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Cenários de Prática Conveniados

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

     Unidade básica de saúde

Descrição Tipo

xxxxxxx atenção



Cenários de Prática Próprios

     Hospital São Paulo

Descrição do Cenário de Prática Tipo

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 Internação

atenção

     Enfermaria de adulto

Descrição do Cenário de Prática Tipo

Enfermarias gerais, com pacientes internados de trauma-ortopedia,
cirúrgicos.

atenção

Projeto Pedagógico

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

VAGAS

Área de Concentração: Ortopedia e Traumatologia

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

Ano: 2014

Profissão Vagas Solicitadas

Enfermagem 2

Farmácia (Incluindo Farmácia Bioquímica) 2

Fisioterapia 2



Justificativa

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 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.

Objetivos

Objetivo Geral

Formar profissionais de diferentes áreas da saúde, desenvolvendo perfil altamente
qualificado no exercício de sua profissão, permeado por atitudes reflexivas, criticas,
humanitárias e éticas com responsabilidade e competência para atuar nos mais diferentes
cenários do Sistema Único de Saúde Brasileiro. Capacitar o residente para o
atendimento interprofissional e multiprofissional preventivo e reabilitador de pacientes
com disfunções traumato-ortopédicas, tendo como principal forma de aprendizado, o
treinamento em serviço. Possibilitar o aprimoramento profissional dos residentes na área
de ortopedia e traumatologia no que tange a avaliações, prescrições de condutas de sua
área de atuação, intervenções baseadas em evidências científicas e capacidade de
relacionamento interprofissional com diferentes profissionais.

Objetivos Específicos

Atuar com competência em sua área profissional especifica, considerando a cadeia de
cuidado progressivo; Planejar, gerir e executar atividades de assistência ao usuário no



ambiente hospitalar dentro de suas especificidades profissionais; Desenvolver atividades
de Educação em Saúde em todos os ambientes de prática profissional; Desenvolver
oprocesso de trabalho, considerando sua especificidade profissional de acordo com os
pressupostos do Sistema Único de Saúde; Aplicar raciocínio crítico reflexivo na
resolução de problemas dentro do ambiente de prática assistencial; Desenvolver estudos
científicos que contemplem a melhoria do ambiente de prática, Atuar dentro de um
contexto interdisciplinar para o atendimento das necessidades de cuidado e/ou educação
dos usuários do serviço. Identificar fatores individuais, ambientais e patológicos que
influenciam na recuperação funcional Desenvolver raciocínio clínico dos profissionais
que atuam na área para enfoque preventivo e terapêutico Desenvolver habilidades
atitudinais para o trabalho em equipe multiprofissional Desenvolver o processo de
trabalho, considerando sua especificidade profissional Desenvolver estudos científicos
que contemplem a melhoria do ambiente de prática.

Articulação com políticas de saúde pactuação com o gestor de saúde

Articulação com políticas de saúde

A residência multiprofissional em ortopedia e traumatologia terá como local central para
atividades de treinamento em serviço no ambiente hospitalar a Santa Casa de Santos,
fundada em 1543. A Santa Casa é um hospital de ensino e o mais importante hospital da
Baixada Santista, região que abrange 9 municípios. A Saúde de Santos tem na Santa
Casa seu principal pilar. Todos os pacientes da cidade, usuários do SUS, com
traumatismos musculoesqueléticos , recebem atendimento na Santa Casa. Além disso, os
residentes desenvolverão, ao longo dos dois anos do curso atividades na atenção básica
em unidades básicas de saúde. A atuação do residente na atenção básica neste nível de
atenção permitirá ao residente o acompanhamento do paciente após a alta hospitalar
permitindo a continuidade dos cuidados de saúde e retorno deste ao acompanhamento na
unidade de saúde adstrita ao seu domicílio. Ainda, durante a carga horária das atividades
de atenção básica em saúde será propiciado ao residente o conhecimento epidemiológico
ortopédico e traumatológico da comunidade adstrita à unidade de saúde selecionada para
que a equipe de residentes possa atuar ofertando orientações de saúde, programas de
educação em saúde e outras atividades com intuito de prevenção de doenças
musculoesqueléticas e promoção de saúde.

