apoio Diagnóstico e Terapêutico / Especialidades
Clínicas / Especialidades Cirúrgicas / 2008

Isabela Da Costa
Maurino

32714138861 Especialização - Apoio Diagnóstico e Terapêutico / Especialidades
Clínicas / Especialidades Cirúrgicas / 2008

Kadma Karenina
Damasceno Soares

05324237477 Mestrado - Ciência da Reabilitação / 2010

Kadma Karenina
Damasceno Soares

05324237477 Mestrado - Ciência da Reabilitação / 2010

Amanda Cristina
Raposo Pagliocchi

24898551823 Especialização - Apoio Diagnóstico e Terapêutico / Especialidades
Clínicas / Especialidades Cirúrgicas / 2009

Amanda Cristina
Raposo Pagliocchi

24898551823 Especialização - Apoio Diagnóstico e Terapêutico / Especialidades
Clínicas / Especialidades Cirúrgicas / 2009

Patricia Stanich 11562937820 Doutorado - Apoio Diagnóstico e Terapêutico / Especialidades
Clínicas / Especialidades Cirúrgicas / 2011

Patricia Stanich 11562937820 Doutorado - Apoio Diagnóstico e Terapêutico / Especialidades
Clínicas / Especialidades Cirúrgicas / 2011

Preceptores

Preceptor CPF Formação / Titulação Área Profissão
Carga
Horária
Semanal

Isabela Da
Costa
Maurino

32714138861 Especialização - Apoio
Diagnóstico e Terapêutico /
Especialidades Clínicas /
Especialidades Cirúrgicas / 2008

Enfermagem 36

Miriam Do
Nascimento
Ogata Ooki

32523531801 Especialização - Intensivismo /
Urgência/Emergência / 2008
Graduação - Enfermagem / 2006

Enfermagem 36

Rosana
Fukayama

31364146835 Graduação - Enfermagem / 2007 Enfermagem 36



Bianca Silva
Svicero

27215325881 Mestrado - Virologia clínica /
2010

Farmácia (Incluindo
Farmácia
Bioquímica)

40

Nadia Takako
Bernardes
Suda

27757907802 Graduação - Farmácia / 1999 Farmácia (Incluindo
Farmácia
Bioquímica)

40

Amanda
Cristina
Raposo
Pagliocchi

24898551823 Especialização - Apoio
Diagnóstico e Terapêutico /
Especialidades Clínicas /
Especialidades Cirúrgicas / 2009

Fisioterapia 30

Debora Ishini
Santos

33370617889 Especialização - Intensivismo /
Urgência/Emergência / 2009

Fisioterapia 30

Diego
Brazileiro
Malta

22753438811 Especialização - Intensivismo /
Urgência/Emergência / 2008

Fisioterapia 30

Ebe Dos
Santos
Monteiro

30501444831 Especialização - saúde da mulher
e pneumologia / 2007

Fisioterapia 30

Fabio
Abiarraj
Antunes De
Souza

32982417847 Especialização - Apoio
Diagnóstico e Terapêutico /
Especialidades Clínicas /
Especialidades Cirúrgicas / 2007

Fisioterapia 30

Jaqueline
Spoldari
Diniz

32028472871 Especialização - Intensivismo /
Urgência/Emergência / 2007

Fisioterapia 30

Giovanna
Peixoto
Barreto

28612937809 Especialização - Apoio
Diagnóstico e Terapêutico /
Especialidades Clínicas /
Especialidades Cirúrgicas / 2007

Nutrição 40

Patricia
Stanich

11562937820 Doutorado - Apoio Diagnóstico e
Terapêutico / Especialidades
Clínicas / Especialidades
Cirúrgicas / 2011

Nutrição 40

Tutores

Tutor CPF Formação / Titulação Área Profissão
Carga
Horária
Semanal

Ana Rita
De Cassia
Bettencourt

04658296861 Doutorado - Apoio Diagnóstico
e Terapêutico / Especialidades
Clínicas / Especialidades
Cirúrgicas / 1998
Graduação - Enfermagem / 1983

Enfermagem 40

Patricia
Stanich

11562937820 Doutorado - Apoio Diagnóstico
e Terapêutico / Especialidades
Clínicas / Especialidades
Cirúrgicas / 2011

Nutrição 40

Kadma
Karenina
Damasceno
Soares

05324237477 Mestrado - Ciência da
Reabilitação / 2010

Fisioterapia 30

Bianca
Silva
Svicero

27215325881 Mestrado - Virologia clínica /
2010

Farmácia (Incluindo
Farmácia Bioquímica)

