
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
COORDENAÇÃO GERAL DE HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS E DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE
COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE

Projeto Pedagógico
Programa de Residência Multiprofissional ou em Área Profissional da Saúde

Processo de Autorização

Nome do programa

674 - Cuidados Intensivos - UTI Adultos

Dados da COREMU

CPF e Nome do Coordenador(a) da COREMU

28535197087 - JANINE SCHIRMER

Email
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Doutorado - Enfermagem Materna e Infantil / 1995
Graduação - Enfermagem / 1985
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Telefone

(11) 55764430 e (11) 50737683
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Dados Instituições Financiadoras
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    Beneficiada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

Item financiado Valor

Bolsas residentes 2384.82

Cenários de Prática Conveniados

Cenários de Prática Próprios

     Unidades Básicas de Saúde – Programas de Saúde da Família

Descrição do Cenário de Prática Tipo

De acordo com os pressupostos da Residencia Multiprofissional, os
residentes – R1 e R2 - participarão de atividades na rede básica em
locais que possuam Programa de Assistencia a Familia (PSF) a fim
de compreender a dinâmica de atendimento à população na Atenção
Básica e as diversas interfaces com a Atenção Hospitalar. As
Unidades Básicas que serão campos de estágios para os residentes
serão aquelas nas quais a COREMU - UNIFESP/HSP estabelecer
convênios e de acordo com a carga horária pré-definida.

atenção

     Hospital São Paulo - UTIs Adultos



Descrição do Cenário de Prática Tipo

O HSP possui 121 leitos de UTI e Semi Intensiva à pacientes adultos
em diversas especialidades: Geral, Pneumologia, Cardiovascular,
Neurocirurgia, Diálise, Cardiologia, Anestesiologia e Queimados.
Nestas unidades destacam- se também a presença de várias equipes
(médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos e outros
profissionais da saúde), que atuam de modo interrelacionado com
foco no paciente, seguindo protocolos clínicos reconhecidos e
atualizados.

atenção

Projeto Pedagógico

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

VAGAS

Área de Concentração: Atenção em Terapia Intensiva

Área Temática: Intensivismo

Ano: 2012

Profissão Vagas Solicitadas

Nutrição 1

Fonoaudiologia 1

Fisioterapia 3

Enfermagem 4

Psicologia 2

Ano: 2013

Profissão Vagas Solicitadas

Nutrição 1

Fonoaudiologia 1

Fisioterapia 3

Enfermagem 4

Psicologia 2

Justificativa



Nos últimos anos, o Sistema Único de Saúde (SUS), vem aumentando os investimentos para o
atendimento de pacientes agudos graves, possibilitanto a abertura de novos leitos para as Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs) em diversos estados brasileiros. Entre 2003 e 2009, o Ministério da Saúde
credenciou 5.859 leitos de UTIs no país. Em abril de 2010, houve o incremento de mais de 471 novos
leitos, dos quais 262 são para o tratamento de adultos em situações críticas. (Fonte: Portal da
Saúde/MS, 2010). Segundo dados da Associação de Medicina Intensiva (AMIB- 2009), mais da
metade das UTIs brasileiras (52,7%) encontram-se na região sudeste, sendo que São Paulo é o estado
com o maior número de UTIs do país (27,3%). Tais dados, associados ao grande número de eventos
característicos de grandes centros urbanos (traumas graves, eventos cardiocirculatórios e respiratórios
graves, entre outros), justificam a necessidade de maior contingente de equipes especializadas em
cuidados intensivos. Além de aumentar a oferta de leitos de terapia intensiva, o Ministério da Saúde
têm como meta melhorar a qualidade do atendimento à população brasileira quando a situação de
saúde for grave e/ou instável e que exija cuidados intensivos diferenciados (Fonte: Portal da
Saúde/MS, 2010). Nesta conjuntura, a formação de profissionais de saúde especializados em
tratamentos de alta complexidade e cuidados intensivos, aliada a recursos tecnológicos em um
contexto humanizado e multiprofissional é uma condição determinante para que a qualidade do
atendimento seja viabilizada. A carência de recursos humanos especializados 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 (Fonte: Portal da Saúde/MS, 2010). De acordo com a RDC n°7 (ANVISA -
24/02/2010) nas UTIs-Adultos, além de médicos e enfermeiros intensivistas nas 24 horas, outros
profissionais de saúde devem compor a equipe multidisciplinar. Os fisioterapeutas devem estar
presentes em todos os turnos e a assistência psicológica e de fonoaudiologia prestada pelos
profissionais das respectivas áreas, por sua vez, devem ser garantidas à beira leito. Estudos
relacionados aos aspectos organizacionais das unidades de terapia intensiva incluem a boa
comunicação e o trabalho em equipe multidisciplinar como fatores que melhoram a qualidade e os
resultados da assistência prestada com diminuição dos custos. (Fonte: Nguyen,Yên-Lan et al. Critical
care: the impact of organization and management on outcomes. Current Opinion in Critical Care.
Volume 16(5), 2010, p 487–49.) Sintetizando, a interação multi e interdisciplinar possibilita
assistência contínua, integral e humanizada para pacientes/familiares, com benefícios para todos os
envolvidos: para a sociedade que espera excelência no cuidado à saúde, para os profissionais de saúde
que percebem que a interação profissional favorece um ambiente colaborativo de aprendizado e
crescimento profissional e para os gestores que terão como resultados satisfação da clientela, maior
qualidade dos serviços e diminuição dos custos.

