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Nome do programa

Residência Profissional em Saúde: Enfermagem Neonatológica

Dados da Coordenação de Residência Multiprofissional em Saúde (COREMU)

Nome do Coordenador(a) da COREMU

Suzete Maria Fustinoni

Email
smfustinoni@unifesp.br

Telefone
(11) 55764848 ramal 1548 e (11) 5081-3948

Formação / Titulação
Graduação - Enfermagem / 1990
Especialização Enfermagem Obstétrica / 1991
Mestrado em Enfermagem / 1996
Doutorado em Enfermagem / 2000

Coordenador do Programa

Nome do Coordenador (a) do Programa

Ana Paula Dias França Guareschi
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guareschi@unifesp.br
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(11) 55764430 ramal 1607
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Graduação – Enfermagem /1995
Especialização - Enfermagem Pediátrica / 2000
Mestrado - Enfermagem Pediátrica/ 2003
Doutorado – Ciências da Saúde/ 2015

Dados da Instituição Executora

CNPJ: 61699567000192
Nome: Hospital Universitário da Universidade Federal de São Paulo – Hospital São Paulo
Email/site: http://www.hospitalsaopaulo.org.br/
Telefone: (11) 5576-4000
Endereço: Rua Napoleão de Barros
Número: 715
Bairro: Vila Clementino
Cep: 04024-002
Cidade: São Paulo
UF: SP
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Dados da Instituição Formadora

CNPJ:60.453.032/0001-74
Nome: Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP
Email: enfermagem@unifesp.br
Telefone: (11) 5549-7699
Endereço: Rua Sena Madureira
Número: 1500
Bairro: Vila Clementino
Cep: 04021-001
Cidade: São Paulo
UF: SP
Unidade Universitária: Escola Paulista de Enfermagem
Endereço: Napoleão de Barros
Número: 754
Bairro: Vila Clementino
Campus: São Paulo
Cep:  04024-002
Cidade: São Paulo
UF: SP

Dados Instituições Financiadoras

Financiadora: Ministério da Educação

Beneficiada: Universidade Federal de São Paulo

Item financiado Valor

Bolsas residentes  R$ 4.106,09

Cenários de Prática Próprios

Hospital Universitário da UNIFESP – Hospital São Paulo

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. Responsável

por mais de 5 milhões de habitantes, oriundos da grande SP e de outros municípios e estados da

federação.

Além da missão de prestar assistência à saúde à população brasileira por meio do SUS, 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 UNIFESP, colaborando para a formação e capacitação de profissionais

de saúde.

O HSP servirá de campo nas áreas da Unidade Neonatal, Sala de parto, Alojamento Conjunto,

Unidade de Cuidados Intensivos, Unidade de Cuidados Intermediários Convencional, Unidades de

Cuidado Intensivo Neonatal e Unidade de Cuidados Intermediários Canguru.
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Unidade Neonatal do Hospital São Paulo

Tem como missão essencial prestar assistência a recém-nascidos doentes e, ao mesmo tempo,

servir como campo prático de aprendizado para profissionais da saúde, que estão se especializando no

cuidado a estes pacientes e atuarão em unidades neonatais de todo país.

A Unidade de Cuidados Intensivos é destinada para o cuidado de recém-nascidos instáveis e que

necessitam de uma vigilância contínua, em geral, reservada para os prematuros com peso de nascimento

abaixo de 1000 gramas e para os portadores de malformações congênitas graves que necessitem de

estabilização e/ou tratamento cirúrgico.

Unidade de Cuidados Intermediários - Convencional é o espaço destinado para os neonatos, que

tiveram alta da UTI ou que necessitem de investigação diagnóstica.

Unidade de Cuidados Intermediários – Canguru, o setor dispõe de cinco vagas destinadas ao

binômio mãe e prematuro estável, com peso acima de 1500g. As mães têm a opção de permanecer por 24

horas na Unidade, prestando atendimento ao seu filho pelo método mãe-canguru.

Ambulatório de Prematuro – UNIFESP

O Ambulatório de Prematuros da EPM/Unifesp é um centro especializado no

acompanhamento de prematuros que foi criado em 1981 com o objetivo de prestar assistência

multiprofissional a crianças nascidas prematuras, desde a alta hospitalar até o fim da adolescência,

buscando promover seu crescimento e desenvolvimento. O Ambulatório é considerado um modelo de

assistência ao prematuro no país, apresentando características especiais que o distinguem –

acompanhamento multiprofissional altamente especializado até o início da vida adulta, com todos os

profissionais atuando no mesmo local.

O atendimento no Ambulatório de Prematuros da UNIFESP é realizado, rotineiramente, por

profissionais de diversos segmentos da área da saúde, tais como pediatra, neurologista infantil,

oftalmologista, fisiatra, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, odontologista, psicólogo, neuropsicólogo,

assistente social, nutricionista e dermatologista. Esse acompanhamento é fundamental porque

prematuros, particularmente de muito baixo peso ao nascer, apresentam maior risco de sequelas que

podem ser evitadas ou minimizadas quando tratadas precocemente.

O ambulatório contribui de forma expressiva para a formação de médicos pediatras e

neonatologistas, bem como de médicos de outras especialidades e de outros profissionais nas áreas

de pediatria e neonatologia, entre eles enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos,

odontologistas, nutricionistas e assistentes sociais.

No Ambulatório são atendidos os prematuros com idade gestacional inferior a 34 semanas

nascidos no Hospital São Paulo, no Hospital Municipal Vereador José Storopolli e no Hospital

Estadual de Diadema.
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Centro de Aleitamento Materno Ana Abrão (CAA) - UNIFESP

Histórico - Criação do grupo de incentivo de Aleitamento Materno em 1998 sob coordenação da

profa Dra Ana Abrão, com início dos atendimentos no CAENF, com consulta para nutrizes após alta

hospitalar de 2001 a 2002, criado o ambulatório próprio a partir de 2003 até 2014, criação do posto de

coleta de leite humano no Hospital São Paulo em 2013 e ampliação do espaço físico desde 2014. Em

2020 foram realizados 16.795 atendimentos.

A prática de comunidade e follow-up será realizada nesta unidade didática-científico-assistencial

com o objetivo e finalidade de incentivar, promover e divulgar as atividades de assistência, ensino e

pesquisa na área de aleitamento materno, com atuação de uma equipe multidisciplinar no atendimento ao

recém-nascido/lactente e sua família.

Tipo: Assistência e Ensino

Cenários de Prática Conveniados

Unidade Básica de Saúde Parque Jardim Imperial

Na UBS são realizados cerca de 9.500 atendimentos, entre consultas médicas, visitas domiciliares

de Agentes de Saúde, consultas odontológicas e de enfermagem. A UBS Parque Imperial é uma unidade

que funciona no modelo misto, com equipes de Estratégia da Família (ESF), de Atenção Básica, do

Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) e de saúde bucal.

A unidade é gerenciada pela Organização Social Associação Paulista para o Desenvolvimento da

Medicina (SPDM), por meio de contrato de gestão com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A UBS

desenvolve programas como Mãe Paulistana, Oxigenoterapia Domiciliar, Automonitoramento Glicêmico,

Nossos Idosos, Programa Saúde na Escola, Tratamento diretamente observado de tuberculose (TDO),

práticas integrativas, entre outros serviços.

A UBS está localizada na zona sul de São Paulo, possui diversas especialidades, como

Pré-Natal/Parto, Saúde da Família e Ginecologia. A prática da comunidade será desenvolvida nesta UBS,

com enfoque no atendimento materno-infantil e nos princípios do SUS.

Tipo: Atenção primária

Hospital Geral de Pedreira - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM

Trata-se de um hospital de média complexidade, referência em atendimento de emergência para a

população da zona sul da cidade de São Paulo, gerenciado pela SPDM.

A instituição atende à maioria das especialidades, é referência em cirurgia geral, pediátrica e

vascular, ortopedia, otorrinolaringologia, ginecologia, obstetrícia e neonatologia. Também oferece

atendimentos em fisioterapia e fonoaudiologia.
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Com mais de 22 mil metros quadrados de área construída, o HGP oferece Pronto-Socorro 24

horas, sete salas de cirurgia e 289 leitos – de Enfermaria adulto e pediátrica, Maternidade, UTI adulto,

pediátrica e neonatal, atendidos por mais de 1.300 colaboradores – 338 Médicos e 657 Enfermeiros,

Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, entre outros profissionais. Conta ainda com um Banco de Leite e

um Banco de Sangue.

As práticas serão desenvolvidas na Unidade Neonatal, Sala de parto, Alojamento Conjunto,

Unidade de Cuidados Intensivos, Unidade de Cuidados Intermediários Convencional e Unidades de

Cuidado Intensivo Neonatal.

Tipo: Assistência e Ensino

Projeto Político Pedagógico

Área de Temática, de Concentração e Profissional

Área de Concentração Enfermagem Neonatológica
Área Temática Apoio Diagnóstico e Terapêutico / Especialidades Clínicas / Especialidades

Cirúrgicas
Ano 2022
Profissão Enfermeiro
Carga horária total 5.760 horas
Carga horária semanal 60hs
Duração 24 meses
Vagas solicitadas 4

Justificativa

O Brasil tem firmado compromissos internos e externos para a melhoria da qualidade da atenção à

saúde prestada à gestante e ao recém-nascido (RN) com o objetivo de reduzir a mortalidade materna e

infantil1.

Houve aumento da proporção de óbitos relacionados à prematuridade, asfixia durante o parto e

infecções neonatais, afecções estas relacionadas ao período perinatal. Assim, atualmente, 81% dos óbitos

infantis concentram-se no 1º mês de vida, principalmente no período neonatal precoce (0 a 6 dias de

vida)2.

Nesse sentido, diferentes estudos descrevem sobre os fatores associados ao nascimento

pré-termo3-4 e, nessa perspectiva, apontam para a presença de gestação múltipla e intercorrências como

rotura prematura de membranas ou outros agravos materno-fetais como possíveis causas. Outras

evidências demonstram também que a inadequação do cuidado realizado no pré-natal, como início tardio

(após o terceiro trimestre) e frequência insatisfatória (menos de seis consultas), assim como, a vil

condição
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socioeconômica, constituem aumento dos riscos para o nascimento pré-termo2,5 aumentando com isso as

chances de mortalidade infantil.

As ações de promoção, prevenção e assistência à saúde dirigida à gestante e ao RN influenciam a

condição de saúde dos indivíduos, desde o período neonatal até a vida adulta. Atualmente, salienta-se a

associação entre a vida intrauterina, as condições de saúde no nascimento e no período neonatal com os

problemas crônico-degenerativos na vida adulta, como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares,

saúde mental, dentre outros1.

O eixo de atenção ao recém-nascido que permite o nascimento e o desenvolvimento sadio e

harmonioso, em condições dignas de existência6, constitui uma ação de saúde, com o propósito de

garantir a qualidade, integralidade, resolutividade e continuidade do cuidado com responsabilização até a

resolução completa dos problemas das gestantes e recém-nascidos, desde o pré-natal até o período

neonatal, com ações educativas às mulheres e o atendimento ao recém-nascido da primeira semana aos

28 dias de vida.

Considerando a importância das políticas públicas no período perinatal e o papel da universidade

pública de estar em consonância com os problemas vivenciados pela sociedade na qual está inserida,

com oferecimento de alternativas viáveis e efetivas para solucioná-las, assim como, a sua atenção às

necessidades do mercado de trabalho, com objetivo de capacitar profissionais para atuação diante das

transformações que ocorrem no mundo globalizado, que requer profissionais cada vez mais qualificados,

conscientes de suas responsabilidades sociais e que busquem a melhoria da assistência à saúde.