Pactuação com Gestor Local de Saúde

Nome Representante: José Marias da Costa Orlando
 Secretário Municipal da SaúdeFunção Representante:

 José Marias da Costa OrlandoNome Gestor Local:
 Função Gestor Local:

 15/01/2010Data de assinatura:
 oficioTipo 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

– Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos Este curso será realizado na sua totalidade na
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos e na Arena Santos. O aluno realizará suas
atividades teórico-práticas em duas grandes áreas: Internação e Ambulatorial. As aulas teóricas
semanais serão realizadas no anfiteatro da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos ou em
salas da UNIFESP-Campus BS.. A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos (ISCMS),
entidade de fins filantrópicos desde 03 de outubro de 1938, é a instituição hospitalar mais antiga do
país, tendo sido fundada em 1543 por Brás Cubas. Atualmente é a principal referência hospitalar para
os nove municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) – com população de
aproximadamente 1.700.000 (um milhão e setecentos mil) habitantes, além de ser referência terciária
para os municípios do Vale do Ribeira e do Litoral Norte de São Paulo. Em 2007 o hospital foi
certificado como Hospital de Ensino, nova modalidade de classificação dos hospitais com serviços
acadêmicos criada pelos Ministérios da Saúde e da Educação, consolidando uma vocação de décadas
de participação nos processos de formação e qualificação dos trabalhadores de saúde. A Santa Casa
oferece ambulatório e cirurgias na área de ortopedia e traumatologia, nas seguintes subespecialidades :
coluna, ombro e cotovelo, mão, quadril, joelho, pé e tornozelo, alongamento e reconstrução óssea e
ortopedia pediátrica. A Santa Casa possui estágios e residência médica em anestesiologia, cardiologia,
clínica médica, cirurgia geral, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia torácica, pneumologia,
hematologia, otorrinolaringologia, oftalmologia, obstetrícia e ginecologia, pediatria, ortopedia e
traumatologia. O serviço de ortopedia e traumatologia é credenciado pela Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia (SBOT) como serviço de Residência Médica em Ortopedia e
Traumatologia e oferece oito (8) vagas por ano. A Santa Casa possui um serviço denominado Núcleo
de Ensino e Pesquisa (NEP) pertencente á Gerência de Enfermagem que orienta e acompanha o
desenvolvimento das atividades teóricas e práticas, incluindo os estágios de Enfermagem, dispostos
para o ensino universitário (quatro universidades) e para o médio técnico profissionalizante (quatro
escolas técnicas). Também esta Gerência é representada tanto pelo Núcleo de Vigilância (NUVISA)
quanto pelos Departamentos de Enfermagem que atendem os pacientes semicríticos e críticos, nas
linhas de cuidados maternos, neonatológicos, infantis, adultos e idosos, visando uma assistência mais
humanizada, ética e segura.

Diretrizes Pedagógicas

Formar profissionais de diferentes áreas da saúde, desenvolvendo perfil altamente qualificado no
exercício de sua profissão, permeado por atitudes reflexivas, criticas, humanitárias e éticas com
responsabilidade e competência para atuar nos mais diferentes cenários do Sistema Único de Saúde
Brasileiro. Específicos Atuar com competência em sua área profissional especifica, considerando a
cadeia de cuidado progressivo; Planejar, gerir e executar atividades de assistência ao usuário no
ambiente hospitalar dentro de suas especificidades profissionais; Desenvolver atividades de Educação
em Saúde em todos os ambientes de prática profissional; Desenvolver o processo de trabalho,
considerando sua especificidade profissional de acordo com os pressupostos do Sistema Único de
Saúde; Aplicar raciocínio crítico reflexivo na resolução de problemas dentro do ambiente de prática
assistencial; Desenvolver estudos científicos que contemplem a melhoria do ambiente de prática;



Atuar dentro de um contexto interdisciplinar para o atendimento das necessidades de cuidado e/ou
educação dos usuários do serviço.