Objetivos

Objetivo Geral

1. Capacitar profissionais para prestarem assistência de qualidade, considerando-se sua
área de formação profissional, no âmbito do cuidado intensivo hospitalar à pacientes
adultos em condições críticas ou de instabilidade, que necessitam de assistência à saúde
de alta complexidade. 2. Favorecer o desenvolvimento de um perfil que se destaque
pelas competências, postura, responsabilidade e ética profissional na sua área de
formação, não somente com paciente/família como também com os demais membros da
equipe multidisciplinar no âmbito de cuidados intensivos e demais contextos intra e
extra-hospitalar. 3. Incentivar atitudes proativas para o desenvolvimento e crescimento
profissional tanto no âmbito individual como no coletivo – equipes multi e
interdisciplinares.



Objetivos Específicos

Desenvolver na sua área de formação competências profissional, clínica,
técnico-operacional e relacional.

Articulação com políticas de saúde pactuação com o gestor de saúde

Articulação com políticas de saúde

A missão da UNIFESP é desenvolver com altos padrões de excelência, atividades
inter-relacionadas de ensino, pesquisa e extensão. Atualmente, conta com 28 cursos de
graduação, 44 Programas de Pós Graduação Strictu Sensu, 13 Programas de extensão,
40 Projetos Sociais, 121 Cursos de Extensão, 69 Cursos de Pós Graduação Lato Sensu e
69 Programas de Residência Médica. Por sua vez, o Hospital São Paulo (HSP) é um dos
mais importantes centros de referência em alta complexidade do país. É um hospital
universitário, vinculado à UNIFESP, de grande porte, que atende diariamente mais de
4.500 pacientes ambulatoriais e 1.200 em Pronto-Socorro/Pronto-Atendimento. É
responsável, na Grande São Paulo, pela cobertura de uma área que abrange mais de 5
milhões de habitantes, além de atender pacientes oriundos de outros municípios e
estados da federação. Além da missão de prestar assistência à saúde à população
brasileira por meio do Sistema Único de Saúde, o HSP também se destaca pelo
desenvolvimento de pesquisas clínicas, com vasta produção científica nacional e
internacional, e a formação de recursos humanos imprescindíveis para a qualidade do
próprio SUS, sendo campo de ensino e treinamento da Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP), colaborando para a formação e capacitação de profissionais de saúde.
Cerca de 75% dos docentes da UNIFESP (Campus São Paulo, Vila Clementino)
exercem atividades nas unidades assistenciais do HSP, agregando eficiência e excelência
ao atendimento. Com 743 leitos, o HSP destina 651 leitos para adultos e 92 para a
Pediatria, subdivididos da seguinte forma: 121 leitos de UTI e Semi Intensiva, 51 leitos
de Emergência, 510 leitos de Unidades de Internação e 61 leitos de Hospital-dia. O HSP
está sendo submetido a um amplo programa de reforma de suas instalações com
contribuição do Governo Estadual e de entidades privadas. Parte do hospital já se
encontra com a planta física adequada à RDC nº50 da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde, parte está sendo reestruturada e outras aguardam o
cronograma de reformas. Este processo é de extrema importância para oferecer mais
conforto e melhor assistência aos pacientes internados, além de melhores condições para
a prática e o ensino profissionais, dos integrantes do Programa.

Pactuação com Gestor Local de Saúde

Nome Representante: José Maria da Costa Orlando
 Secretário Municipal da Saúde em ExercícioFunção Representante:

 Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na SaúdeNome Gestor Local:
 Função Gestor Local:

 15/07/2010Data de assinatura:
 Ofício nº 016/2010 - CGP/GE/DEPTipo de Documento:

Descrição do documento de pactuação:



A 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
Multiprofissiona 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

1. Escola Paulista de Enfermagem - Departamento de Enfermagem Clínica e Cirúrgica - Disciplina
Curricular de Enfermagem em Cuidado Intensivos. 2. Unidade de Terapia Intensiva da Disciplina de
Anestesiologia da EPM - UNIFESP/HSP. 3. Departamento de Fonoaudiologia da UNIFESP e Serviço
Integrado de Fonoaudiologia do HSP. 4. Serviço de Atenção Psicossocial Integrada em Saúde do HSP
– SAPIS. 5. Serviço de Nutrição do HSP.

Diretrizes Pedagógicas

Primeiro ano de residência – R1 O programa de Cuidados Intensivos – UTI Adultos prevê atividades
teóricas e teóricas práticas integradas e multidisciplinares com as demais profissões dos diversos
programas que compõem o Eixo Transversal dos Programas de Residência Multiprofissional da
UNIFESP, de acordo com as propostas da COREMU/UNIFESP. As propostas do Programa de
Cuidados Intensivos no que concerne aos conteúdos nucleares do programa relacionados à Assistência
Intensiva e para todos os residentes das profissões que compõem o programa e os conteúdos
profissionais da área de concentração (específicos de cada profissão) estão voltados à especialidade na
área de saúde denominada como Cuidados Intensivos ou Tratamento Intensivo de indivíduos adultos
acometidos por disfunções gravesgraves, conforme descrição a seguir: I. Conteúdos nucleares do
programa: visam subsidiar a compreensão do universo da assistência intensiva garantindo subsídios
teóricos e práticos para o desenvolvimento das respectivas competências profissionais. Neste âmbito
será incentivada a atuação multi e interdisciplinar e a adoção de práticas profissionais colaborativas,
considerando-se como fundamentais ações que revertam no melhor atendimento possível ao indivíduo
que necessita de cuidados intensivos de vários elementos da equipe de saúde, considerando-se a
estrutura familiar em consonância com os princípios do SUS. Será definido pela Coordenação do
programa e respectivos tutores de cada segmento profissional. II. Conteúdos nucleares das áreas
profissionais: Considerando que os iniciantes são oriundos de diversas escolas e com diferentes
vivências, os conteúdos abordados visam homogeneizar o conhecimento fundamental de cada
profissão e/ou ampliar outros pertinentes relacionados à profissão. No primeiro ano (R1), os
residentes, conjuntamente, com os demais colegas da mesma profissão de outros programas da
Residência Multiprofissional da UNIFESP, serão submetidos a dinâmicas e conteúdos que subsidiem
as atividades práticas no decorrer do programa, além de promover a aproximação entre os mesmos. Os
temas serão definidos pelos Coordenadores e Tutores dos programas vigentes, considerando-se a
especificidade de cada profissão. III. Conteúdos Profissionais da Área de Concentração (específicos de
cada profissão): visam expandir os conhecimentos básicos, agregar novos e apreender os essenciais de
cada profissão dentro do contexto da assistência intensiva. Dessa forma, espera-se verticalizar os
conhecimentos específicos de acordo com as peculiaridades e saberes profissionais e em consonância
com as determinações de cada conselho profissional. Segundo ano de residência – R2 Visando
fortalecer a multi e interdisciplinaridade, no segundo ano de residência (R2) serão mantidas as