Considerando a carência de recursos humanos especializados em determinadas regiões do país,

como um dos grandes problemas de implementação do SUS e escassez de programas de capacitação de

enfermeiros especialistas na área de Enfermagem Neonatológica, apesar deste profissional ser

imprescindível para garantir uma assistência especializada, sobrevivida, desenvolvimento saudável e

inserção familiar do recém-nascido, na atenção primária e no âmbito familiar.

A UNIFESP e o HSP cientes de suas responsabilidades enquanto instituições, respectivamente,

formadora e prestador de assistência à saúde, de um contingente expressivo da população brasileira,

apoiam o Programa de Residência em Enfermagem Neonatológica, por ser um modelo para formação de

profissionais compatíveis, com a necessidade de atuação na saúde neonatal e da família, que fortalece a

efetivação do SUS, pois seu eixo central está pautado nos princípios e diretrizes do sistema e respeita as

legislações brasileiras, que norteiam os programas de residência.

Objetivos

Objetivo Geral

Formar enfermeiros neonatologistas para atuar nos diferentes cenários do Sistema Único de Saúde.
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Objetivos Específicos

● Compreender historicamente as políticas públicas de saúde centrada no recém-nascido e na

família.

● Analisar o processo saúde-doença do recém-nascido, tendo como foco ações seguras de

educação, proteção, recuperação e promoção em saúde e prevenção de agravos ao recém-nascido e à

família.

● Planejar, gerir e executar atividades de assistência ao recém-nascido no ambiente intra e extra

hospitalar dentro de suas especificidades profissionais;

● Desenvolver o processo da assistência sistematizada de enfermagem ao recém-nascido de baixa,

média e alta complexidade, identificando riscos e intercorrências clínicas;

● Realizar programas educativos visando à prevenção de riscos neonatais e a melhoria dos

indicadores de saúde para esta população em todos os cenários de cuidado;

● Desenvolver atividades de Educação em Saúde à família, em todos os ambientes da prática da

enfermeira neonatologista;

● Desenvolver pesquisas que contemplem a melhoria do ambiente de prática neonatal e as

competências do especialista;

● Atuar dentro de um contexto interprofissional, para o atendimento das necessidades de cuidado

e/ou educação em saúde e na saúde;

● Desenvolver um perfil profissional que contemple atitudes reflexivas, críticas, humanitárias e éticas

com responsabilidade, competência, habilidade, atitude, valores e entrega nos mais diferentes cenários de

saúde, que circundam o processo saúde - doença do neonato;

● Capacitar enfermeiro para analisar criticamente o seu papel como cidadão profissional, na

mudança dos indicadores de morbimortalidade da realidade brasileira na assistência neonatal.

Articulação com políticas de saúde pactuação com o gestor de saúde

Articulação com políticas de saúde

O Programa de Residência está articulado com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a

Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), a Política Nacional de Humanização (PNH), a Política

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), a Política Nacional de Aleitamento Materno

(PNAM) e a Rede Cegonha e aos Programas Nacionais de Humanização do Pré-Natal e Nascimento

(PNHPN), Saúde da Família (PSF), Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), Imunização (PNI),

Atenção Humanizada ao Recém-Nascido Método Canguru, Práticas Integrativas e Rede Brasileira de

Bancos de Leite Humano (RBLH) e Estratégia Qualineo.
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Parcerias

Cenários de prática próprios: Hospital São Paulo, CAA e Ambulatório do prematuro.

Cenários de prática conveniadas: Hospital Geral de Pedreira e Unidade Básica de Saúde Parque

Jardim Imperial

Diretrizes Pedagógicas

O Programa de Residência Profissional em Saúde – Enfermagem Neonatológica está estruturado

em um conjunto de conteúdos teórico-práticos específicos da saúde neonatal, que são aplicados através

de metodologias ativas de aprendizagem, com possibilidade do ensino híbrido pós pandemia, da parte

teórica do programa.

A adoção de metodologias ativas de aprendizagem promove a participação do estudante,

demonstrando efeitos superiores ao tradicional, quanto às habilidades nas tomadas de decisões clínicas e

terapêuticas; mudanças comportamentais no saber, fazer e ser em uma área de conhecimento;

crescimento pessoal e profissional; ampliação da capacidade cognitiva e melhoria do processo de

comunicação com pacientes e família7, que são aspectos indispensáveis a uma futura profissão.

A concepção pedagógica adotada é a problematizadora, que foi uma inovação nos cursos de

saúde da Universidade Estadual de Londrina – UEL e descrita nos estudos da pesquisadora Berbel7-8
, que

foi a primeira a utilizar o termo "metodologia da problematização com o arco de Maguerez".

A metodologia baseada em problemas, considera o estudante como sujeito do seu próprio

aprendizado e parte das experiências vivenciadas pelo aprendiz na sua realidade local, potencializando a

aprendizagem significativa. Esta metodologia tem conjunto de métodos, técnicas, procedimentos ou

atividades intencionalmente selecionados e organizados em cada etapa, de acordo com a natureza do

problema em estudo e as condições gerais dos participantes9.

A metodologia de problematização com o arco de Maguerez10 vai além de uma metodologia ativa

é uma alternativa de ensino reflexivo e construtivo, apresentando um referencial teórico-metodológico, que

pode ajudar o professor no seu trabalho com o conhecimento teórico-prático, que se complementa com a

transformação da realidade. A metodologia de problematização está estruturada em cinco etapas que se

desenvolvem a partir da realidade ou um recorte da realidade:

1) Observação da realidade – o estudante adquire a capacidade de observar sua realidade e os

problemas emergentes;
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2) Pontos-chave - o estudante terá que identificar a causa e os possíveis fatores e determinantes

associados ao problema, analisar e redigir a reflexão. O mais importante não é o produto e sim o

processo, que deve ser conduzido pelo professor com o objetivo de fazê-lo refletir, e torná-lo protagonista

de suas decisões.

3) Teorização – compreende a busca de evidências científicas que possam esclarecer o problema.

Os estudantes se organizam para buscar as informações sobre o problema, observar o que está

ocorrendo e confrontar ao que foi constatado inicialmente.

4) Hipóteses de solução – o estudante se questiona sobre o que é preciso fazer para solucionar o

problema, considerando o estudo realizado e alternativas para a sua resolução.

5) Aplicação à realidade (prática) – considerada etapa da evidência e do compromisso do

estudante com o seu meio, no qual ocorre a ação-reflexão-ação ou teoria-prática-teoria.

A metodologia da problematização promove um estudante mais ativo, questionador, com liberdade

de expressão, motivado por situações advindas do mundo real e, portanto, sua aprendizagem é ligada a

aspectos significativos da realidade. Promove o desenvolvimento das habilidades intelectuais de

observação, análise, avaliação, compreensão, inferência, bem como, o intercâmbio e a cooperação com o

outro. O professor nesta abordagem assume o papel de mediador do processo ensino-aprendizado10.

A intencionalidade do Programa de Residência Profissional em Saúde – Enfermagem

Neonatológica é garantir através da metodologia de problematização e aprendizagem significativa, que o

futuro enfermeiro especialista adquira as competências exigidas, para sua atuação no cenário do período

perinatal, com conhecimentos, habilidades, atitudes esperadas, valores e entrega para este profissional.

As competências do enfermeiro neonatologista referem-se à prática clínica baseada em

evidências, educação permanente, liderança, comunicação e relacionamento interpessoal e

interprofissional, administração e gerenciamento.

Quadro 1 – Competências do enfermeiro neonatologista e os objetivos específicos. São Paulo, 2019.

Competências Objetivos específicos

Prática clínica
baseada em
evidências

● Aplicar as políticas públicas de atenção ao pré-natal, parto, nascimento, neonato e
família, utilizando os serviços de referência e contrarreferência;

● Analisar o processo saúde-doença do recém-nascido, tendo como foco ações
seguras de educação, proteção, recuperação e promoção em saúde e prevenção
de agravos ao recém-nascido e à família;

● Realizar programas educativos visando à prevenção de riscos neonatais e a
melhoria dos indicadores de saúde em todos os cenários de cuidado;

● Realizar o Cuidado Centrado na Criança e Família;
● Utilizar os recursos materiais e equipamentos de assistência neonatal; aplicar

os conhecimentos e as habilidades da semiologia e semiotécnica no processo de
trabalho da enfermagem neonatal;

● Aplicar os conhecimentos e as habilidades da semiologia e semiotécnica no
processo de trabalho da enfermagem neonatal;

● Desenvolver a capacidade da tomada de decisão na assistência de enfermagem
neonatal;

● Desenvolver a SAE ao RN identificando riscos e intercorrências clínicas.
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Educação
permanente

● Realizar estudos de casos pautados na atenção integral ao RN e família;
● Apresentar interesse na busca do conhecimento como elemento fundamental para

sua prática clínica;
● Realizar leituras críticas sobre políticas públicas, normas e funcionamento da

unidade neonatal, processos fisiopatológicos e de assistência de enfermagem dos
RNs;

● Diagnosticar as demandas de educação permanente da equipe e planejar projetos
educativos para melhoria da prática neonatal;

● Consumir pesquisas que contemplem a melhoria do ambiente de prática neonatal;
● Participar dos processos avaliativos dos membros da equipe de enfermagem.

Liderança

● Atuar de maneira interdisciplinar no planejamento do cuidado ao RN e família;
● Desenvolver um perfil profissional que contemple atitudes reflexivas, críticas,

humanitárias, políticas e éticas com responsabilidade e competência para atuação
na enfermagem neonatal;

● Analisar criticamente o seu papel como cidadão profissional na mudança da
realidade brasileira da assistência neonatal;

● Identificar os perfis de liderança dos enfermeiros das unidades neonatais e
correlaciona-los com os modelos teóricos;

● Desenvolver características de liderança do enfermeiro da unidade neonatal;

Comunicação e
relacionamento
interpessoal e

interprofissional

● Apresentar comunicação verbal e não verbal adequada para o ambiente da
unidade neonatal;

● Realizar comunicação escrita clara, objetiva e de acordo com as normas da língua
portuguesa e da cultura organizacional;

● Demonstrar dignidade e respeito em relação à família;
● Desenvolver o relacionamento assertivo na equipe interprofissional;
● Utilizar as Tecnologias Informação e Comunicação (TICs) no cuidado neonatal.

Administração /
gerenciamento

● Participar da administração e gerenciamento da unidade neonatal

Processo Seletivo

O cronograma de inscrição será elaborado a partir do edital publicado pelo Ministério da Educação

(MEC).

Perfil inicial dos Candidatos para Ingresso

● Poderão ingressar no Programa de Residência em Enfermagem Neonatológica, 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 em Enfermagem Neonatologista deverá:

● Apresentar requerimento à COREMU;
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● 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 matrícula do candidato,

no entanto, o diploma deverá ser apresentado pelo profissional residente até o quarto mês do ano

letivo do Programa de Residência em Enfermagem Neonatológica, 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 em Enfermagem Neonatológica,

mediante apresentação do diploma devidamente revalidado por Instituição competente.

Critérios/Etapas de Seleção

O ingresso ao Programa de Residência em Enfermagem Neonatológica, se dará através de processo

seletivo realizado conforme edital elaborado, especificamente, com esta finalidade e amplamente

divulgado.