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

Avaliação discente

AVALIAÇÃO 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

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 Por
que?:__________________________ 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. 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.

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. O campus Baixada Santista
possui atualmente quatro unidades, assim distribuídas: A primeira Unidade da Unifesp,
hoje abriga os Programas de Pós Graduação Stricto Sensu: Programa de Pós Graduação
Interdisciplinar em Ciências da Saúde Programa de Pós Graduação Ensino em Ciências
da Saúde - Modalidade Profissional; e o Programa de Residência Multiprofissional. A
Unidade II do campus Baixada Santista da Unifesp vem estruturando o Instituto do Mar.
Concentram-se lá o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar, a
Secretaria de Graduação para atender as demandas desse curso, a Biblioteca e o
Departamento de Ciências do Mar. A Unidade III da Unifesp concentra a Diretoria
Administrativa e as seguintes Divisões Administrativas: Divisões de Gestão de
Materiais - Almoxarifado, Compras e Patrimônio; Protocolo e Controladoria; O Edifício
Central foi inaugurado em 2012. No prédio encontram-se: Direção do Campus, 6
Departamentos, Secretaria Universitária, Biblioteca, Apoio Pedagócio, NAE,
Laboratórios de Pesquisa e de Graduação; Comunicação; Núcleo de Apoio Estudantil e
22 Salas de Aula.

Estudo

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 .O campus Baixada Santista possui atualmente quatro
unidades, assim distribuídas: A primeira Unidade da Unifesp, hoje abriga os Programas
de Pós Graduação Stricto Sensu: Programa de Pós Graduação Interdisciplinar em
Ciências da Saúde Programa de Pós Graduação Ensino em Ciências da Saúde -
Modalidade Profissional; e o Programa de Residência Multiprofissional. A Unidade II
do campus Baixada Santista da Unifesp vem estruturando o Instituto do Mar.
Concentram-se lá o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar, a
Secretaria de Graduação para atender as demandas desse curso, a Biblioteca e o
Departamento de Ciências do Mar. A Unidade III da Unifesp concentra a Diretoria
Administrativa e as seguintes Divisões Administrativas: Divisões de Gestão de
Materiais - Almoxarifado, Compras e Patrimônio; Protocolo e Controladoria; O Edifício
Central foi inaugurado em 2012. No prédio encontram-se: Direção do Campus, 6
Departamentos, Secretaria Universitária, Biblioteca, Apoio Pedagócio, NAE,
Laboratórios de Pesquisa e de Graduação; Comunicação; Núcleo de Apoio Estudantil e
22 Salas de Aula.

Equipamentos

A UNIFESP, tanto no Campus São Paulo, quanto no Campus Baixada Santista possui
equipamentos de informática com acesso a banda larga, tanto em suas bibliotecas quanto
nos laboratórios de informática de acesso livre aos seus alunos. Há, também, na Santa
Casa de Misericórdia de Santos, biblioteca com acesso a computadores e internet.