atividades teóricas e teóricas práticas que compõem o eixo transversal dos programas de residência
multiprofissional, garantindo os Conteúdos Nucleares Gerais do Programa, de acordo com as
propostas da COREMU/UNIFESP . Ao longo do R2, a estrutura geral se mantém, incrementando-se as
atividades multidisciplinares, sem contudo, descaracterizar as especificidades de cada profissão. Serão
desenvolvidos os conteúdos nucleares da área de concentração relacionados à Assistência Intensiva
para todos os residentes das profissões que compõem o programa e os conteúdos Profissionais
Específicos das Áreas de Concentração.

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; •Análise 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 prazo acima, serão convocados na ordem de classificação os
candidatos seguintes.

Avaliação discente

AVALIAÇÃ0 QUALITATIVA DO DESEMPENHO DISCENTE 1. Atitude (10,0) Iniciativa durante
O estágio (1,5) Organização (1,0) Participação nas visitas/discussões (2,0) Interesse (1,0): Participação
reuniões multiprofissionais (2,0) Relacionamento Equipe multiprofissional (1,5): Colegas/
Supervisores (1,0): 3. Assistência ao Paciente (10,0) Domínio dos casos (2,5) Responsabilidade (2,5)
Habilidades/estratégias de atendimento (2,5) Correlação teórica e prática (2,5) 4. Conhecimento
Teórico (10,0) Prova escrita/seminário (10,0) Discussões e resenhas (10,0) Casos clínicos/ outros



(10,0) 5. Faltas Justificadas Não justificadas NOTA FINAL: (atitude + assistência + teoria)/3
______________________________________________________ AUTO-AVALIAÇÃO (ÓTIMO,
BOM, REGULAR, RUIM, MUITO RUIM) •Quanto a: Interação com a equipe multiprofissional
Infraestrutura Equipamentos e materiais Duração do estágio Aproveitamento do conteúdo teórico
Desenvolvimento de habilidades Participação nas visitas/discussões de casos
_____________________________________________________ AVALIAÇÃO DO(S)
TUTOR/PRECEPTOR(ES) (ÓTIMO, BOM, REGULAR, RUIM, MUITO RUIM) Quanto a: Interação
com os residentes Domínio conhecimento teórico prático/didática Motivação Cumprimento do
cronograma Discussão de casos/visitas/reuniões multiprofissionais

Auto-avaliação do programa

Quanto as Disciplinas Teóricas a) Atingiu o objetivo proposto pela Disciplina (Carga horária,
conteúdo, Estratégia pedagógica adotada, outros) ( ) sim ( ) Não Por
que?:__________________________ b) Deixou a desejar? (Carga horária, conteúdo, Estratégia
pedagógica adotada, outros) ( ) sim ( ) Não Por que?:__________________________ c) Sugestões
para melhorias. Quanto ao Cenário de Prática a) Atingiu o objetivo proposto pela Unidade de Prática (
) sim ( ) Não Por que?:__________________________ b) O ambiente de prática propiciou
aprendizado?( ) sim ( ) Não Por que?:__________________________ c) Deixou a desejar? ( ) sim ( )
Não Porque?:_________________________ d) Participação do Preceptor e)Sugestões para melhorias.
Quanto as Discussões Clínicas a)Houve discussão multiprofissional? ( ) sim ( ) Não
Porque?:_________________________ b)Participação do Preceptor c)Participação do Tutor
d)Sugestões para melhorias. Quanto as Estratégias Pedagógicas adotadas. Outras questões que julgue
pertinentes ao processo de avaliação do Programa.

Infra-estrutura

Instalações

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO Hospital São Paulo – SPDM Em seus 71 anos de
atividades, sempre esteve à frente de seu tempo oferecendo o que há de mais avançado
em tecnologia e a sua expansão ocorreu com o crescimento da medicina atendendo a
grande demanda de pacientes que necessitam de nossos serviços. Contribuindo para a
formação e capacitação de profissionais de saúde, o HSP é campo de ensino e
treinamento da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Tendo como missão a
prestação de assistência à saúde à população brasileira através do Sistema Único de
Saúde, o HSP também destaca-se pelo desenvolvimento de pesquisas clínicas e a
formação de recursos humanos imprescindíveis para a qualidade do próprio SUS. O
Hospital São Paulo é campo de ensino e treinamento da Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP) colaborando para a formação e capacitação de profissionais de saúde.
Cerca de 75% dos docentes da UNIFESP (Campus São Paulo, Vila Clementino), estão
lotados em áreas clínicas e exercem atividades nas unidades assistenciais do HSP.
Contando com 743 leitos, o HSP destina 651 leitos para adultos e 92 para a Pediatria, os
quais estão subdivididos da seguinte forma: 121 leitos de UTI e Semi Intensiva e 51
leitos de Emergência, 510 leitos de Unidades de Internação, 35 leitos de Hospital-dia e
26 leitos externos. RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO
HOSPITAL SÃO PAULO - A UNIFESP é uma Autarquia Federal vinculada ao
Ministério da Educação, cujo hospital de ensino é o Hospital São Paulo, pertencente à



Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), entidade sem fins
lucrativos. Uma das pioneiras a implantar programas de residência médica no Brasil, a
UNIFESP, desde 1957, procura constantemente aprimorar e modernizar seus Programas,
de acordo com os avanços da medicina e necessidades da sociedade. Os Programas de
Residência Médica, coordenada pela Comissão de Residência Médica / COREME e a
Residência Multiprofissional, coordenada pela Comissão de Residência
Multiprofissional – COREMU, estão subordinados a Comissão de Residência em Saúde
- CORESA. Presidido pela Pró-Reitoria de Extensão, o órgão que coordena ambos os
Programas de Residência na UNIFESP é o Conselho de Extensão – COEX.

Salas

A UNIFESP tem programas de pós-graduação bem conceituados, e seu corpo docente é
responsável por uma das maiores médias de produção científica por professor dentre as
universidades federais brasileiras. Suas atividades são exercidas numa área total de
201.070,84 m2. Na Vila Clementino, mantém uma área construída de 152.697,78 m2 na
qual situam-se, além do complexo Hospital São Paulo - ambulatórios, laboratórios de
pesquisa e ensino (8.873,59 m2 em 386 salas) modernamente equipados, salas de aula
(2.290,11 m2 em 68 salas) e 28 anfiteatros (2.193,57 m2). Todas as suas unidades estão
integradas em rede informatizada com acesso à Internet. Em 2001, estimamos em 1.750
os microcomputadores ligados à rede acadêmica da UNIFESP, o número de servidores
de rede de diversos portes totalizou 63 computadores, mais de 5.400 usuários
cadastrados mantiveram contas nesses servidores, além dos milhares de acessos dos
usuários que utilizaram os computadores nos laboratórios de informática e que
necessariamente não possuem contas nos nossos servidores.

Estudo

Dois Anfiteatros na Pró-Reitoria de Extensão. difício dos Anfiteatros - Rua Botucatu,
862 Térreo Sala 1 - Anfiteatro Flávio da Fonseca Sala 2 - Anfiteatro Paulina Watt
Longo Sala 3 - Anfiteatro José Augusto Mochel Sala 4 - Anfiteatro Ida Vittória Paulini
Sala 5 - Anfiteatro Sylvio Borges Sala 6 - Anfiteatro José Cassiano de Figueiredo Sala 7
- Anfiteatro Márcia M.Maturo Sala 8 - Sala de Apoio 1º andar Sala 1 - Anfiteatro
Jandira Masur Sala 2 - Anfiteatro Álvaro Guimarães Filho Sala 3 - Anfiteatro João
Moreira da Rocha Sala 4 - Anfiteatro João Marques de Castro 2º andar Teatro Marcos
Lindemberg

Equipamentos

A UNIFESP conta atualmente com 2 Laboratórios de Informática - Prof. Dr. Azarias de
Carvalho e Prof. Dr. Domingos Delascio - situados no 1º andar do Edifício Acadêmico
Horácio Knesse de Mello, Rua Pedro de Toledo, 781. Esses Laboratórios de Informática
estão sob a responsabilidade da Disciplina de Informática em Saúde e são utilizados por
toda a Universidade, nas aulas práticas e teórico-práticas dos cursos curriculares e
extracurriculares da graduação e pós-graduação e nos treinamentos para o quadro de
funcionários do complexo Unifesp/HSP. Nos horários em que não há aula ou
manutenção, eles ficam à disposição da comunidade Unifesp/HSP, que os utilizam para
trabalhos escolares ou administrativos, impressões, uso de e-mail e acesso à Internet
para pesquisas científicas e acadêmicas. O horário de funcionamento é de segunda a
sexta-feira, das 08:15 às 14:45



Biblioteca e Periódicos

BIBLIOTECAS BIBLIOTECA CENTRAL A 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

Suely Sueko Viski Zanei 87796201834 Doutorado - Saúde do Adulto / 2006
Mestrado - Fundamentos de Enfermagem / 1998
Especialização - Cardiologia / 1986
Especialização - Cuidados Intensivos / 1985
Graduação - Enfermagem / 1982

Patricia Stanich 11562937820 Doutorado - neurociência/neurologia / 2011
Mestrado - neurociências/neurologia / 2003
Especialização - Nutrição materno infantil / 1994
Graduação - Nutrição / 1992



Heloisa Baccaro Rossetti
Santana

09043498882 Mestrado - Reabilitação / 1998
Especialização - Educação do Excepcional / 1990
Graduação - Fisioterapia / 1988

Mariella Vargas Degiovani 02299455892 Graduação - Psicologia / 1983

Maria Ines Rebelo Goncalves 01442251824 Graduação - Fonoaudiologia / 1984
Especialização - Distúrbios da Comunicação Humana /
1987
Mestrado - Distúrbios da Comunicação humana / 1989
Doutorado - Distúrbios da Comuicação Humana / 1994