40

Docentes



Eixo Transversal do Programa

Docente CPF Formação / Titulação
Carga
Horária
Semanal

Ana Rita
De Cassia
Bettencourt

04658296861 Doutorado - Apoio Diagnóstico e
Terapêutico / Especialidades Clínicas /
Especialidades Cirúrgicas / 1998
Graduação - Enfermagem / 1983

40

Eixo Transversal da Área de Concentração

Eixo Específico de Área Profissional

Docente CPF
Formação /
Titulação

Área de
Profissional

Carga
Horária
Semanal

Ana Rita
De Cassia
Bettencourt

04658296861 Doutorado - Apoio
Diagnóstico e
Terapêutico /
Especialidades Clínicas
/ Especialidades
Cirúrgicas / 1998
Graduação -
Enfermagem / 1983

Enfermagem 20

Bianca
Silva
Svicero

27215325881 Mestrado - Virologia
clínica / 2010

Farmácia
(Incluindo
Farmácia
Bioquímica)

20

Debora
Ishini
Santos

33370617889 Especialização -
Intensivismo /
Urgência/Emergência /
2009

Fisioterapia 20

Giovanna
Peixoto
Barreto

28612937809 Especialização - Apoio
Diagnóstico e
Terapêutico /
Especialidades Clínicas
/ Especialidades
Cirúrgicas / 2007

Nutrição 20

Matriz Curricular

1 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

. Políticas Públicas de Saúde e Gestão de Serviços de
Saúde

Teórica ou teórica-prática 36

Prática Prática 1152

Estratégia de Ensino a distãncia (EAD) Teórica ou teórica-prática 25

Epidemiologia e vigilância epidemiológica Teórica ou teórica-prática 48



Nuclear da área Profissional Teórica ou teórica-prática 60

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

ASPECTOS MULTIPROFISSIONAIS EM
PNEUMOLOGIA

Teórica ou
teórica-prática

121

Eixo Específico de Área Profissional

Enfermagem

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

ASPECTOS MULTIPROFISSIONAIS EM
PNEUMOLOGIA

Teórica ou
teórica-prática

15

Nutrição

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Discussão de casos clínicos e cirúrgicos Teórica ou teórica-prática 15

Fisioterapia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

: ASPECTOS MULTIPROFISSIONAIS EM
PNEUMOLOGIA

Teórica ou
teórica-prática

15

Farmácia (Incluindo Farmácia Bioquímica)

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Aspectos Multiprofissionais em
Pneumologia

Teórica ou
teórica-prática

15

2 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Prática Prática 1152

TCC Teórica ou teórica-prática 60

Estratégia de Ensino a distãncia (EAD) Teórica ou teórica-prática 25

A equipe multiprofissional e a gestão do cuidado em
saúde

Teórica ou teórica-prática 36

Metodologia de Pesquisa e Produção do Conhecimento
e Saúde

Teórica ou teórica-prática 48



Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

ASPECTOS MULTIPROFISSIONAIS EM
PNEUMOLOGIA

Teórica ou
teórica-prática

121

Eixo Específico de Área Profissional

Enfermagem

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

ASPECTOS MULTIPROFISSIONAIS EM
PNEUMOLOGIA

Teórica ou
teórica-prática

15

Nutrição

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Discussão de casos clínicos e cirúrgicos Teórica ou teórica-prática 15

Fisioterapia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

: ASPECTOS MULTIPROFISSIONAIS EM
PNEUMOLOGIA

Teórica ou
teórica-prática

15

Farmácia (Incluindo Farmácia Bioquímica)

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Aspectos Multiprofissionais em
Pneumologia

Teórica ou
teórica-prática

15

3 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Prática Prática 1152

. Metodologia de Pesquisa e Produção do
Conhecimento e Saúde

Teórica ou teórica-prática 48

. Metodologia de Pesquisa e Produção do
Conhecimento e Saúde – II

Teórica ou teórica-prática 48

TCC Teórica ou teórica-prática 42

Estratégia de Ensino a distãncia (EAD) Teórica ou teórica-prática 25

Ética Profissional e Bioética Teórica ou teórica-prática 36

Eixo Transversal da Área de Concentração



Atividade Tipo Atividade Carga Horária

ASPECTOS MULTIPROFISSIONAIS EM
PNEUMOLOGIA

Teórica ou
teórica-prática

121

Eixo Específico de Área Profissional

Enfermagem

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

ASPECTOS MULTIPROFISSIONAIS EM
PNEUMOLOGIA

Teórica ou
teórica-prática

15

Nutrição

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Discussão de casos clínicos e cirúrgicos Teórica ou teórica-prática 15