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. Com
amplo e constantemente atualizado acervo de livros, periódicos, teses, a biblioteca -
BIREME oferece importante apoio tecnológico nas atividades acadêmicas, com acesso à
internet e periódicos CAPES, serviços de levantamento bibliográfico e convênio com
diferentes bibliotecas no Brasil e no mundo. O curso contará também com a biblioteca
do campus baixada Santista e a biblioteca da Irmandade da Santa Casa de Santos.
Acesso a Informação: O Campus Baixada Santista possui biblioteca com acervo físico
de acesso público e conta com mais de 12 mil exemplares, pesquisa em terminais para
consulta, espaço de estudo em grupo e individual, além de empréstimo domiciliar, que
pode ser realizado através do crachá ou documento com foto. A biblioteca oferece
orientação a pesquisa no catálogo do acervo, a diversas bases de dados, levantamento
bibliográfico e as normas da ABNT e Vancouver. O usuário tem a comodidade de
solicitar livros a outra Biblioteca da Unifesp e retirá-lo em nossa biblioteca. Para isso,
basta enviar a solicitação (referência do livros e dados pessoais) para e-mail da
biblioteca ( biblioteca.bs@unifesp.br) e aguardar o contato para retirada das obras. O
usuário da biblioteca também tem acesso ao COMUT, um programa de comutação
bibliográfica que permite a solicitação de cópias de periódicos, teses, anais de
congresso, relatórios técnicos e partes de documentos que se encontrem em bibliotecas
da rede Comut. Os usuários da Biblioteca também têm disponível seu acesso online, nas
seguintes bases: Ciências da Saúde: BioMedCentral, Centre for Evidence-Based
Medicine, CINAHL, Food Sciences & Tech Abstracts, Information hyperlinked over
proteins, Journals@OVID, LILACS, Micromedex, MEDLINE, Portal de revistas
científicas, PubMED, Sport Discus. Ciências Humanas: Philosophers Index, ProQuest
Historical Newspapers: The New York Times (1851-2004): a base de dados abrange
conteúdo de todas as áreas do Conhecimento, SocIndex. Ciências Biológicas: Biological
Abstracts, Journals@OVID, POISINDEX, Portal da Pesquisa. Ciências Sociais
Aplicadas: Library, Information Science and Technology Abstracts. Red de Bibliotecas
Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSO
Multidisciplinar: Portal CAPES, ISI Web of Knowledge , SciELO - Scientific Eletronic
Library Online. Além disso, os alunos têm acesso á Biblioteca Regional de Medicina –
BIREME, que junto com as bibliotecas físicas, serão pontos de apoio às atividades
acadêmicas do curso.

Corpo Docente-Assistencial

Núcleo Docente-Assistencial Estruturante

Docente CPF Formação / Titulação

Carla Lanza
Belmonte

27833738824 Especialização - Farmácia Hospitalar / 2011
Mestrado - Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade / Saúde
Coletiva / 2011
Graduação - Farmácia / 2002



Carla Lanza
Belmonte

27833738824 Especialização - Farmácia Hospitalar / 2011
Mestrado - Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade / Saúde
Coletiva / 2011
Graduação - Farmácia / 2002

Carla Lanza
Belmonte

27833738824 Especialização - Farmácia Hospitalar / 2011
Mestrado - Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade / Saúde
Coletiva / 2011
Graduação - Farmácia / 2002

Mauricio
Wanderley Moral
Sgarbi

16242179822 Especialização em Formato de Residência - Apoio Diagnóstico e
Terapêutico / Especialidades Clínicas / Especialidades Cirúrgicas /
1994
Doutorado - Apoio Diagnóstico e Terapêutico / Especialidades Clínicas
/ Especialidades Cirúrgicas / 2005
Graduação - Medicina / 22

Carlos Eduardo
Pinfildi

22099436800 Doutorado - Ciências da Saúde / 2008
Mestrado - Ciências da Saúde / 2004
Graduação - Fisioterapia / 2002

Carlos Eduardo
Pinfildi

22099436800 Doutorado - Ciências da Saúde / 2008
Mestrado - Ciências da Saúde / 2004
Graduação - Fisioterapia / 2002

Sarita Barbosa
Sanches

08737158880 Mestrado - Ensino em Ciências da Saúde / 2014
Especialização - Administração Hospitalar / 2011
Graduação - Fisioterapia / 1990

Sarita Barbosa
Sanches

08737158880 Mestrado - Ensino em Ciências da Saúde / 2014
Especialização - Administração Hospitalar / 2011
Graduação - Fisioterapia / 1990