Preceptores

Preceptor CPF Formação / Titulação Área Profissão
Carga
Horária
Semanal

Cintia
Fernandes
Oliveira
Rezende

31380702801 Graduação - Nutrição / 2004 Psicologia 30

Mariella
Vargas
Degiovani

02299455892 Graduação - Psicologia / 1983 Psicologia 40

Alda Paiva
De Souza

14546433824 Mestrado - Análise da Manobra
de Recrutamento Alveolar
durante Cirurgia Bariátrica /
2007
Especialização - fisiologia do
exercicio / 1997

Fisioterapia 30

Walkyria De
Araujo
Macedo Pinto

25155379873 Especialização - LATO
SENSU EM FISIOTERAPIA
RESPIRATÓRIA / 2001
Graduação - Fisioterapia / 1995

Fisioterapia 30

Wladimir
Garcia Da
Silva

16312315886 Especialização - Estratégias
Ventilatórias na Síndrome do
Desconforto Respiratório
Agudo. / 2001
Graduação - Fisioterapia / 1998

Fisioterapia 30

Carla Bassit
Bogossian

26785810809 Especialização - Distúrbios da
Comunicação Humana e Voz /
2001
Graduação - Fonoaudiologia /
1996

Fonoaudiologia 30

Katia Alonso
Rodrigues

17079248809 Mestrado - Motricidade
Orofacial / 2001
Doutorado - Disfagia / 2008
Especialização - Motricidade
Orofacial / 2001
Graduação - Fonoaudiologia /
1993

Fonoaudiologia 36

Maria Ines
Rebelo
Goncalves

01442251824 Graduação - Fonoaudiologia /
1984
Especialização - Distúrbios da
Comunicação Humana / 1987
Mestrado - Distúrbios da
Comunicação humana / 1989
Doutorado - Distúrbios da
Comuicação Humana / 1994

Fonoaudiologia 40

Olivia Helena
Gomes
Patatas

29285191819 Mestrado - Distúrbios da
Comunicação Humana / 2010

Fonoaudiologia 40



Cintia
Fernandes
Oliveira
Rezende

31380702801 Graduação - Nutrição / 2004 Nutrição 40

Enith
Hatsumi
Fujimoto

06681563848 Especialização - Nutrição
Clínica / 2012
Graduação - Nutrição / 1983

Nutrição 40

Giovanna
Peixoto
Barreto

28612937809 Graduação - Nutrição / 2001 Nutrição 40

Katiuscia
Fernanda De
Souza

01422635678 Especialização - Nutrição na
Infância e Adolescência / 2007
Graduação - Nutrição / 2003

Nutrição 40

Luciene De
Oliveira

21490542809 Especialização - Nutrição em
Saúde Pública / 2002
Graduação - Nutrição / 1999

Nutrição 40

Regina
Bistacco
Guercio

06347734885 Graduação - Nutrição / 1982 Nutrição 40

Rosana
Varela Bahlis

07408853839 Especialização - Nutrição em
Saúde Pública / 1987
Graduação - Nutrição / 1982

Nutrição 40

Amanda Da
Silva Crivaro

29291391883 Especialização - Unidade de
Terapia Intensiva / 2008
Graduação - Enfermagem /
2005

Enfermagem 40

Cibelli Rizzo
Cohrs

07977155842 Especialização - Terapia
Intensiva e Emergência / 1993
Graduação - Enfermagem /
1989

Enfermagem 40

Isabela Da
Costa
Maurino

32714138861 Especialização - Enfermagem
em Terapia Intensiva Adulto /
2008
Graduação - Enfermagem /
2005

Enfermagem 36

Mariana
Fernandes
Cremasco

35042436863 Especialização - Enfermagem
em Unidade de Terapia
Intensiva / 2011
Graduação - Enfermagem /
2008

Enfermagem 36

Tutores

Tutor CPF Formação / Titulação Área Profissão
Carga
Horária
Semanal

Mariella
Vargas
Degiovani

02299455892 Graduação - Psicologia / 1983 Psicologia 40

Patricia
Stanich

11562937820 Doutorado -
neurociência/neurologia / 2011
Mestrado -
neurociências/neurologia / 2003
Especialização - Nutrição materno
infantil / 1994
Graduação - Nutrição / 1992

Nutrição 40

Iveth
Yamaguchi
Whitaker

36326917972 Doutorado - Enfermagem / 2000
Mestrado - Enfermagem / 1993
Especialização - Médico Cirúrgica

Enfermagem 40



/ 1985
Graduação - Enfermagem / 1979

Suely
Sueko
Viski
Zanei

87796201834 Doutorado - Saúde do Adulto /
2006
Mestrado - Fundamentos de
Enfermagem / 1998
Especialização - Cardiologia / 1986
Especialização - Cuidados
Intensivos / 1985
Graduação - Enfermagem / 1982

Enfermagem 40

Ana
Carolina
Fiorese

30038706881 Mestrado - Distúrbios da
Comunicação Humana / 2010

Fonoaudiologia 30

Fernanda
Teixeira
Menezes

29655981894 Mestrado - Distúrbios da
Comunicação Humana / 2010

Fonoaudiologia 30

Maria Ines
Rebelo
Goncalves

01442251824 Graduação - Fonoaudiologia / 1984
Especialização - Distúrbios da
Comunicação Humana / 1987
Mestrado - Distúrbios da
Comunicação humana / 1989
Doutorado - Distúrbios da
Comuicação Humana / 1994