O processo de seleção dos candidatos à Residência em Enfermagem Neonatológica dar-se-á

mediante prova objetiva (1ª fase), prova teórico-prática (2ª fase) e análise de Curriculum Vitae. A

classificação final dos candidatos deverá ser homologada pela COREMU. A COREMU preencherá as

vagas que porventura surgirem, posteriormente, com chamada por ordem de classificação dos 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

A avaliação do discente é formativa, com avaliações processuais contínuas ao longo do programa,

com diferentes estratégias avaliativas propostas pelas disciplinas teóricas e práticas e auto avaliação. O

trabalho de conclusão de curso compõe o processo avaliativo, podendo ser na forma de manuscrito para
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publicação, sob orientação do tutor da área de concentração, com no mínimo título de mestre, com a

possibilidade de um co-orientador.

O processo de avaliação continuada por competências será realizado pelo Instrumento de

Avaliação aprovado pelo Núcleo Docente Assistencial Estruturante (NDAE), que dispõe sobre as

competências, objetivos e atividades esperadas, que o residente tenha atingido a cada semestre e que irá

conduzir o planejamento do processo de ensino aprendizado de cada residente.

Para avaliação de aproveitamento do estudante em disciplinas ou módulos ou trabalhos de

conclusão de curso (TCC), será utilizada a equivalência entre conceitos e notas, conforme abaixo:

Cursos Reprovado Aprovado
Disciplinas e/ou Módulos e/ou
TCC

Insuficiente Suficiente
Insuficiente (I) Regular (R) Bom (B) Ótimo (O)

< 6,0 6,0 a 7,9 8,0 a 8,9 9,0 a 10,0

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)

2. Assistência ao Paciente (10,0): Dominio dos casos (2,5); Responsabilidade (2,5);

Habilidades/estratégias de atendimento (2,5); Correlação teórica e prática (2,5)

3. Conhecimento Teórico (10,0): Prova escrita/seminário (10,0); Discussões e resenhas (10,0); Casos

clínicos/ outros (10,0)

4. Faltas Justificadas Não justificadas

Nota Final é a média aritmética dos itens atitude, assistência e conhecimento teórico.

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 e 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 às Disciplinas Teóricas (carga horária, conteúdo, estratégias pedagógicas adotadas,
outros)
(   ) Superou as expectativas
(    ) Atingiu as expectativas
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(   ) Atingiu parcialmente as expectativas
(   ) Não atingiu as expectativas
Sugestões para melhorias:
Quanto ao Cenário de Prática
(   ) Superou as expectativas
(    ) Atingiu as expectativas
(   ) Atingiu parcialmente as expectativas
(   ) Não atingiu as expectativas
a) O ambiente de prática propiciou aprendizado? (  ) sim (  ) não     Por que?:
b) Participação do Tutor   ( ) ótimo ( ) bom ( ) regular ( ) ruim
c)   Participação do Preceptor ( ) ótimo ( ) bom ( ) regular ( ) ruim
d)   Houve discussão multiprofissional?  ( ) sim ( ) não                       Por que?:
Sugestões para melhorias:
Quanto às estratégias pedagógicas adotadas
(   ) Superou as expectativas
(   ) Atingiu as expectativas
(   ) Atingiu parcialmente as expectativas
(   ) Não atingiu as expectativas
Sugestões para melhorias:
Outras questões que julgue pertinentes ao processo de avaliação do Programa

Infraestrutura

Instalações e equipamentos

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIFESP: Hospital São Paulo – em seus 82 anos de atividades,

busca oferecer uma assistência de qualidade à grande demanda de pacientes que necessitam de seus

serviços. Contribui para a formação e capacitação de profissionais da área 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 por meio do Sistema Único de Saúde, o HSP também se

destaca pelo desenvolvimento de pesquisas clínicas e a formação de recursos humanos imprescindíveis

para a qualidade do próprio SUS. Cerca de 80% dos docentes da UNIFESP do Campus São Paulo, Vila

Clementino, possuem alguma vinculação com o HSP, por meio das áreas clínicas a que estão ligados ou

por exercer atividades nas suas unidades assistenciais. Conta 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 e com 31 leitos na unidade neonatal.

Conta ainda, com Laboratório de Informática, Centro de Educação e Assistência de Enfermagem

(CAENF), Ambulatório de Educação em Saúde e Enfermagem, Instituto Cochrane de Medicina Clínica

por Evidência, Laboratórios de Pesquisa Clínica, Centro de Ensino de Habilidades e Simulação Helena

Nader e Biblioteca.
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Salas de aulas

Conta com 4 anfiteatros com média de 70 lugares e 3 salas menores de 30 lugares na Escola

Paulista de Enfermagem – EPE, vários no Campus São Paulo e no Hospital Universitário da Unifesp -

Hospital São Paulo, podendo ser usados mediante agendamento. Existe espaço disponível para os (as)

residentes na instituição.

Sala de aula virtual

Plataforma Meet de acesso aos emails unifesp e Classroom para arquivamento das aulas

gravadas e materiais, além de ser um canal de comunicação entre coordenadores, tutores e residentes.

Sala de informática

Na Escola Paulista de Enfermagem há uma sala de informática equipada com computadores,

projetor multimídia, acesso Wifi, mesas e cadeiras.

Equipamentos

Dispõe de duas Salas de Videoconferências na Escola Paulista de Enfermagem, sendo uma em

anfiteatro com 70 lugares, com equipamento utilizado é um Polycom VSX 7000, com licença para

conexões multipontos, duas televisões LCD de 40 polegadas, sistema de som, ar condicionado, projetor

multimídia e tela retrátil. Outro espaço para videoconferência é uma sala com capacidade de 15 lugares.

São oferecidos Equipamentos de Proteção Individual para as residentes, que não constam nas

unidades da prática.

Biblioteca e Periódicos

A Biblioteca Central da UNIFESP foi criada em 1936, tem por missão contribuir para a melhoria do

ensino, da pesquisa e da extensão, de modo a atender às necessidades de informação científica da

comunidade de profissionais de saúde, através da prestação de serviços de informação.

Para cumprir sua missão, ela tem os seguintes objetivos: promover serviços de informação

proporcionando informação científica e tecnológica aos pesquisadores da área da saúde, visando

aumentar a eficiência e eficácia no atendimento; promover o treinamento e aperfeiçoamento contínuo de

recursos humanos, visando ao aprimoramento das atividades relativas à informação bibliográfica e

documentação na área da saúde.

Na consecução destes objetivos, a Biblioteca Central exerce as seguintes funções: - Biblioteca

local da BIREME – Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - como

parceira na promoção de produtos e serviços de informação baseados no uso de uma metodologia

comum, no compartilhamento de recursos e no uso de tecnologias de informação adequada, visando ao
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atendimento das necessidades de informação. Funciona ainda, como Centro Coordenador do Catálogo

Coletivo de livros e teses da Instituição, reunindo 12 bibliotecas setoriais da Universidade através de uma

metodologia comum para centralização das coleções; estimulando o desenvolvimento e aperfeiçoamento

das bibliotecas científicas e técnicas da Universidade.

Existe o serviço de apoio aos residentes com relação ao acesso a periódicos e treinamento de

busca em bases de dados.

A Escola Paulista de Enfermagem possui um periódico denominado de Acta Paulista de

Enfermagem.

Corpo docente - assistencial

Coordenação CPF
TITULA
ÇÃO

CARGA
HORÁRIA

ACESSO AO
LATTES E-MAIL

Ana Paula Dias
França Guareschi 17777368893 doutora 40h DE

http://lattes.cnpq.br/4
209449928426580

guareschi@UNIFESP.
br

Flávia Simphronio
Balbino 135 623 418 65 doutora

40 horas
semanais

http://lattes.cnpq.br/
8815718989140425

balbino.flavia@UNIFE
SP.br

Núcleo Docente
Estruturante

Formação / Titulação CPF

Ana Paula D. F.Guareschi Graduação (1995); Especialização (1998);
Mestrado (2003); Doutorado (2015)

177 773 688 93

Eliana M Pinheiro Graduação (1980); Especialização (1981);
Mestrado (1982); Doutorado (2003)

049 672 508 40

Érica Trovisco Martins Graduação (2002);
Especialização/ Residência (2004)

299 856 968 40

Flávia Simphronio Balbino Graduação (1992); Especialização (1993);
Mestrado (2004); Doutorado (2014)

135 623 418 65

Gabriela Almeida Aranha Graduação (2020);
Especialização/Residência (cursando)

468 704 768-88

Maria Magda F. G. Balieiro Graduação (1981); Especialização (1982);
Mestrado (1992); Doutorado (1999)

204 389 151 00

Corpo Docente CPF

TITULAÇÃ

O

CARGA

HORÁRIA

ACESSO AO

LATTES E-MAIL

Maria Magda F G

Balieiro 204 389 151 00 doutora 40 horas DE
http://lattes.cnpq.br/9

173690204516872

mmfgbalieiro@UNIFES

P.br

Eliana Moreira

Pinheiro 049 672 508 40 doutora 40 horas DE
http://lattes.cnpq.br/0

313695891816024 pinheiro@UNIFESP.br

Ariane F

Machado Avelar 175 965 758 11 doutora 40 horas DE
http://lattes.cnpq.br/8

919300907658980

ariane.machado@UNI

FESP.br
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Ana Paula Dias

França Guareschi 17777368893 doutora 40h DE
http://lattes.cnpq.br/4
209449928426580 guareschi@UNIFESP.br

Docente Formação / Titulação
Ana Paula Dias França Guareschi Graduação (1995)

Especialização (1998)
Mestrado (2003) Doutorado (2015)

Ariane Ferreira Machado Avelar Graduação (1998)
Especialização (2001)
Mestrado (2003)
Doutorado (2009)

Eliana M Pinheiro Graduação (1980)
Especialização (1981)
Mestrado (1982)
Doutorado (2003)

Flávia Simphronio Balbino Graduação (1992)
Especialização (1993)
Mestrado (2004)
Doutorado (2014)

Kelly Cristina Sbampato Calado Orsi Graduação (2005)
Especialização (2008)
Mestrado (2015)

Maria Magda F. G. Balieiro Graduação (1981)
Especialização (1982)
Mestrado (1992) Doutorado (1999)

Tutoras CPF

TITULAÇÃ

O

CARGA

HORÁRIA

ACESSO AO

LATTES E-MAIL

Kelly C S C Orsi 301 771 638 44 doutora

40 horas

semanais
http://lattes.cnpq.br/800

8769426223599 calado@UNIFESP.br

Kelly P Coca 286 538 398 95 doutora 40 horas DE
http://lattes.cnpq.br/816

7230363189115 kcoca@UNIFESP.br

Andréia C Cruz 303.024.078-98 doutora 40 horas DE
http://lattes.cnpq.br/521

6058641905813

andreia.cruz@UNIFES

P.br

Maria Magda F G

Balieiro 204 389 151 00 doutora 40 horas DE
http://lattes.cnpq.br/917

3690204516872

mmfgbalieiro@UNIFE

SP.br

Eliana Moreira

Pinheiro 049 672 508 40 doutora 40 horas DE
http://lattes.cnpq.br/031

3695891816024 pinheiro@UNIFESP.br

Ariane F

Machado Avelar 175 965 758 11 doutora 40 horas DE
http://lattes.cnpq.br/891

9300907658980

ariane.machado@UN

IFESP.br

Ana Paula Dias

França Guareschi 17777368893 doutora 40h DE

https://wwws.cnp

q.br/87472509B4

A32592CA279904

709452A9#

guareschi@UNIFESP.

br

Flávia Simphronio

Balbino 135 623 418 65 doutora

40 horas

semanais

CV:

http://lattes.cnpq.br/881

5718989140425

balbino.flavia@UNIFE

SP.br
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Tutores Formação / Titulação
Ana Paula Dias França Guareschi Graduação (1995)