Maria Stella
Peccin Da Silva

55057071068 Doutorado - Apoio Diagnóstico e Terapêutico / Especialidades Clínicas
/ Especialidades Cirúrgicas / 2005
Mestrado - Reabilitação / 2000
Especialização - Aparelho locomotor no esporte / 2000
Especialização - Metodologia do Ensino Superior / 1991
Graduação - Fisioterapia / 1990

Maria Stella
Peccin Da Silva

55057071068 Doutorado - Apoio Diagnóstico e Terapêutico / Especialidades Clínicas
/ Especialidades Cirúrgicas / 2005
Mestrado - Reabilitação / 2000
Especialização - Aparelho locomotor no esporte / 2000
Especialização - Metodologia do Ensino Superior / 1991
Graduação - Fisioterapia / 1990

Maria Stella
Peccin Da Silva

55057071068 Doutorado - Apoio Diagnóstico e Terapêutico / Especialidades Clínicas
/ Especialidades Cirúrgicas / 2005
Mestrado - Reabilitação / 2000
Especialização - Aparelho locomotor no esporte / 2000
Especialização - Metodologia do Ensino Superior / 1991
Graduação - Fisioterapia / 1990

Preceptores

Preceptor CPF Formação / Titulação Área Profissão
Carga
Horária
Semanal

Ana Gisela
Alarcon
Bonifacio

30188169865 Graduação - Farmácia / 2012 Farmácia (Incluindo
Farmácia Bioquímica)

30

Carla Lanza
Belmonte

27833738824 Especialização - Farmácia
Hospitalar / 2011
Mestrado - Atenção
Básica/Saúde da Família e
Comunidade / Saúde Coletiva /
2011
Graduação - Farmácia / 2002

Farmácia (Incluindo
Farmácia Bioquímica)

0



Andre Kenzo
Saito

36520782840 Mestrado - Apoio Diagnóstico e
Terapêutico / Especialidades
Clínicas / Especialidades
Cirúrgicas / 2014
Graduação - Fisioterapia / 2010

Fisioterapia 8

Camila
Baldini
Mourao

36994485846 Mestrado - Apoio Diagnóstico e
Terapêutico / Especialidades
Clínicas / Especialidades
Cirúrgicas / 2014
Especialização - Apoio
Diagnóstico e Terapêutico /
Especialidades Clínicas /
Especialidades Cirúrgicas /
2012
Graduação - Fisioterapia / 2012

Fisioterapia 8

Maria Stella
Peccin Da
Silva

55057071068 Doutorado - Apoio Diagnóstico
e Terapêutico / Especialidades
Clínicas / Especialidades
Cirúrgicas / 2005
Mestrado - Reabilitação / 2000
Especialização - Aparelho
locomotor no esporte / 2000
Especialização - Metodologia
do Ensino Superior / 1991
Graduação - Fisioterapia / 1990

Fisioterapia 40

Patricia Rios
Poletto

25325682830 Doutorado - Fisioterapia / 2007
Mestrado - Fisioterapia / 2004
Graduação - Fisioterapia / 2004

Fisioterapia 40

Sarita
Barbosa
Sanches

08737158880 Mestrado - Ensino em Ciências
da Saúde / 2014
Especialização - Administração
Hospitalar / 2011
Graduação - Fisioterapia / 1990

Fisioterapia 30

Thomas
Fernando
Coelho
Pesavento

37341980893 Mestrado - Apoio Diagnóstico e
Terapêutico / Especialidades
Clínicas / Especialidades
Cirúrgicas / 2015
Especialização - Atuação
Multiprofissional em Exer.
Físico e do Esporte / 2012
Graduação - Fisioterapia / 2010

Fisioterapia 8

Vania
Fernanda
Clemente
Agner

06199369912 Mestrado - Interdisciplinar em
Ciências da Saúde / 2015
Especialização em Formato de
Residência - Atenção
Básica/Saúde da Família e
Comunidade / Saúde Coletiva /
2012
Graduação - Fisioterapia / 2010

Fisioterapia 8

Ana Virginia
Valente De
Almeida

14411453894 Graduação - Enfermagem /
1988
Especialização - Gestão / 2004
Mestrado - Educação / 2009
Especialização - Educação /
2001