Fonoaudiologia 40

Mariana
Saconato

29360306843 Mestrado - Distúrbios da
Comunicação Humana / 2011

Fonoaudiologia 30

Olivia
Helena
Gomes
Patatas

29285191819 Mestrado - Distúrbios da
Comunicação Humana / 2010

Fonoaudiologia 20

Sheilla De
Medeiros
Correia
Marin

29621989884 Mestrado - Ciências da
Comunicação Humana / 2010

Fonoaudiologia 30

Vanessa
Clarizia
Marchesin

17515902833 Mestrado - Distúrbios da
Comunicação Humana / 2004

Fonoaudiologia 30

Heloisa
Baccaro
Rossetti
Santana

09043498882 Mestrado - Reabilitação / 1998
Especialização - Educação do
Excepcional / 1990
Graduação - Fisioterapia / 1988

Fisioterapia 30

Docentes

Eixo Transversal do Programa

Eixo Transversal da Área de Concentração

Docente CPF
Formação /
Titulação

Área de
Concentração

Carga
Horária
Semanal

Suely
Sueko Viski
Zanei

87796201834 Doutorado - Saúde
do Adulto / 2006
Mestrado -
Fundamentos de
Enfermagem / 1998
Especialização -
Cardiologia / 1986
Especialização -
Cuidados Intensivos

Atenção em Terapia
Intensiva

40



/ 1985
Graduação -
Enfermagem / 1982

Eixo Específico de Área Profissional

Docente CPF
Formação /
Titulação

Área de
Profissional

Carga
Horária
Semanal

Patricia
Stanich

11562937820 Doutorado -
neurociência/neurologia /
2011
Mestrado -
neurociências/neurologia
/ 2003
Especialização - Nutrição
materno infantil / 1994
Graduação - Nutrição /
1992

Nutrição 40

Mariella
Vargas
Degiovani

02299455892 Graduação - Psicologia /
1983

Psicologia 40

Cibelli
Rizzo
Cohrs

07977155842 Especialização - Terapia
Intensiva e Emergência /
1993
Graduação - Enfermagem
/ 1989

Enfermagem 40

Suely
Sueko Viski
Zanei

87796201834 Doutorado - Saúde do
Adulto / 2006
Mestrado - Fundamentos
de Enfermagem / 1998
Especialização -
Cardiologia / 1986
Especialização -
Cuidados Intensivos /
1985
Graduação - Enfermagem
/ 1982

Enfermagem 40

Heloisa
Baccaro
Rossetti
Santana

09043498882 Mestrado - Reabilitação /
1998
Especialização -
Educação do Excepcional
/ 1990
Graduação - Fisioterapia /
1988

Fisioterapia 30

Heloisa
Baccaro
Rossetti
Santana

09043498882 Mestrado - Reabilitação /
1998
Especialização -
Educação do Excepcional
/ 1990
Graduação - Fisioterapia /
1988

Fonoaudiologia 30

Iveth
Yamaguchi
Whitaker

36326917972 Doutorado - Enfermagem
/ 2000
Mestrado - Enfermagem /
1993
Especialização - Médico
Cirúrgica / 1985
Graduação - Enfermagem
/ 1979

Fonoaudiologia 40

Maria Ines
Rebelo
Goncalves

01442251824 Graduação -
Fonoaudiologia / 1984
Especialização -

Fonoaudiologia 40



Distúrbios da
Comunicação Humana /
1987
Mestrado - Distúrbios da
Comunicação humana /
1989
Doutorado - Distúrbios da
Comuicação Humana /
1994

Mariella
Vargas
Degiovani

02299455892 Graduação - Psicologia /
1983

Fonoaudiologia 30

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 48

Relações e Comunicação em Saúde – I Teórica ou teórica-prática 36

Pratica Assistencial Prática 1102

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC Prática 50

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

ESTUDOS DE CASOS CLÍNICOS-MULTI E
INTERDISCIPLINAR

Teórica ou teórica-prática 25

INSERÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA UTI Teórica ou teórica-prática 16

Eixo Específico de Área Profissional

Fonoaudiologia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Avaliação Clínica Fonoaudiológica em
Terapia Intensiva

Teórica ou teórica-prática 20

Semiologia e Fisiologia da Normalidade
dos Sistemas Respiratório, Fonatório e
Digestório

Teórica ou teórica-prática 40

Psicologia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária



Cine Debate Teórica ou teórica-prática 20

Introdução a psicologia hospitalar Teórica ou teórica-prática 22

Avaliação Psicológica e diagnóstico
diferencial

Teórica ou teórica-prática 30

Fisioterapia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Introdução a Fisioterapia Respiratória e
VM básica

Teórica ou
teórica-prática

24

Fisioterapia Cardiorrespiratória Teórica ou
teórica-prática

24

Enfermagem

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Instrumentos de Avaliação clínica
avançada e SAE

Teórica ou teórica-prática 60

Educação em Saude Teórica ou teórica-prática 20

Nutrição

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

NUTRIÇÃO CLÍNICA I Teórica ou teórica-prática 60

2 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Metodologia de Pesquisa e Produção do Conhecimento
e Saúde – I

Teórica ou teórica-prática 48

A equipe multiprofissional e a gestão do cuidado em
saúde

Teórica ou teórica-prática 90

Epidemiologia e vigilância epidemiológica Teórica ou teórica-prática 48

Pratica Assistencial Prática 1102

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC Prática 50

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

ESTUDOS DE CASOS CLÍNICOS-MULTI E
INTERDISCIPLINAR

Teórica ou teórica-prática 25

Assistência Intensiva: Histórico, evolução e trabalho. Teórica ou teórica-prática 30

PRÁTICA DA PESQUISA Teórica ou teórica-prática 40



Eixo Específico de Área Profissional

Fonoaudiologia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Avaliação Clínica Fonoaudiológica em
Terapia Intensiva

Teórica ou teórica-prática 20

Semiologia e Fisiologia da Normalidade
dos Sistemas Respiratório, Fonatório e
Digestório