Fisioterapia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

: ASPECTOS MULTIPROFISSIONAIS EM
PNEUMOLOGIA

Teórica ou
teórica-prática

15

Farmácia (Incluindo Farmácia Bioquímica)

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Aspectos Multiprofissionais em
Pneumologia

Teórica ou
teórica-prática

15

4 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Prática Prática 1152

Humanização e políticas Públicas do SUS Teórica ou teórica-prática 20

TCC Teórica ou teórica-prática 10

Estratégia de Ensino a distãncia (EAD) Teórica ou teórica-prática 5

Segurança do Paciente como prioridade estratégica Teórica ou teórica-prática 36

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

ASPECTOS MULTIPROFISSIONAIS EM
PNEUMOLOGIA

Teórica ou
teórica-prática

121



Eixo Específico de Área Profissional

Enfermagem

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

ASPECTOS MULTIPROFISSIONAIS EM
PNEUMOLOGIA

Teórica ou
teórica-prática

15

Nutrição

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Discussão de casos clínicos e cirúrgicos Teórica ou teórica-prática 15

Fisioterapia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

: ASPECTOS MULTIPROFISSIONAIS EM
PNEUMOLOGIA

Teórica ou
teórica-prática

15

Farmácia (Incluindo Farmácia Bioquímica)

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Aspectos Multiprofissionais em
Pneumologia

Teórica ou
teórica-prática

15

Semana Padrão

Dia Manhã Tarde Noite

Segunda: prática (6h) prática(6h)

Terça: prática(6h) teórica (6h)

Quarta: prática(6h) prática(6h)

Quinta: prática(6h) teórica (6h)

Sexta: prática(6h) folga

Sábado: plantâo 6h

Domingo: folga

Perfil do Egresso

Perfil Geral dos Egressos



Ao final do programa, o profissional deverá estar apto para atuar em conjunto com a equipe
multiprofissional no planejamento e execução da assistência baseada em evidências científicas, com
ações seguras e humanizadas de educação, proteção, prevenção, recuperação e promoção em saúde,
além de desempenhar atividades de ensino e de pesquisa inerentes à sua profissão, mantendo sempre
atitude ética, crítica e científica.

Perfil(is) Geral(is) dos Egressos da(s) Área(s) de Concentração

Atenção em Pneumologia

O residente em pneumologia deverá estar apto para atuar com competência
teórico-prática, baseada em evidências científicas, em todas as fases do processo
saúde-doença, em conjunto com a equipe multiprofissional, prestando assistência
sistematizada aos portadores de afecções respiratórias, desde a atenção primária até a
terciária.

Perfis Específicos dos Egressos das Áreas Profissionais

Atenção em Pneumologia

Área Profissional Decrição

Enfermagem O residente de enfermagem em pneumologia deverá estar apto
para atuar com competência teórico-prática, baseada em
evidências científicas, em todas as fases do processo
saúde-doença, em conjunto com a equipe multiprofissional,
prestando assistência sistematizada aos portadores de afecções
respiratórias, desde a atenção primária até a terciária.

Farmácia (Incluindo Farmácia
Bioquímica)

O residente de farmácia em pneumologia deverá estar
capacitado para atuar com competência teórico-prática, baseada
em evidências científicas, em todas as fases do processo
saúde-doença, em conjunto com a equipe multiprofissional,
prestando atenção farmacêutica (farmacovigilância,
reconciliação medicamentosa, seguimento farmacoterapêutico)
aos portadores de afecções respiratórias, desde a atenção básica
até a terciária. Deverá estar apto para atuar administrativamente,
prestando assistência farmacêutica em todas as fases do ciclo do
medicamento (logística, compras, dispensação, qualidade).

Fisioterapia O fisioterapeuta residente estará apto a organizar, relacionar e
interpretar dados e informações para o planejamento de
propostas de intervenção. Será capacitado a atuar em equipe
multiprofissional, traçando planos de ação baseados na
realidade, respeitando os valores humanos e considerando a
diversidade sociocultural. Deverá também apresentar
competência para prestar assistência global à saúde da
população, nas suas instâncias preventiva, curativa e de



reabilitação.

Nutrição O residente da nutrição deverá estar capacitado a prestar
assistência nutricional ao paciente na área de Pneumologia,
sendo habilitado para a atuação em ambiente ambulatorial e
hospitalar em conjunto com a equipe multidisciplinar.

Outras Informações

Tipo do Programa : Multiprofissional
 2013Ano de Criação:

 24Duração do curso em meses:
 60Carga horária semanal do curso:

 0Número de profissionais formados:

Residentes do processo

Número Atual de Residentes : 0

Não existe residente para esse processo
Voltar