Enfermagem 40

Tutores

Tutor CPF Formação / Titulação Área Profissão
Carga
Horária
Semanal

Carlos
Eduardo

22099436800 Doutorado - Ciências da Saúde /
2008

Fisioterapia 4



Pinfildi Mestrado - Ciências da Saúde /
2004
Graduação - Fisioterapia / 2002

Imperio
Lombardi
Junior

16058770858 Doutorado - Apoio Diagnóstico e
Terapêutico / Especialidades
Clínicas / Especialidades
Cirúrgicas / 2007
Mestrado - Apoio Diagnóstico e
Terapêutico / Especialidades
Clínicas / Especialidades
Cirúrgicas / 2000
Especialização - Apoio
Diagnóstico e Terapêutico /
Especialidades Clínicas /
Especialidades Cirúrgicas / 1996
Graduação - Fisioterapia / 1994

Fisioterapia 4

Maria
Stella
Peccin
Da Silva

55057071068 Doutorado - Apoio Diagnóstico e
Terapêutico / Especialidades
Clínicas / Especialidades
Cirúrgicas / 2005
Mestrado - Reabilitação / 2000
Especialização - Aparelho
locomotor no esporte / 2000
Especialização - Metodologia do
Ensino Superior / 1991
Graduação - Fisioterapia / 1990

Fisioterapia 40

Patricia
Rios
Poletto

25325682830 Doutorado - Fisioterapia / 2007
Mestrado - Fisioterapia / 2004
Graduação - Fisioterapia / 2004

Fisioterapia 40

Carla
Lanza
Belmonte

27833738824 Especialização - Farmácia
Hospitalar / 2011
Mestrado - Atenção
Básica/Saúde da Família e
Comunidade / Saúde Coletiva /
2011
Graduação - Farmácia / 2002

Farmácia (Incluindo
Farmácia Bioquímica)

40

Ana
Virginia
Valente
De
Almeida

14411453894 Graduação - Enfermagem / 1988
Especialização - Gestão / 2004
Mestrado - Educação / 2009
Especialização - Educação / 2001

Enfermagem 40

Docentes

Eixo Transversal do Programa

Eixo Transversal da Área de Concentração

Eixo Específico de Área Profissional

Docente CPF
Formação /
Titulação

Área de
Profissional

Carga
Horária
Semanal

Carlos
Eduardo
Pinfildi

22099436800 Doutorado - Ciências
da Saúde / 2008
Mestrado - Ciências
da Saúde / 2004
Graduação -
Fisioterapia / 2002

Fisioterapia 40

Imperio
Lombardi

16058770858 Doutorado - Apoio
Diagnóstico e

Fisioterapia 40



Junior Terapêutico /
Especialidades
Clínicas /
Especialidades
Cirúrgicas / 2007
Mestrado - Apoio
Diagnóstico e
Terapêutico /
Especialidades
Clínicas /
Especialidades
Cirúrgicas / 2000
Especialização -
Apoio Diagnóstico e
Terapêutico /
Especialidades
Clínicas /
Especialidades
Cirúrgicas / 1996
Graduação -
Fisioterapia / 1994

Maria Stella
Peccin Da
Silva

55057071068 Doutorado - Apoio
Diagnóstico e
Terapêutico /
Especialidades
Clínicas /
Especialidades
Cirúrgicas / 2005
Mestrado -
Reabilitação / 2000
Especialização -
Aparelho locomotor
no esporte / 2000
Especialização -
Metodologia do
Ensino Superior /
1991
Graduação -
Fisioterapia / 1990

Fisioterapia 40

Patricia
Rios Poletto

25325682830 Doutorado -
Fisioterapia / 2007
Mestrado -
Fisioterapia / 2004
Graduação -
Fisioterapia / 2004

Fisioterapia 40

Maria Stella
Peccin Da
Silva

55057071068 Doutorado - Apoio
Diagnóstico e
Terapêutico /
Especialidades
Clínicas /
Especialidades
Cirúrgicas / 2005
Mestrado -
Reabilitação / 2000
Especialização -
Aparelho locomotor
no esporte / 2000
Especialização -
Metodologia do
Ensino Superior /
1991
Graduação -
Fisioterapia / 1990