Teórica ou teórica-prática 40

Atuação do Fonoaudiólogo em Terapia
Intensiva

Teórica ou teórica-prática 50

Psicologia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Cine Debate Teórica ou teórica-prática 23

Atuação do Psicólogo no Hospital e em
UTI

Teórica ou teórica-prática 50

Abordagens Psicológicas no Contexto
Hospitalar

Teórica ou teórica-prática 25

Fisioterapia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Fisioterapia Neuro Funcional Teórica ou
teórica-prática

24

Ventilação Mecânica Avançada Teórica ou
teórica-prática

24

Fisioterapia Músculo-esquelética Teórica ou
teórica-prática

24

Atuação do Fisioterapeuta na Terapia
intensiva

Teórica ou
teórica-prática

50

Enfermagem

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Enfermagem Intensiva baseada em
evidencias -I

Teórica ou teórica-prática 50

Gestão na área da saúde e Gestão de
recursos para a prestação da assistência

Teórica ou teórica-prática 20

Clube de revista Teórica ou teórica-prática 20

Nutrição

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária



NUTRIÇÃO CLÍNICA II Teórica ou teórica-prática 60

Terapia Nutricional em pacientes Graves
- I

Teórica ou teórica-prática 50

3 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Humanização e políticas Públicas – SUS Teórica ou teórica-prática 36

Ética Profissional e Bioética Teórica ou teórica-prática 48

Relações e Comunicação em Saúde – II Teórica ou teórica-prática 36

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

Pratica Assistencial Prática 1102

Metodologia de Pesquisa e Produção do Conhecimento
e Saúde – II

Teórica ou teórica-prática 48

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC Prática 50

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

COTIDIANO NA UTI: ABORDAGEM UNI E
MULTIDISCIPLINAR

Teórica ou
teórica-prática

70

PROBLEMÁTICA DA FAMÍLIA FRENTE À
DOENÇA GRAVE

Teórica ou
teórica-prática

30

Eixo Específico de Área Profissional

Nutrição

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Terapia Nutricional em pacientes graves
II

Teórica ou teórica-prática 45

Enfermagem

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Enfermagem intensiva baseada em
evidencias

Teórica ou teórica-prática 45

Fisioterapia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Atuação do Fisioterapeuta na Terapia
intensiva II

Teórica ou teórica-prática 45

Psicologia



Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Atuação do psicológo em UTI Teórica ou teórica-prática 45

Fonoaudiologia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Intervenção fonoaudiológica em
pacientes em cuidados intensivos

Teórica ou teórica-prática 45

4 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Pratica Assistencial Prática 1102

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC Prática 50

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

ESTUDOS DE CASOS CLÍNICOS-MULTI E
INTERDISCIPLINAR

Teórica ou teórica-prática 82

PRÁTICA DA PESQUISA Teórica ou teórica-prática 100

Eixo Específico de Área Profissional

Nutrição

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Terapia Nutricional em pacientes graves
II

Teórica ou teórica-prática 45

Enfermagem

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Enfermagem intensiva baseada em
evidencias

Teórica ou teórica-prática 45

Fisioterapia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Atuação do Fisioterapeuta na Terapia
intensiva II

Teórica ou teórica-prática 45



Psicologia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Atuação do psicológo em UTI Teórica ou teórica-prática 45

Fonoaudiologia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Intervenção fonoaudiológica em
pacientes em cuidados intensivos

Teórica ou teórica-prática 45

Semana Padrão

Dia Manhã Tarde Noite

Segunda: PRÁTICA PRÁTICA PLANTÃO

Terça: PRÁTICA TEÓRICO-PRÁTICO PLANTÃO

Quarta: PRÁTICA TEÓRICO-PRÁTICO PLANTÃO

Quinta: PRÁTICA TEÓRICO-PRÁTICO PLANTÃO

Sexta: PRÁTICA PRÁTICA PLANTÃO

Sábado: PLANTÃO PLANTÃO

Domingo:

Perfil do Egresso

Perfil Geral dos Egressos

Ao término do período de formação o residente do Programa de Residência Multiprofissional -
Atenção Hospitalar, deverá ter adquirido experiência prática no exercício do trabalho compartilhado
entre as diferentes áreas de conhecimento da saúde de maneira a criar e adaptar conexão entre as
diferentes fazeres e saberes. Deverá ainda ter a capacidade de utilizar todo seu potencial,
conhecimento, habilidade, criticidade e responsabilidade adquirido e desenvolvido durante o programa
para implementar ações de aproximação entre os níveis de atenção à saúde presentes no Sistema Único
de Saúde.

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

Atenção em Terapia Intensiva

Ao término do período de formação os residentes do Programa de Residência
Multiprofissional em Cuidados Intensivos - UTI Adultos deverão estar aptos para



prestarem assistência de qualidade na sua área de formação profissional, no âmbito do
cuidado intensivo hospitalar à pacientes adultos em condições críticas ou de
instabilidade, que necessitem de assitência a saúde de alta complexidade. Espera-se que
desenvolvam um perfil que se destaque pelas competências, atitudes pró-ativas em
relação ao seu próprio crescimento profissional, postura, resposabilidade e ética
profissional. Não somente com paciente/família com também os demais membros da
equipe multidisciplinar no âmbito de cuidados intensivos e demais contextos intra e
extra hospitalar.