Especialização (1998)
Mestrado (2003) Doutorado (2015)

Andréia Cascaes Cruz Graduação ( 2003)
Especialização (2005)
Mestrado ( 2010) Doutorado ( 2015 )

Ariane Ferreira Machado Avelar Graduação (1998)
Especialização (2001)
Mestrado (2003)
Doutorado (2009)

Eliana M Pinheiro Graduação (1980)
Especialização (1981)
Mestrado (1982)
Doutorado (2003)

Flávia Simphronio Balbino Graduação (1992)
Especialização (1993)
Mestrado (2004)
Doutorado (2014)

Kelly Cristina Sbampato Calado Orsi Graduação (2005)
Especialização (2008)
Mestrado (2015)

Kelly Pereira Coca Graduação (2001)
Especialização (2002)
Mestrado (2005) Doutorado (2013)
Pós-doutorado (2019)

Maria Magda F. G. Balieiro Graduação (1981)
Especialização (1982)
Mestrado (1992) Doutorado (1999)

Preceptora CPF

TITULAÇÃ

O

CARGA

HORÁRIA

ACESSO AO

LATTES E-MAIL

Cristiana Araújo
Guiller Ferreira 278 634 708 46 mestre

40h

semanais
http://lattes.cnpq.br/01

38803525215889

c.guiller@huhsp.org.

br

Érika Trovisco
Martins 299 856 968 40

especialist

a

40h

semanais
http://lattes.cnpq.br/11

32705105055904

erica.trovisco@huhsp

.org.br

Isabela Genovez
Spir 427 746 538 27

especialist

a

36h

semanais
http://lattes.cnpq.br/

2332339964224277

isaspir.enf@gmail.co

m

Sabrina Fernanda
Zeballos 381 061 888 84

especialist

a

36h

semanais
http://lattes.cnpq.br/90

81771650563709

sabrizeballos@yahoo

.com.br

Ariane da Silva

Godoy 346.202.368-37

especialist

a

36h

semanais
http://lattes.cnpq.br/91

21350249244686

ane.godoy@yahoo.c

om.br

Beatriz

Magalhães

Fernandes

Guerrero 414.459.778-42

especialist

a

36h

semanais
http://lattes.cnpq.br/04

50987480452400

beatriz.mfernandes

@gmail.com

Vânia da Silva

Perim 280.286.698-24

especialist

a

36h

semanais
http://lattes.cnpq.br/16

34194125339751

vania.perim@hpedre

ira.spdm.org.br
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Preceptoras Formação / Titulação

Cristiana Araújo Guiller Ferreira Graduação (2001)
Especialização (2003)
Mestrado (2007)

Sabrina Fernanda Zeballos Graduação (2010)
Especialização (2013)

Ariane da Silva Godoy Graduação (2010)
Especialização (2013)

Érica Trovisco Martins Graduação (2002)
Especialização/ Residência (2004)

Isabela Genovez Spir
Graduação (2015)
Especialização/ Residência (2018)

Beatriz Magalhães Fernandes Guerrero Graduação (2016)
Pós graduação (2019)

Vânia da Silva Perim Graduação (2007)
Especialização  (2012)

Matriz Curricular

A.  Eixo Transversal dos Programas

DISCIPLINA TIPO DE
ATIVIDADE CH PERÍO

DO
Prof
Responsável

Trabalho de Conclusão de
Curso Teórica 120 horas R1 (18h)

R2 (102h)
Metodologia de Pesquisa Teórica 48 horas R1 Solange Guizilini

Segurança do paciente como
prioridade estratégica Teórica 36 horas R1 Rita Simone L Moreira

Políticas Públicas,
Humanização e Gestão de Teórica 36 horas R1 Meiry Fernanda Pinto

Okuno

20



Serviços de Saúde
Equipe Multiprofissional e
Gestão do Cuidado Teórica 72 horas R1 Juliana Ruiz

Rodrigues
Epidemiologia e Vigilância
epidemiológica

Teórica 48 horas R2 Mônica Antar Gamba

Bioética e Ética Profissional
Teórica 36 horas R2 Bartira de Aguiar Roza

Bioestatística

Teórica 18 horas R2
Luciana Dias
Chiavegato

Total das Atividades do Eixo Transversal do Programa
414 horas

B.  Eixo da área de concentração Enfermagem Neonatal
DISCIPLINA TIPO DE

ATIVIDADE
CARGA

HORÁRIA
PERÍODO Prof responsável

Políticas Públicas de Saúde
Neonatal

Teórica 84 horas R1 Flávia S Balbino

Gestão de Serviços de Saúde
Neonatal

Teórica 36 horas R2 Lucia Giunta

Assistência de enfermagem ao
RN de baixa complexidade

Teórica 126 horas R1 Ana Paula D F
Guareschi

Avaliação Clínica do RN e
Interpretação de Exames
Diagnósticos

Teórica 84 horas
R1 Flávia S Balbino

Atenção Humanizada ao RN -
Método Canguru

Teórica 36 horas R1 Flávia S Balbino

Assistência interprofissional ao
recém-nascido de alta
complexidade e sua família

Teórica 264 horas R2 Ana Paula D F
Guareschi

Assistência de enfermagem na
Reanimação Neonatal

Teórica-Prática 36 horas R1 Ana Paula D F
Guareschi

Avanços tecnológicos em
terapia intravenosa

Teórica-Prática 84 horas R1 Ariane F Machado
Avelar

Prática assistencial na
comunidade

Prática 624
horas

R1 Andréia Cascaez Cruz

Prática assistencial em
ambulatórios de follow-up ao
neonato e aleitamento materno

Prática 720 horas R2 Eliana Moreira
Pinheiro

Prática assistencial ao RN em
sala de parto e alojamento
conjunto

Prática 720
horas

R1

Kelly C S Orsi
Prática assistencial ao RN em
cuidados intermediários

Prática
720 horas

R1 Maria Magda F
Balieiro

Prática assistencial ao RN em
cuidados intensivos

Prática 1620 horas R2 Flávia S Balbino

Processo de Enfermagem no
contexto neonatal

Teórica 72 horas R1 Ana Paula D F
Guareschi

Farmacologia e terapêutica
para a prática de enfermagem

Teórica 84 horas R1 Ana Paula D F
Guareschi

Cuidados Paliativos Neonatais Teórica 36 horas R2 Flávia S Balbino

Total das Atividades do Eixo da Área de
Concentração

5346
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Resumo da Carga Horária

Atividades do Eixo Transversal dos Programas + Atividades da Área de
Concentração 1152 horas
Atividades Práticas e Teórico Práticas 4608 horas
Total do Curso 5760 horas

Descrição das disciplinas

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Ementa

Desenvolvimento do raciocínio investigativo para a elaboração de pesquisa que resultará no

Trabalho de Conclusão do Curso.

Metodologia de ensino

Encontros periódicos como o Tutor/Orientador para elaboração do TCC e posterior avaliação deste

trabalho, ao final do curso por uma banca após a defesa ou apresentação do mesmo.

METODOLOGIA DE PESQUISA

Ementa

A disciplina aborda os conceitos básicos de metodologia e delineamento da pesquisa clínica,

estimulando a elaboração de projetos de estudo nas áreas de saúde da criança, do adulto e idoso, bem

como o consumo de artigos científicos.

Metodologia de ensino

Bibliografia básica

1. Hulley SB, Cummings SR, Browner WS et al. Escolhendo os sujeitos do estudo: especificação,

amostragem, recrutamento. In: Hulley SB, Cummings SR, Browner WS et al. Delineando a

Pesquisa Clínica: uma abordagem epidemiológica. 2ªed. Porto Alegre: Artmed, 2003.

2. Browner WS. Preparando-se para estimar o tamanho da amostra: hipótese e princípios básicos.

In: Hulley SB, Cummings SR, Browner WS et al. Delineando a Pesquisa Clínica: uma abordagem

epidemiológica. 2ªed. Porto Alegre: Artmed, 2003.

3. Steven R, Cummings SR, Hulley SB, et al. Elaboração de Questionários e Instrumentos de Coleta

de Dados. In: Hulley SB, Cummings SR, Browner WS et al. Delineando a Pesquisa Clínica: uma

abordagem epidemiológica. 2ªed. Porto Alegre: Artmed, 2003.

4. Grady D, Newman TB, Vittinghoff E. Gerenciamento de Dados. In: Hulley SB, Cummings SR,

Browner WS et al. Delineando a Pesquisa Clínica: uma abordagem epidemiológica. 2ªed. Porto

Alegre: Artmed, 2003.
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5. Goldim JR, Pithan CF, Oliveira JG, Raymundo MM. O processo de consentimento informado livre

e esclarecido em pesquisa: uma nova abordagem. Rev Assoc Med Bras 2003; 49(4):372-4.

Bibliografia complementar

1. Wagner MB, Motta VT, Dornelles CC. SPSS passo a passo. EDUCS: Caxias do Sul, 2004.

2. Gil AC. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ªed. Editora Atlas: São Paulo; 2002.p.171.

3. Hulley SB, Cummings SR, Browner WS et al. Delineando a Pesquisa Clínica: uma abordagem

epidemiológica. 2ªed. Porto Alegre: Artmed, 2003.

SEGURANÇA DO PACIENTE COMO PRIORIDADE ESTRATÉGICA

Ementa

Com o embasamento teórico oferecido nesta disciplina espera-se que o residente seja

capaz de conhecer os aspectos relevantes em relação à segurança do paciente como prioridade

estratégica.

Metodologia de ensino

Aulas síncronas e assíncronas

Exercícios

Bibliografia básica

Bibliografia complementar

POLÍTICAS PÚBLICAS, HUMANIZAÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Ementa

A disciplina aborda o trabalho em equipe e a parceria multiprofissional no cuidado do cliente nos

diferentes contextos organizacionais.

Metodologia de ensino

Aulas síncronas e assíncronas

Exercícios

Bibliografia básica

1. Barros MEB, Benevides de Barros R. Da dor ao prazer no trabalho. In: Barros MEB, Santos SB.

Trabalhador da saúde: muito prazer – protagonismo dos trabalhadores na gestão do trabalho em

saúde. Porto Alegre: Ed. Unijuí, 2007.

2. Cecílio LCO e Mendes, TC. Propostas alternativas de gestão hospitalar e o protagonismo dos

trabalhadores: por que as coisas nem sempre acontecem como os dirigentes desejam? Saúde

Soc. 2004;13(2):39-55.

3. Cecílio, LCO. As necessidades de saúde como conceito estruturante na luta pela integralidade e

equidade na atenção. In: Pinheiro R, Mattos AR. (Org.) Os sentidos da Integralidade na atenção e

cuidado à saúde. Rio de Janeiro: Ed. IMS – UERJ/ABRASCO, 2001.
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4. Cecílio LCO. A morte de Ivan Ilitch de Leon Tolstói: elementos para se pensar as múltiplas

dimensões da gestão do cuidado. Interface, Comunicação, Saúde e Educação 2009; Ahead of

print ISSN 1414-3283 (versão impressa)

Bibliografia complementar

1. Campos GWS. O anti-Taylor: sobre a invenção de um método para co-governar instituições de

saúde produzindo liberdade e compromisso. Cad. Saúde Pública. 1998; 14(4): 863-870.

2. Cecilio LCO. Autonomia versus controle dos trabalhadores: a gestão do poder no hospital. Ciênc.

saúde coletiva 1999; 4(2):315-329.

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E GESTÃO DO CUIDADO

Ementa

Propiciar um espaço pedagógico, compartilhado por todos os residentes, de reflexão sobre a

construção de práticas multiprofissionais do cuidado em saúde, em múltiplos contextos organizacionais,

com particular ênfase nos processos de planejamento, gestão e avaliação em saúde.