Enfermagem 40

Maria Stella
Peccin Da
Silva

55057071068 Doutorado - Apoio
Diagnóstico e
Terapêutico /
Especialidades
Clínicas /

Farmácia
(Incluindo
Farmácia
Bioquímica)

40



Especialidades
Cirúrgicas / 2005
Mestrado -
Reabilitação / 2000
Especialização -
Aparelho locomotor
no esporte / 2000
Especialização -
Metodologia do
Ensino Superior /
1991
Graduação -
Fisioterapia / 1990

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

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC Prática 20

Nuclear Área Professional Teórica ou teórica-prática 120

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

TRAUMAS DO ADULTO E IDOSO I Teórica ou teórica-prática 100

FARMACOTERAPIA Teórica ou teórica-prática 13

PRÁTICA ASSISTENCIAL I Prática 1108

Eixo Específico de Área Profissional

Enfermagem

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

ESTÁGIO EM CONTEXTO CLÍNICO I Prática 42

ENFERMAGEM CLÍNICA E
CIRURGICA I

Teórica ou teórica-prática 40

Farmácia (Incluindo Farmácia Bioquímica)

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

FARMACOCINÉTICA CLÍNICA Teórica ou
teórica-prática

14



GESTÃO EM FARMÁCIA HOSPITALAR
I

Teórica ou
teórica-prática

26

Fisioterapia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

AVALIAÇÃO FISIOTERAPEÛTICA Teórica ou
teórica-prática

26

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 36

Epidemiologia e vigilância epidemiológica Teórica ou teórica-prática 48

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC Prática 22

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

PRÁTICA ASSISTENCIAL II Prática 1106

DOENÇAS ORTOPÉDICAS E TRAUMATOLÓGICAS
EM CRIANÇAS I

Teórica ou
teórica-prática

61

Eixo Específico de Área Profissional

Fisioterapia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

AGENTES ELETROFÍSICOS NA
REABILITAÇÃO
MUSCULOESQUELÉTICA

Teórica ou
teórica-prática

22

FISIOTERAPIA NAS CRIANÇAS COM
AFECÇÕES ORTOPÉDICAS

Teórica ou
teórica-prática

24

Farmácia (Incluindo Farmácia Bioquímica)

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

GESTÃO EM FARMÁCIA
HOSPITALAR II

Teórica ou teórica-prática 32

Enfermagem

Carga



Atividade Tipo Atividade Horária

ESTÁGIO EM CONTEXTO CLÍNICO II Prática 42

ENFERMAGEM CLÍNICA E
CIRURGICA II

Teórica ou teórica-prática 32

3 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Ética Profissional e Bioética Teórica ou teórica-prática 36

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC Prática 30

Metodologia de Pesquisa e Produção do Conhecimento
e Saúde – II

Teórica ou teórica-prática 48

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

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

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

PRÁTICA ASSISTENCIAL III Prática 1106

DOENÇAS ORTOPÉDICAS NO ADULTO I Teórica ou teórica-prática 105

Eixo Específico de Área Profissional

Fisioterapia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

FISIOTERAPIA DO TRAUMA NO
PACIENTE ADULTO E IDOSO

Teórica ou
teórica-prática

36

ORTOPEDIA E TRAUMALÓGICA
BASEADA EM EVIDÊNCIAS

Teórica ou
teórica-prática

48

FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA E
TRAUMALÓGICA BASEADA EM
EVIDÊNCIAS

Teórica ou
teórica-prática

50

PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS I Prática 40

FISIOTERAPIA NAS DOENÇAS
ORTOPÉDICAS E
TRAUMATOLÓGICAS DO ADULTO

Teórica ou
teórica-prática

36

Enfermagem

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

ESTÁGIO EM CONTEXTO CLÍNICO
III

Prática 41

PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO Teórica ou
teórica-prática