Perfis Específicos dos Egressos das Áreas Profissionais

Atenção em Terapia Intensiva

Área Profissional Decrição

Nutrição Ser capaz de prestar assistência nutricional utilizando-se das
competências clínica, técnico- operacionais e relacionais, à
pacientes adultos com graves disfunções de saúde, em condições
críticas ou de instabilidade, que necessitam de assistência de alta
complexidade, admitidos nas unidades de terapia intensiva
(UTI) gerais ou de especialidades. Além disso, espera-se que o
futuro especialista seja capaz de estimular a aprendizagem e o
aprimoramento da competência técnica para o exercício da
profissão de profissionais da mesma área e que incentivem o
desenvolvimento da assistência, ensino e pesquisa em Nutrição.

Fonoaudiologia Ser capaz de reconhecer, avaliar e intervir na prevenção e/ou
tratamento fonoaudiológico das alterações que envolvam os
sistemas respiratório, fonatório e digestório em situações de
média e alta complexidade em nível hospitalar e no contexto do
tratamento intensivo.

Fisioterapia Ser capaz de atuar com responsabilidade e segurança com o
paciente em situações clinicas grave, utilizando estratégias,
meios e técnicas de avaliação e tratamento que buscam a
otimização do transporte de oxigênio, contribuindo assim para
prevenir, reverter ou minimizar disfunções ventilatórias,
promovendo a máxima funcionalidade e qualidade de vida dos
pacientes; podendo ainda proporcionar assistência ao paciente
criticamente enfermo em unidades de terapia intensiva.

Enfermagem Ser capaz de prestar assistência de enfermagem utilizando-se
das competências clínica, técnico- operacionais e relacionais, à
pacientes adultos com graves disfunções de saúde, em condições
críticas ou de instabilidade, que necessitam de assistência de alta
complexidade, admitidos nas unidades de terapia intensiva
(UTI) gerais ou de especialidades.

Psicologia Ser capaz de exercer sua atividade profissional dentro de uma
unidade de cuidados intensivos de forma autônoma, critica,
cientifica, ética e competência assegurando a integralidade da
atenção.

Nutrição Ser capaz de prestar assistência nutricional utilizando-se das
competências clínica, técnico- operacionais e relacionais, à



pacientes adultos com graves disfunções de saúde, em condições
críticas ou de instabilidade, que necessitam de assistência de alta
complexidade, admitidos nas unidades de terapia intensiva
(UTI) gerais ou de especialidades. Além disso, espera-se que o
futuro especialista seja capaz de estimular a aprendizagem e o
aprimoramento da competência técnica para o exercício da
profissão de profissionais da mesma área e que incentivem o
desenvolvimento da assistência, ensino e pesquisa em Nutrição.

Fonoaudiologia Ser capaz de reconhecer, avaliar e intervir na prevenção e/ou
tratamento fonoaudiológico das alterações que envolvam os
sistemas respiratório, fonatório e digestório em situações de
média e alta complexidade em nível hospitalar e no contexto do
tratamento intensivo.

Fisioterapia Ser capaz de atuar com responsabilidade e segurança com o
paciente em situações clinicas grave, utilizando estratégias,
meios e técnicas de avaliação e tratamento que buscam a
otimização do transporte de oxigênio, contribuindo assim para
prevenir, reverter ou minimizar disfunções ventilatórias,
promovendo a máxima funcionalidade e qualidade de vida dos
pacientes; podendo ainda proporcionar assistência ao paciente
criticamente enfermo em unidades de terapia intensiva.

Enfermagem Ser capaz de prestar assistência de enfermagem utilizando-se
das competências clínica, técnico- operacionais e relacionais, à
pacientes adultos com graves disfunções de saúde, em condições
críticas ou de instabilidade, que necessitam de assistência de alta
complexidade, admitidos nas unidades de terapia intensiva
(UTI) gerais ou de especialidades.

Psicologia Ser capaz de exercer sua atividade profissional dentro de uma
unidade de cuidados intensivos de forma autônoma, critica,
cientifica, ética e competência assegurando a integralidade da
atenção.

Outras Informações

Tipo do Programa : Multiprofissional
 2012Ano de Criação:

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

 11Número de profissionais formados:

Residentes do processo

Número Atual de Residentes : 11

CPF/Residente Período/Ano Área Concentração Profissão Situação

07678019629 - LEANDRA GONCALVES MACEDO R1 - 2012 Atenção em Terapia
Intensiva

Enfermagem Cursando

35930966842 - TATIANE REGINA FACCIO R1 - 2012 Atenção em Terapia
Intensiva

Fisioterapia Cursando



34418486836 - GEYSIANE FERREIRA DA ROCHA R1 - 2012 Atenção em Terapia
Intensiva

Enfermagem Cursando

05657595408 - JACKSON ITALO TAVARES DA ROCHA R1 - 2012 Atenção em Terapia
Intensiva

Fonoaudiologia Cursando

38184353839 - ALINE ALCANTARA DE FREITAS R2 - 2013 Atenção em Terapia
Intensiva

Enfermagem Cursando

38292940855 - ISADORA STEFANINI GUIMARAES R1 - 2012 Atenção em Terapia
Intensiva

Enfermagem Cursando

36367898808 - JERUSA MARCIA TOLOI R1 - 2012 Atenção em Terapia
Intensiva

Nutrição Cursando

28665222812 - TATIANA THAIS MARTINS R1 - 2012 Atenção em Terapia
Intensiva

Psicologia Cursando

36916320842 - THAIS MARINA PIRES DE CAMPOS
BIAZON

R1 - 2012 Atenção em Terapia
Intensiva

Fisioterapia Cursando

33784114814 - THIAGO MIRANDA MANCILHA
NOGUEIRA

R1 - 2012 Atenção em Terapia
Intensiva

Psicologia Cursando

36957997812 - TUANNY TEIXEIRA PINHEIRO R1 - 2012 Atenção em Terapia
Intensiva

Fisioterapia Cursando

Voltar