Metodologia de ensino

Realização de seminários

Discussão de casos, a partir da vivência/práticas no hospital ou nas Redes de Atenção

Elaboração de Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) com plano de alta ou seguimento

Bibliografia básica

1. Cecílio LCO, Lacaz FAC.  Trabalho em saúde. Rio de Janeiro: Cebes, 2012.

2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da

Atenção e Gestão do SUS. Clínica ampliada e compartilhada / Ministério da Saúde, Secretaria de

Atenção à Saúde, Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. – Brasília:

Ministério da Saúde, 2009. 64 p. (Série B. Textos Básicos de Saúde). Disponível em:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf

3. Brasil. Ministério da saúde. Secretaria de atenção à saúde. Política nacional de Humanização da

atenção e Gestão do SUS. Redes de produção de saúde / Ministério da saúde, Secretaria de

atenção à saúde, Política nacional de Humanização da atenção e Gestão do SUS. – Brasília:

Ministério da saúde, 2009. 44 p. : il. color. – (série B. textos Básicos de saúde). Disponível em:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/redes_producao_saude.pdf

4. Furtado JP. Arranjos Institucionais e Gestão da Clínica: Princípios da Interdisciplinaridade e

Interprofissionalidade. Cad. Bras. Saúde Mental. 2009; 1(1) (CD-ROM). Disponível em:

http://www.iqg.com.br/pbsp/img_up/01317818419.pdf
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5. Mendes EV. As redes de atenção à saúde. Ciência & Saúde Coletiva. 2010;15(5):2297-2305.

Bibliografia complementar

1. Cecílio LCO. A morte de Ivan Ilitch, de Leon Tolstói: elementos para se pensar as múltiplas

dimensões da gestão do cuidado. Interface - Comunic.,Saude, Educ. 2009; 13(1): 545-55.

2. Foucault M. O nascimento do hospital. In: Foucault, M. Microfísica do poder. São Paulo: Graal,

2005.

3. Peduzzi M. Equipe multiprofissional de saúde: conceito e tipologia. Rev. Saúde Pública. 2001;

35(1): 103-9, 2001.

EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Ementa

Esta disciplina visa proporcionar aos pós - graduandos, R2, do Curso de Residência

Multiprofissional em Saúde, o reconhecimento do perfil epidemiológico, os indicadores de saúde e a

morbidade hospitalar, reconhecendo os determinantes do processo saúde doença, utilizando a

investigação epidemiológica, o sistema de informação em saúde, como fonte de dados, para a

implementação de políticas públicas e ações programáticas de saúde/cuidado na atenção básica e na

área hospitalar. Desta forma possibilitará o planejamento, diagnóstico e organização dos serviços de

saúde, pela atuação interdisciplinar nas ações de promoção, prevenção e na intervenção nos riscos,

agravos e doenças.

Metodologia  de ensino

Aulas expositivas; workshop; leitura e exercícios em que os residentes fazem análise crítica de

dados demográficos e epidemiológicos.

Bibliografia básica

1. Almeida Filho N, Rouquayrol MZ. Introdução à epidemiologia moderna. 6.ed.Belo Horizonte,

Abrasco, 2003.

2. Rouquayrol MZ, Almeida Filho N. Epidemiologia & Saúde. 6ª. Ed. Rio de Janeiro, MEDSI 2003.

3. Pereira MG. Epidemiologia teoria e prática. Guanabara Koogan. R. de Janeiro, 2000.

4. Medronho RA. Epidemiologia. São Paulo, Ed. Atheneu, 2004.

5. Almeida Filho N, Rouquayrol MZ. Epidemiologia e saúde. 5ª ed. Rio de Janeiro: MEDSI; 1999.

Desenhos em epidemiologia; p.149-170.

Bibliografia complementar

1. Vianna LAC.. Método epidemiológico de investigação em enfermagem. In: Barros SM. Iniciação

em metodologia da pesquisa para enfermeiros. São Paulo, FRÔNTIS, 1998.

2. Malleta CHM. Epidemiologia e saúde pública. São Paulo: Atheneu; 1998.

3. Rothman KJ, Greenland S. Modern Epidemiology. 2ª ed. Philadelphia, Lippincott-Raven Publ.,

1998.
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BIOÉTICA E ÉTICA PROFISSIONAL

Ementa

Visa promover a aproximação entre as profissões das diferentes áreas participantes

deste programa de Residência Multiprofissional, abordando as questões éticas legais que

norteiam o exercício profissional, utilizando como ferramenta a bioética.

Metodologia de ensino

Aula síncrona e assíncrona

Bibliografia básica

1. Garrafa VPL (org) Bioética, Poder e Injustiça. ED. Loyola, 2003.

2. Garrafa VPL (org.). A Bioética no século XXI. Brasília (DF). ED. UNB, 2000.

3. Mendes HNB et al. A Prática Profissional e Ética no contexto das políticas de saúde. Rev. Latino

Americ. Enferm. 2001;9(2):20-6  .

4. Cofen - Lei do Exercício Profissional de Enfermagem.1986. Endereço eletrônico:

www.portalcofen.gov.br.

5. Sociedade Brasileira de Bioética. Endereço Eletrônico: www. sbbioetica. org.br

Bibliografia complementar

1. COFITO - Lei do Exercício Profissional do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional. Endereço

eletrônico: www.coffito.org.br

2. CFFa – Lei do Exercício Profissional do Fonoaudiólogo. Endereço eletrônico: www.cffa.org.br

3. CFP – Lei do Exercício Profissional do Psicólogo. Endereço Eletrônico: www.pol.org.br

BIOESTATÍSTICA

Ementa

A disciplina apresenta e discute os princípios básicos de estatística aplicada à pesquisa em

Saúde. Serão também abordadas as formas de apresentação e interpretação dos resultados das análises.

Os tópicos a serem abordados incluem estatística descritiva e introdução aos testes inferencial

(hipóteses).

Metodologia de ensino

Aulas síncronas e assíncronas

Exercícios

Bibliografia básica

Bibliografia complementar

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NEONATAL

Ementa
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Subsidia a compreensão das políticas de saúde neonatal existentes no Brasil e fundamenta o

processo de formação profissional contextualizando as leis, políticas e programas de saúde nacionais

considerando a saúde neonatal como produto de interação de fatores relativos à criança e sua família.

Metodologia de ensino

Aula expositiva dialogadas

Aulas síncronas e assíncronas

Fóruns de discussão

Leitura de artigos científicos

Metodologia de avaliação

Avaliação Formativa

Atividades em sala

● Análise crítica de artigos

● Triagem Neonatal

Avaliação Somativa

● Elaboração do texto síntese sobre videoaulas do Ministério da Saúde, sobre boas práticas no

atendimento neonatal.

● Apresentação do texto reflexivo sobre Alojamento Conjunto e Hospital Iniciativa Amigo da Criança.

Bibliografia básica

1. Brasil. Ministério da Saúde. Universidade Estadual do Ceará. Caderno Humaniza SUS.

Humanização do parto e do nascimento. [Internet]. 2004. [cited 2019 Ago 9]. Available:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf

2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Atenção Humanizada ao

Recém-Nascido de Baixo Peso. Método Canguru. [Internet]. 2017. [cited 2019 Ago 9]. Available:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_humanizada_metodo_canguru_manual_3ed.pdf

3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de Atenção

Especializada e Temática. Triagem neonatal biológica: manual técnico / Ministério da Saúde,

Secretaria de Atenção a Saúde, Departamento de Atenção Especializada e Temática. – Brasília:

Ministério da Saúde, 2016.

4. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria no 1020, de 29 de maio de 2013. [Internet]. 2004. [cited 2019

Ago 9]. Available: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/agenda_compro_crianca.pdf

5. Brasil. Ministério da Saúde.Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar.

[Internet]. 2015. [cited 2019 Ago 9]. Available:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_aleitamento_materno_cab23.pdf

Bibliografia complementar

1. Justino DCP, Lope MS et al. Historical evaluation of children's public health policies in Brazil:

integrative review.Revista Ciência Plural. 2019; 5(1):71-88.

2. Costa R, Padilha MICS, Monticelli M, Ramos FRS, Borenstein MS. Políticas públicas de saúde ao
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recém-nascido no Brasil: reflexos para a assistência neonatal. Hist. enferm., Rev. eletrônica.

2010;1(1): 55-68.

3. Leal MC et al. Saúde reprodutiva, materna, neonatal e infantil nos 30 anos do Sistema Único de

Saúde (SUS). Ciência & Saúde Coletiva. 2018; 23(6):1915-1928.

4. Castro MC et al. Brazil’s unified health system: the first 30 years and prospects for the future. The

Lancet [Internet]. 2019. [cited 2019 Ago 9]. Available:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31243-7/fulltext.

GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NEONATAL

Ementa

Processo de Trabalho do Enfermeiro. Gerenciamento de Recursos: físicos; materiais; custos e de
informação. Gerenciamento da Qualidade e da Segurança do Paciente em Saúde: indicadores de
qualidade assistencial; ferramentas da qualidade. Gestão de Pessoas: Sistema de Classificação de
Pacientes; Dimensionamento de Pessoal. Competências gerenciais: liderança; negociação; tomada de
decisão; supervisão.

Metodologia de ensino

Aulas expositivas dialogadas

Aulas síncronas e assíncronas

Leitura e discussão de artigos científicos

Discussão em grupo

Exercícios práticos

Metodologia de avaliação

Avaliação Formativa

● Atividades síncronas

● Aula expositiva dialogada
● Discussão de casos e vídeos
● Participação nas discussões e propostas de intervenção
Atividades assíncronas
● Análise crítica de artigos
● Exercícios práticos
● Reflexões sobre questões norteadoras

Avaliação Somativa
● Rubricas de avaliação das atividades propostas e produções solicitadas e/ou Completude e

entrega das atividades propostas e produções solicitadas

Bibliografia básica

1. Kurcgant, P. Gerenciamento em enfermagem. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Guanabara, 2016.
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2. Marquis BL. Administração e Liderança em Enfermagem – teoria e aplicação. Porto Alegre: Artmed 8ª

edição, 2015.

3. CQH. Manual de Indicadores de Enfermagem NAGEH. 2ª. Ed. 2012. [online] [Acesso 10 Novembro

2016]. Disponível em: http://www.cqh.org.br/portal/pag/doc.php?p_ndoc=125

Bibliografia complementar

1. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil). Serviços de atenção materna e neonatal: segurança

e qualidade / Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília: ANVISA, 2014. 103 p.: il. –

(Tecnologia em serviços de saúde) ISBN: 978-85-88233-45-4.

2. Báo ACP, Amestoy SC, Moura GMSS, Trindade LL. Indicadores de qualidade: ferramentas para o

gerenciamento de boas práticas em saúde. Rev Bras Enferm [Internet]. 2019;72(2):377-84.

3. Macedo RS, Bohomol E. Análise da estrutura organizacional do Núcleo de Segurança do Paciente dos

hospitais da Rede Sentinela. Rev Gaúcha Enferm. 2019;40(esp):e20180264

  Sites Indicados para Pesquisa:
● PROQUALIS: site vinculado ao ICICT_Fiocruz oferecer conteúdos para consulta e atualização de

profissionais de saúde. Disponível em: http://proqualis.net/
● ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária: autarquia federal, vinculada ao Ministério da

Saúde, com atuação em âmbito nacional para ações de vigilância sanitária e epidemiológica e de
saúde do trabalhador.

● Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde – REBRATS: rede de centros
colaboradores e instituições de ensino no Brasil, dedica-se à geração e síntese de evidências
científicas na área de avaliação de tecnologias em saúde. Disponível em:
http://rebrats.saude.gov.br/

● Ministério do Trabalho e Emprego (MET). Órgão do Governo Federal responsável pelas políticas
públicas, fiscalização e regulamentação do trabalho no Brasil. Disponível em:
http://trabalho.gov.br/portal-mte/

● COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. Autarquia vinculada ao Ministério do Trabalho, órgão
disciplinador do exercício profissional da Enfermagem no âmbito nacional. Disponível em:
http://www.cofen.gov.br/

● COREN-SP – Conselho Regional de Enfermagem. autarquia, vinculada ao COFEN e TEM,
responsável por fiscalizar e disciplinar o exercício profissional da Enfermagem no âmbito do
estado de São Paulo. Disponível em: http://www.coren-sp.gov.br/

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO DE BAIXA COMPLEXIDADE

Ementa

Instrumentaliza o enfermeiro para prestar assistência de enfermagem sistematizada ao recém-nascido

de baixa complexidade e sua família.

Metodologia de ensino

Aulas expositivas dialogadas
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Aulas síncronas e assíncronas

Discussão de casos clínicos

Discussão de artigos científicos

Estudo de caso

Metodologia de avaliação

Avaliação Formativa

Atividades em sala

● Análise crítica de artigos

● Discussão de casos

● Participação nas discussões dos artigos científicos

Avaliação Somativa

● Apresentação dos casos clínicos

● Discussão de artigos científicos

Bibliografia básica

1. Macdonald MG, Mullett MD, Seshia MM. Avery. Neonatologia: Fisiopatologia e Tratamento do

Recém-Nascido.7ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2018.

2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações

Programáticas Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de

saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações

Programáticas Estratégicas. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 1,2,3, 4 v.

3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção

Especializada e Temática. Triagem neonatal biológica: manual técnico / Ministério da Saúde,

Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada e Temática. – Brasília:

Ministério da Saúde, 2016.

4. Segre CAM, Costa HPF, Lippi UG. Perinatologia: Fundamentos e Prática. 3ed. São Paulo: Sarvier,

2015.

5. Hockenberry, Marilyn J.   Wong fundamentos de enfermagem pediátrica / Marilyn

J. Hockenberry, David Wilson, Cheryl C. Rodgers; [tradução Eliseanne Nopper, Flor de Letras,

Sueli Toledo Basile]. - 10. ed. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.  

Bibliografia complementar

1. Klaus MH, Kennel JH, Klaus PH. Vínculo: construindo as bases para um apego seguro e para

independência. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.

2. Carvalho MR, Gomes CF. Amamentação: bases científicas para a prática profissional. Rio de

Janeiro: Guanabara - Koogan, 2016.
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3. Fonseca SVB (Coord). Manual de Perinatologia. São Paulo: Federação Brasileira das Associações

de Ginecologia e Obstetrícia, 2013. 118 p. Disponível:

http://www.febrasgo.org.br/site/wpcontent/uploads/2013/11/Manual_Prematuridade_1485x21cm_b

aixa-web.pdf

AVALIAÇÃO CLÍNICA DO RECÉM-NASCIDO E INTERPRETAÇÃO DE EXAMES DIAGNÓSTICOS

Ementa

Aborda conteúdos que embasam técnico - cientificamente o cuidado do recém-nascido, envolvendo

conteúdos de semiologia e semiotécnica neonatal nas diversas fases após o nascimento e interpretação

de exames diagnósticos, além de instrumentalizar o enfermeiro para primeira etapa do processo de

enfermagem.

Metodologia de ensino

Aulas expositivas dialogadas

Aulas síncronas e assíncronas

Discussão de casos clínicos

Discussão de artigos científicos

Metodologia de avaliação

Avaliação Formativa

● Atividades em sala

● Análise crítica de artigos

● Discussão de casos

● Participação nas discussões dos artigos científicos

Avaliação Somativa

● Apresentação dos casos clínicos

● Discussão de artigos artigos científicos

Bibliografia básica

1. Hockenberry, Marilyn J.   Wong fundamentos de enfermagem pediátrica / Marilyn

J. Hockenberry, David Wilson, Cheryl C. Rodgers; [tradução Eliseanne Nopper, Flor de Letras,

Sueli Toledo Basile]. - 10. ed. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. 

2. Donnelly L. Fundamentos de Diagnósticos por Imagem em Pediatria 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier,

2018.

3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Atenção à saúde do recém-nascido:

guia para os profissionais de saúde. 2ª ed. Atualizada. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.1v –

4V. il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicas). 
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4. Pagana K, Pagana T. Guia de exames laboratoriais e de imagem para Enfermagem. 11 ed. Rio de

Janeiro: Elsevier, 2015.

5. Carvalho WB, Diniz EMA, Ceccon MEJR, Krebs VLJ, Vaz FACV. Neonatologia. 2a ed. São Paulo:

Manole, 2019.

Bibliografia complementar

1. Macdonald MG, Mullett MD, Seshia MM. Avery. Neonatologia: Fisiopatologia e Tratamento do

Recém-Nascido.7ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2018.

2. Jarvis C. Exame físico e Avaliação de saúde para enfermagem. 7ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier,

2016.

3. Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stantion BF. Nelson Tratado de Pediatria. 20a ed. Rio de

Janeiro: 2017.

Sites indicados para pesquisa:

http://www.hc.ufpr.br/acad/pediatria/rotinas/NEONATO/exame_fisico.htm

http://www.webfono.hpg.ig.com.br/RN.htm

ATENÇÃO HUMANIZADA AO RECÉM-NASCIDO E MÉTODO CANGURU

Ementa

Aborda o Método Canguru como uma política nacional de saúde que integra um conjunto de ações

voltadas para a qualificação do cuidado ao recém‑nascido e sua família e reuni estratégias de intervenção

biopsicossocial, psicoafetivos e clínicos, com uma ambiência que favoreça o cuidado ao recém-nascido e

à sua famílias, assim como, instrumentaliza o profissional para o manuseio refinado do recém-nascido,

garantindo o cuidado com o cuidador e o ambiente de trabalho.

Metodologia de ensino

Aula expositiva dialogada

Aulas síncronas e assíncronas

Discussão de casos clínicos

Discussão de artigos científicos

Dinâmicas

Projeção de filmes

Dramatização

Simulação

Metodologia de avaliação

Avaliação Formativa

Atividades em sala

● Análise crítica de artigos

● Discussão de casos
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● Participação nas discussões dos artigos científicos, dinâmicas, simulação e dramatização

Avaliação Somativa

● Apresentação dos casos clínicos

● Discussão de artigos artigos científicos

Bibliografia básica

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações

Programáticas Estratégicas. Método canguru: diretrizes do cuidado [recurso eletrônico] / Ministério

da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. –

Brasília: Ministério da Saúde, 2018. 84 p. : il.

2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações

Programáticas Estratégicas. Atenção humanizada ao recém-nascido: Método Canguru: manual

técnico / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações

Programáticas Estratégicas. – 3. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 340 p. : il.

3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações

Programáticas Estratégicas. Guia de orientações para o Método Canguru na Atenção Básica:

cuidado compartilhado / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de

Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 56 p. :il

4. Sales IMM, Santos JDM, Rocha SS, Gouveia MTO, Carvalho NAR. Contribuições da equipe de

enfermagem na segunda etapa do Método Canguru: Implicações para a alta hospitalar do

recém-nascido. Escola Anna Nery 2018; 22(4): e20180149.

5. Lago et al. Systematic review of non-pharmacological analgesic interventions for common

needle-related procedures in newborn infants and development of evidence-based clinical

guidelines. Acta Paediatrica 2017;106(6): 864-870.

Bibliografia complementar

1. Brito ACM de, Ferreira A de FC, Sobrinho CRO, Rocha D do SA, Oliveira DF da C, Costa LA,

Martins R de S, Parente JS. The importance of nursing for an effective execution of the kangaroo

method. RSD [Internet]. 2020Dec.24 [cited 2021Dec.20];9(12):e30091211102. Available from:

https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/11102

2. Alves, Fernanda Nascimento et al. Impacto do método canguru sobre o aleitamento materno de

recém-nascidos pré-termo no Brasil: uma revisão integrativa. Ciência & Saúde Coletiva [online]. v.

25, n. 11 [Acessado 20 Dezembro 2021] , pp. 4509-4520. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/1413-812320202511.29942018>. ISSN 1678-4561.

https://doi.org/10.1590/1413-812320202511.29942018.

3. Sassá AH, Marcon SS. Avaliação de famílias de bebês nascidos com muito baixo peso durante o

cuidado domiciliar. Texto Contexto Enferm. 2013; 22(2):442-51.

ASSISTÊNCIA INTERPROFISSIONAL AO RECÉM-NASCIDO DE ALTA COMPLEXIDADE E SUA
FAMÍLIA
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Ementa

Instrumentaliza o residente sobre o cuidado interprofissional ao recém-nascido crítico e sua família,

com planejamento da assistência de enfermagem.

Metodologia de ensino

Aulas expositivas dialogadas

Aulas síncronas e assíncronas

Estudos de casos

Jogos educativos

Problematização

Leituras de artigos científicos

Metodologia de avaliação

Avaliação formativa

● Material didático

● Resenha de artigos

● Relatórios de eventos

Avaliação Somativa

● Avaliação escrita individual

● Avaliação prática na simulação

Bibliografia básica

1. Hockenberry, Marilyn J. Wong fundamentos de enfermagem pediátrica / Marilyn J. Hockenberry,

David Wilson, Cheryl C. Rodgers; [tradução Eliseanne Nopper, Flor de Letras, Sueli Toledo Basile].

- 10. ed. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

https://www.evolution.com.br/epubreader/9788535290004

2. Fanaroff AA, Fanaroff JM. Klaus & Fanaroff. Alto Risco em Neonatologia. 6ª Ed. Elsevier, 2014.

3. Macdonald MG, Mullett MD, Seshia MM. Avery. Neonatologia: Fisiopatologia e Tratamento do

Recém-Nascido.7ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2018.

4. Carvalho WB, Diniz EMA, Ceccon MEJR, Krebs VLJ, Vaz FACV. Neonatologia. 2a ed. São Paulo:

Manole, 2019.

5. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Atenção à saúde do recém-nascido:

guia para os profissionais de saúde. 2ª ed. Atualizada. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.1v – 4V.

il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicas).

Bibliografia complementar

1. Segre CAM, Costa HPF, Lippi UG. Perinatologia: Fundamentos e Prática. 3ed. São Paulo: Sarvier,

2015.

2. Lopes MT, Toma E, Maia MM. Cuidados intensivos pediátricos. São Paulo: Atheneu, 2019.

34



3. Souza ABG. Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. São Paulo: Atheneu, 2015.

Sites recomendados

https://www.sbp.com.br/

https://brazil.cochrane.org/

http://www.redeneonatal.com.br/index.php/unifesp-epm

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA REANIMAÇÃO NEONATAL

Aborda as boas práticas no atendimento ao recém-nascido, o transporte e a estabilização imediata

após a reanimação, com a finalidade de reduzir a morbimortalidade.

Metodologia de ensino

Aula expositiva dialogada

Aula síncrona e assíncrona

Leitura prévia do documento "Reanimação do Recém-Nascido > 34 semanas em sala de parto

Diretrizes 2016 e Reanimação do Recém-Nascido < 34 semanas em sala de parto Diretrizes 2016".