32



Farmácia (Incluindo Farmácia Bioquímica)

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

FARMACOLOGIA E TOXICOLOGIA I Teórica ou
teórica-prática

84

PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS
I

Prática 40

4 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC Prática 30

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

DOENÇAS ORTOPÉDICAS NO ADULTO II Teórica ou
teórica-prática

75

PRÁTICA ASSISTENCIAL IV Prática 1106

TRAUMAS DO ADULTO E IDOSO II Teórica ou
teórica-prática

78

DOENÇAS ORTOPÉDICAS E TRAUMATOLÓGICAS
EM CRIANÇAS II

Teórica ou
teórica-prática

50

Eixo Específico de Área Profissional

Farmácia (Incluindo Farmácia Bioquímica)

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS
II

Prática 40

FARMACOLOGIA E TOXICOLOGIA II Teórica ou
teórica-prática

86

Enfermagem

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

SEMINÁRIOS TEMÁTICOS Teórica ou teórica-prática 52

ESTÁGIO EM CONTEXTO CLÍNICO
IV

Prática 41

Fisioterapia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária



PRÁTICA BASEADA EM
EVIDÊNCIA II

Prática 40

Semana Padrão

Dia Manhã Tarde Noite

Segunda: PRÁTICA TEÓRICO-PRÁTIC0

Terça: PRÁTICA EAD - Teórica

Quarta: PRÁTICA TEÓRICO-PRÁTICO

Quinta: PRÁTICA TEÓRICO-PRÁTICO

Sexta: Teórica Teórica

Sábado:

Domingo:

Perfil do Egresso

Perfil Geral dos Egressos

A residência multiprofissional em ortopedia e traumatologia tem como objetivo desenvolver
treinamento de habilidades e competências diferenciadas na área, proporcionando a inserção na prática
profissional mediante ensinamentos teóricos e práticos constantes e integrados em relação às
diferentes áreas de atuação.

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

Ortopedia e Traumatologia

Profissional com habilidades e competências na área de ortopedia e traumatologia para
avaliação, prescrição e intervenção ao paciente com afecção ortopédica e
traumatológica, buscando não somente a terapêutica, mas também a prevenção, baseada
na melhor evidência científica disponível, que sabe atuar em equipe interprofissional
com ética, profissionalismo e comprometimento com o paciente, os profissionais, o
serviço e o SUS.

Perfis Específicos dos Egressos das Áreas Profissionais

Ortopedia e Traumatologia



Área Profissional Decrição

Enfermagem Profissional com habilidades e competências para avaliação,
prescrição e intervenção ao paciente com afecção ortopédica e
traumatológica, buscando não somente a terapêutica, mas
também a prevenção, baseada na melhor evidência científica
disponível, que sabe atuar em equipe interprofissional com ética,
profissionalismo e comprometimento com o paciente, os
profissionais, o serviço e o SUS.

Farmácia (Incluindo Farmácia
Bioquímica)

Profissional com habilidades e competências para avaliação,
prescrição e intervenção ao paciente com afecção ortopédica e
traumatológica, buscando não somente a terapêutica, mas
também a prevenção, baseada na melhor evidência científica
disponível, que sabe atuar em equipe interprofissional com ética,
profissionalismo e comprometimento com o paciente, os
profissionais, o serviço e o SUS.

Fisioterapia Profissional com habilidades e competências para avaliação,
prescrição e intervenção ao paciente com afecção ortopédica e
traumatológica, buscando não somente a terapêutica, mas
também a prevenção, baseada na melhor evidência científica
disponível, que sabe atuar em equipe interprofissional com ética,
profissionalismo e comprometimento com o paciente, os
profissionais, o serviço e o SUS.

Outras Informações

Tipo do Programa : Multiprofissional
 2014Ano 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