Aulas práticas em manequim de reanimação

Metodologia de avaliação

Avaliação formativa

● Participação nas discussões teórico práticas

● Pré-teste

● Relatório relato de experiência no atendimento de reanimação neonatal em centro de parto

humanizado

Avaliação Somativa

● Avaliação escrita individual pós-teste

● Avaliação prática na simulação

Bibliografia básica

1. Destaques das diretrizes de RCP e ACE de 2020 da American Heart Association. Disponível via:

https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/cpr-guidelines-files/highlights/hghlghts_2020eccguidelines_po

rtuguese.pdf

2. Ferreira CAG, Balbino FS, Balieiro MMFG, Mandetta MA. Presença da família durante reanimação

cardiopulmonar e procedimentos invasivos em crianças. Rev Paul Pediatr 2014;32(1):107-13.

3. Sociedade Brasileira de Pediatria. Reanimação do recém-nascido ≥34 semanas em sala de parto:

Diretrizes 2016 da Sociedade Brasileira de Pediatria. [Internet] 2016. [cited 9 de set 2019].

Available from: www.sbp.com.br/reanimacao
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4. Brasil. Ministério da Saúde. Diretrizes para a organização da atenção integral e humanizada ao

recém-nascido (RN) no Sistema Único de Saúde. Portaria n. 371/2014 SAS/MS – 08/05/2014.

[Internet]. 2014. [cited 9 set 2019]. Available from:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2014/prt0371_07_05_2014.html

5. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações

Programáticas e Estratégicas. Nota técnica n. 16/2014 CRIALM/DAPES/SAS/MS -13/06/2014.

[cited 9 set 2019]. Available from:

https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2014/08/PortariaMS371-NotaTecnica_SAS16-em-1

0junho2014-Atendimento-RN-ao-nascimento.pdf

Bibliografia complementar

Sites recomendados

http://www.spsp.org.br/2017/11/23/curso-teorico-pratico-de-reanimacao-neonatal-para-

profissionais-de-saude/

http://www.enfermeiroaprendiz.com.br/reanimacao-neonatal-em-sala-de-parto-assistencia-ao-rn-m

aior-igual-34-semanas/

AVANÇOS TECNOLÓGICOS EM TERAPIA INTRAVENOSA

Ementa

Fundamentos teóricos, filosóficos e práticos sobre a assistência de enfermagem para a promoção

da segurança do paciente submetido à terapia intravenosa e à inserção do cateter central de inserção

periférica.

Metodologia de ensino

Aula expositiva dialogada

Aula síncrona e assíncrona

Simulação  realística de procedimentos

Leituras complementares

Metodologia de avaliação

Avaliação formativa

● Participação nas discussões  teórico práticas

● Pré-teste

Avaliação Somativa

● Avaliação escrita individual pós-teste

● Elaboração ou atualização dos protocolos de cateter central de inserção periférica

Bibliografia básica
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1. Phillips LD. Manual of I.V. Therapeutics Evidence-Based Practice for Infusion Therapy. 6th ed.

Philadelphia: F. A. Davis Company; 2014.

2. Avelar AFM, Peterlini MAS, Pedreira MLG. Assertividade e tempo de permanência de cateteres

intravenosos periféricos com inserção guiada por ultrassonografia em crianças e adolescentes.

Rev Esc Enferm USP 2013;47(3):539-46.

3. Avelar AFM, Peterlini MAS, Pedreira MLG. Ultrasonography-guided peripheral intravenous access

in children. J Infus Nurs 2015; 38(5):320-7.

4. O’Grady NP, Alexander M, Burns LA, et al. Guidelines for the prevention of intravascular

catheter-related infections. Centers for Disease Control and Prevention. MMWR Recomm

Rep2011. (Available at: http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/bsi-guidelines-2011.pdf,

accessed May 1, 2011).

5. Harada MJCS, Pedreira MLG. Terapia intravenosa e infusões. São Caetano do Sul: Yends, 2011.

Bibliografia complementar

1. Murassaki ACY, Versa GLGS, Bellucci Júnior JA, Meireles VC. Avaliação de cuidados na terapia

intravenosa: desafio para a qualidade na enfermagem. Esc Anna Nery (impr.)2013 jan -mar; 17

(1):11-16.

2. Avelar AFM, Peterlini MAS, Onofre PSC, Pettengill MAM, Pedreira MLG. Capacitação de

enfermeiros para uso da ultra sonografia na punção intravascular periférica. Acta Paul Enferm

2010; 23(3):433-6.

3. Silveira TVL et al. Complicações decorrentes do uso do cateter central de inserção periférica

(PICC) em uma unidade de terapia intensiva neonatal. Brazilian Journal of Development. 2021;

7(10):95180-9519110

Sites recomendados

Infusion Nurses Society – www.ins1.org

Conselho Regional de Enfermagem São Paulo | COREN-SP – www.corensp.org.br

Centers for Disease Control and Prevention – www.cdc.gov

PRÁTICA ASSISTENCIAL AO RECÉM-NASCIDO NA COMUNIDADE

Ementa

Proporciona a experiência de prestação de cuidados ao recém-nascido e sua família em unidades

básicas de saúde, ambulatório e no domicílio, por meio de consultas de enfermagem, educação à saúde,

realização de intervenções de enfermagem em relação à promoção, recuperação e reabilitação da saúde
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do neonato.

Metodologia de ensino

Ensino prático

Discussão clínica e gerencial

Estudo de casos

Metodologia de avaliação

Avaliação formativa

● Participação nas discussões teórico práticas

● Entrega de relatórios

● Apresentação de estudo de caso

● Elaboração e/ou atualização de protocolos

Avaliação Somativa

● Avaliação prática

Bibliografia básica

1. Brasil. Ministério da Saúde. Universidade Estadual do Ceará. Caderno Humaniza SUS.

Humanização do parto e do nascimento. [Internet]. 2004. [cited 2019 Ago 9]. Available:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf

2. Brasil. Ministério da Saúde.Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar.

[Internet]. 2015. [cited 2019 Ago 9]. Available:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_aleitamento_materno_cab23.pdf

3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações

Programáticas Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de

saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações

Programáticas Estratégicas. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 1,2,3, 4 v.

4. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Coordenação-Geral de Atenção

Especializada. Manual de Normas Técnicas e Rotinas Operacionais do Programa Nacional de

Triagem Neonatal / Ministério da Saúde, Secretaria de Assistência à Saúde, Coordenação Geral de

Atenção Especializada. – Brasília: Ministério da Saúde, 2002.

5. Hockenberry, Marilyn J.   Wong fundamentos de enfermagem pediátrica / Marilyn

J. Hockenberry, David Wilson, Cheryl C. Rodgers; [tradução Eliseanne Nopper, Flor de Letras,

Sueli Toledo Basile]. - 10. ed. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. 

Bibliografia complementar

1. Castro MC et al. Brazil’s unified health system: the first 30 years and prospects for the future. The

Lancet [Internet]. 2019. [cited 2019 Ago 9]. Available:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31243-7/fulltext.
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2. Justino DCP, Lope MS et al. Historical evaluation of children's public health policies in Brazil:

integrative review.Revista Ciência Plural. 2019; 5(1):71-88.

3. Leal MC et al. Saúde reprodutiva, materna, neonatal e infantil nos 30 anos do Sistema Único de

Saúde (SUS). Ciência & Saúde Coletiva. 2018; 23(6):1915-1928.

PRÁTICA ASSISTENCIAL EM AMBULATÓRIO DE FOLLOW-UP DO NEONATO E ALEITAMENTO

MATERNO

Ementa

Engloba a prática do enfermeiro em acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do neonato

após a alta hospitalar, dentro de uma abordagem multidisciplinar com a finalidade de detecção e

intervenção das alterações neuropsicomotoras da criança e manejo do aleitamento materno, com

experiência em consultas, posto de coleta de leite humano e banco de leite, com suporte à família.

Metodologia de ensino

Ensino prático

Discussão clínica e gerencial

Estudo de casos

Metodologia de avaliação

Avaliação formativa

● Participação nas discussões  teórico práticas

● Entrega de relatórios

● Apresentação de estudo de caso

● Elaboração e/ou atualização de protocolos

Avaliação Somativa

● Avaliação prática

Bibliografia básica

1. Hockenberry, Marilyn J. Wong fundamentos de enfermagem pediátrica / Marilyn J. Hockenberry,

David Wilson, Cheryl C. Rodgers; [tradução Eliseanne Nopper, Flor de Letras, Sueli Toledo Basile].

- 10. ed. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

2. Carvalho MR, Gomes CF. Amamentação: bases científicas para a prática profissional. Rio de

Janeiro: Guanabara - Koogan, 2016.

3. Fonseca RMS, Milagres LC, Franceschini SCC, Henrique BD. O papel do banco de leite humano

na promoção da saúde materno infantil: uma revisão sistemática Ciênc. Saúde Colet. 26 (01) 25

Jan 2021.
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4. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Atenção à saúde do recém-nascido:

guia para os profissionais de saúde. 2ª ed. Atualizada. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.1v – 4V.

il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicas).

5. Macdonald MG, Mullett MD, Seshia MM. Avery. Neonatologia: Fisiopatologia e Tratamento do

Recém-Nascido.7ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2018.

Bibliografia complementar

1. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Banco de leite humano: funcionamento, prevenção

e controle de riscos/ Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília : Anvisa, 2008.

2. Castro ACO, Duarte ED, Diniz IA. Intervenção do Enfermeiro às Crianças Atendidas no Ambulatório

de Seguimento do Recém-Nascido de Risco. Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro.

2017;7:e1159.

3. Jantsch LB, Alves TF, Arrué AM, Toso BRGO, Neves ET. (Des)articulação da rede de atenção à

saúde na prematuridade tardia e moderada. Rev Bras Enferm. 2021;74(5):e20200524.

PRÁTICA ASSISTENCIAL AO RECÉM-NASCIDO NA SALA DE PARTO E NO ALOJAMENTO

CONJUNTO

Ementa

Aborda as boas práticas no atendimento ao recém-nascido, o transporte e a estabilização imediata

após a reanimação, além do atendimento de enfermagem seguro e de qualidade ao neonato e sua família,

com foco nas intervenções assistenciais e educativas no alojamento conjunto, garantindo o vínculo e

redução da morbimortalidade infantil.

Metodologia de ensino

Ensino prático

Discussão clínica e gerencial

Estudo de casos

Metodologia de avaliação

Avaliação formativa

● Participação nas discussões teórico práticas

● Entrega de relatórios

● Elaboração e/ou atualização de protocolos

● Apresentação de estudo de caso

Avaliação Somativa

● Avaliação prática

Bibliografia básica
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1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações

Programáticas Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de

saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações

Programáticas Estratégicas. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 1,2,3, 4 v.

2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção

Especializada e Temática. Triagem neonatal biológica: manual técnico / Ministério da Saúde,

Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada e Temática. – Brasília:

Ministério da Saúde, 2016.

3. Destaques das diretrizes de RCP e ACE de 2020 da American Heart Association. Disponível via:

https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/cpr-guidelines-files/highlights/hghlghts_2020eccguidelines_po

rtuguese.pdf

4. Sociedade Brasileira de Pediatria. Reanimação do recém-nascido ≥34 semanas em sala de parto:

Diretrizes 2016 da Sociedade Brasileira de Pediatria. [Internet] 2016. [cited 9 de set 2019].

Available from: www.sbp.com.br/reanimacao

5. Carvalho MR, Gomes CF. Amamentação: bases científicas para a prática profissional. Rio de

Janeiro: Guanabara - Koogan, 2016.

Bibliografia complementar

1. Ferreira CAG, Balbino FS, Balieiro MMFG, Mandetta MA. Presença da família durante reanimação

cardiopulmonar e procedimentos invasivos em crianças. Rev Paul Pediatr 2014;32(1):107-13.

2. Segre CAM, Costa HPF, Lippi UG. Perinatologia: Fundamentos e Prática. 3ed. São Paulo: Sarvier,

2015.

3. Hockenberry, Marilyn J. Wong fundamentos de enfermagem pediátrica / Marilyn J. Hockenberry,

David Wilson, Cheryl C. Rodgers; [tradução Eliseanne Nopper, Flor de Letras, Sueli Toledo Basile].

- 10. ed. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

PRÁTICA ASSISTENCIAL AO RECÉM-NASCIDO EM CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS

Ementa

Proporciona a prestação do cuidado ao recém-nascido de baixo risco internado em unidade de

cuidados intermediários, garantindo a integralidade da assistência com ações seguras e humanizadas de

educação, promoção e prevenção em saúde ao recém-nascido.

Metodologia de ensino

Ensino prático

Discussão clínica e gerencial

Estudo de casos

Metodologia de avaliação
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Avaliação formativa

● Participação nas discussões  teórico práticas

● Entrega de relatórios

● Elaboração e/ou atualização de protocolos

● Apresentação de estudo de caso

Avaliação Somativa

● Avaliação prática
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http://www.febrasgo.org.br/site/wpcontent/uploads/2013/11/Manual_Prematuridade_1485x21cm_b

aixa-web.pdf
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Ementa

Instrumentaliza o residente à prestar assistência de enfermagem sistematizada ao recém-nascido

crítico e sua família.

Metodologia de ensino

Ensino prático

Discussão clínica e gerencial

Estudo de casos

Metodologia de avaliação

Avaliação formativa

● Participação nas discussões teórico práticas

● Entrega de relatórios

● Elaboração e/ou atualização de protocolos

● Apresentação de estudo de caso

Avaliação Somativa

● Avaliação prática

Bibliografia básica

1. Hockenberry, Marilyn J. Wong fundamentos de enfermagem pediátrica / Marilyn J. Hockenberry,

David Wilson, Cheryl C. Rodgers; [tradução Eliseanne Nopper, Flor de Letras, Sueli Toledo Basile].

- 10. ed. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

https://www.evolution.com.br/epubreader/9788535290004

2. Fanaroff AA, Fanaroff JM. Klaus & Fanaroff. Alto Risco em Neonatologia. 6ª Ed. Elsevier, 2014.

3. Macdonald MG, Mullett MD, Seshia MM. Avery. Neonatologia: Fisiopatologia e Tratamento do

Recém-Nascido.7ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2018.

4. Carvalho WB, Diniz EMA, Ceccon MEJR, Krebs VLJ, Vaz FACV. Neonatologia. 2a ed. São Paulo:

Manole, 2019.

5. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Atenção à saúde do recém-nascido:

guia para os profissionais de saúde. 2ª ed. Atualizada. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.1v – 4V.

il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicas).

Bibliografia complementar

1. Segre CAM, Costa HPF, Lippi UG. Perinatologia: Fundamentos e Prática. 3ed. São Paulo: Sarvier,

2015.

2. Lopes MT, Toma E, Maia MM. Cuidados intensivos pediátricos. São Paulo: Atheneu, 2019.

3. Souza ABG. Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. São Paulo: Atheneu, 2015.
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4. Hockenberry, Marilyn J. Wong fundamentos de enfermagem pediátrica / Marilyn J. Hockenberry,

David Wilson, Cheryl C. Rodgers; [tradução Eliseanne Nopper, Flor de Letras, Sueli Toledo Basile].

- 10. ed. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. https://www.evolution.com.br/epubreader/9788535290004

Sites recomendados

https://www.sbp.com.br/

https://brazil.cochrane.org/

http://www.redeneonatal.com.br/index.php/unifesp-epm

PROCESSO DE ENFERMAGEM NO CONTEXTO NEONATAL

Ementa

Aborda as teorias de enfermagem e as etapas do processo de enfermagem, com

instrumentalização dos residentes sobre a sistematização da assistência de enfermagem no contexto

neonatal.

Metodologia de ensino

Aulas expositivas dialogadas

Aula síncrona e assíncrona

Problematização

Estudos de caso

Exercícios

Jogos educativos

Metodologia de avaliação

Avaliação Formativa

Atividades em sala

● Discussão de casos

● Exercícios práticos

● Estudos de casos

● Jogos educativos

Avaliação Somativa

● Avaliação escrita individual

Bibliografia básica

1. Alfaro- Lefevre R. Aplicação do processo de enfermagem. Porto Alegre: Artmed, 2014.

2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Atenção à saúde do recém-nascido:

guia para os profissionais de saúde. 2ª ed. Atualizada. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 1v –

4V. il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicas).

3. Mccloskey, JC, Bulechek, GM(orgs). Classificações das Intervenções de Enfermagem (NIC). 4 ed.

São Paulo: Artmed, 2016. 988p.
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4. Moorhead S, Johnson M, Maas ML, Swanson E. Classificação dos Resultados de Enfermagem.

Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

5. Herdman TH (ed). Diagnósticos de Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação

2020/2022. Porto Alegre: Artmed, 2020.
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J. Hockenberry, David Wilson, Cheryl C. Rodgers; [tradução Eliseanne Nopper, Flor de Letras,

Sueli Toledo Basile]. - 10. ed. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. 

2. Bretas JRS (Org). Manual de exame físico para a prática da enfermagem em pediatria. São Paulo:

Iátria, 2012.

3. Potter PA, Stockert PA, Pery AG, Hall AM, Ostendorf WR. Fundamentos de Enfermagem. 9ª ed.

Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

FARMACOLOGIA E TERAPÊUTICA PARA A PRÁTICA DE ENFERMAGEM

Ementa

Aborda os conhecimentos sobre os principais fenômenos farmacológicos e alterações dos

processos fisiológicos, a partir da utilização dos fármacos enfatizando-se suas indicações, contra

indicações, toxicidade e interações com outros medicamentos e o cuidado de enfermagem no preparo e

administração de medicamentos com segurança.

Metodologia de ensino
Aula expositiva dialogada

Aula síncrona e assíncrona

Discussão de casos clínicos

Discussão de artigos científicos

Metodologia de avaliação

Avaliação Formativa

Atividades em sala

● Análise crítica de artigos

● Discussão de casos

● Estudos dirigidos

Avaliação Somativa

● Apresentação nas discussões dos artigos científicos

● Seminário

Bibliografia básica

1. Clayon, BD, Stock, IN. Farmacologia na Prática da Enfermagem. Rio de Janeiro: Elsevier, 15ª ed.

2012.

2. Gomez R, Torres I. Farmacologia Clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.
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3. Almeida JRC, Cruciol JM. Farmacologia e Terapêutica Clínica para a sua equipe de enfermagem.

São Paulo: Atheneu, 2013.

4. Aulton M. Delineamento de formas farmacêuticas. Rio de Janeiro: Elsevier, 4ª ed. 2016.

5. Guareschi APDF, Carvalho LVB, Salati, MI. Medicamentos em Enfermagem. Guanabara Koogan,

1ª ed. 2017.

Bibliografia Complementar

1. Porta de boas práticas Fiocruz. [Internet]

https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-recem-nascido/uso-seguro-de-medicamentos-e

m-neonatologia-preparo-e-administracao/

2. Guzzo GM, Magalhães AMM, Moura GMSS, Wegner W. Segurança da Terapia Medicamentosa

em Neonatologia: Olhar da Enfermagem na Perspectiva do Pensamento ecológico restaurativo.

Texto Contexto Enferm, 2018; 27(3):e4500016

3. Neofax.micromedexsolutions.com [Internet]. Micromedex Neofax

Online. https://neofax.micromedexsolutions.com. Accessed 2019 Sept 10.

CUIDADOS PALIATIVOS NEONATAIS

Ementa

Aborda os princípios do cuidado continuado e do cuidado paliativo, discutindo o papel dos

profissionais de saúde na prestação de um cuidado que promova a autonomia, dignidade, a relação entre

doente e profissionais de cuidados de saúde, qualidade de vida, posição em relação à vida e à morte,

comunicação, educação pública, abordagem multiprofissional, perda e luto.

Metodologia de ensino

Aula expositiva dialogada

Aula síncrona e assíncrona

Discussão de casos clínicos

Metodologia de avaliação

Avaliação Formativa

Atividades em sala

● Análise crítica de artigos

● Discussão de casos

● Estudos dirigidos

Avaliação Somativa

● Apresentação nas discussões dos artigos científicos

Bibliografia básica

1. Brazilian Pediatric Society. Scientific Department of Pain Medicine and Palliative Care.

Pediatric palliative care: what are they and what is their
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importance? http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2017/03/Medicina-da-Dor-Cuidados-Pali

ativos.pdf. Published February 2017. Accessed September 20, 2017.

2. Definition of palliative care. World Health Organization (WHO) Web

site. http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en. Published 2019. Accessed September 9,

2019.

3. Silva IN, Salim NR, Szylit R, Sampaio PSS, Ichikawa CRF, Santos MR. Conhecendo as práticas de

cuidado da equipe de enfermagem em relação ao cuidado na situação de final de vida de

recém-nascidos. Esc Anna Nery 2017;21(4):e20160369.

4. Baliza MF, Bousso RS, Poles K, Santos MR, Silva L, Paganini MC. Fatores que influenciam os

enfermeiros de Unidades de Terapia Intensiva nas decisões de final de vida. Rev Esc Enferm USP

[Internet]. 2015 Jul/Aug; [cited 2019 Jul 23]; 49(4):572-9.

5. Marc-Aurele KL, English NK. Primary palliative care in neonatal intensive care. Semin Perinatol.

2017;41(2):133–139. doi:10.1053/j.semperi.2016.11.005

Bibliografia complementar

1. Catlin A, Brandon D, Wool C, Mendes J. Palliative and end-of-life care for newborns and infants:

from the National Association of Neonatal Nurses. Adv Neonatal Care. 2015;15(4):239–240.

2. Kilcullen M, Ireland S. Palliative care in the neonatal unit: neonatal nursing staff perceptions of

facilitators and barriers in a regional tertiary nursery. BMC Palliat Care. 2017; 16:32.

doi:10.1186/s12904-017-0202-3

3. Rocha MC, Souza AR, Rossato LM, Fossa AM, Horibe TM. A experiência do enfermeiro no

cuidado paliativo ao neonato/criança: a interface com o processo de morrer e do luto [Nurses'

experience in palliative care to neonate/child: the interface with the process of death and grief].

Saúde Rev. 2015;15(40):37–48.

Sites indicados para pesquisa:
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Manhã Atividade Atividade Atividade Atividade Atividade Atividade

Prática Prática Prática Prática Prática
Prática/
Teórica

Tarde Atividade Atividade Atividade Atividade Atividade Atividade
Prática/
Teórica

Prática/
Teórica

Prática/
Teórica

Prática/
Teórica

Prática/
Teórica Prática

Perfil do egresso

Ao término do programa o profissional deverá ter adquirido experiência prática no exercício do

trabalho compartilhado, entre as diversas áreas de conhecimento da saúde de maneira a criar e adaptar

conexão entre os diferentes fazeres e saberes. Deverá ainda ter a capacidade de utilizar suas

competências, conhecimento, habilidade, atitude, valores e entrega, além da criticidade e responsabilidade

adquiridas e desenvolvidas durante o programa, para implementar ações de aproximação entre os níveis

de atenção à saúde presentes no Sistema Único de Saúde.
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