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NOME DO PROGRAMA: PROGRAMA DE RESIDÊNCIA UNIPROFISSIONAL ENFERMAGEM 

OBSTÉTRICA 

 

COORDENADOR: Kelly Pereira Coca   CPF 286.538.398-95 

VICE: Adriana Amorim Francisco CPF 313.939.438-10 

 

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

1. JUSTIFICATIVA 

A mortalidade materna é um importante indicador da assistência à saúde das mulheres, das condições 

socioeconômicas do país e políticas públicas que promovem as ações de saúde coletiva e da qualidade de 

vida de sua população (FERREIRA, 2016). 

Acredita-se que a persistência desse elevado indicador possa ser consequência de um modelo 

intervencionista, pouco humanizado, onde ainda prevalece o denominado modelo biomédico de atenção. O 

modelo de assistência obstétrica e neonatal atualmente legitimado na maioria dos países ocidentais entende 

o nascimento como uma questão médica, considerando todas as gestações como potencialmente 

patológicas, e o corpo da mulher como uma máquina imperfeita, que necessita de tecnologias para funcionar 

(BRASIL, 2014). 

Infere-se, a partir desta premissa, que nascer no Brasil não tem sido uma experiência tão natural quanto 

deveria ser em tese. O parto vaginal, mais frequente nos estabelecimentos públicos, quase sempre ocorre 

com muita dor e excesso de intervenções desnecessárias e danosas. Nos estabelecimentos privados, a 

cesariana, quase sempre eletiva, vem se constituindo como uma opção para minimizar esse sofrimento 

(BRASIL, 2014). 

Infelizmente, o Brasil se encontra em um cenário de intensa medicalização do processo de parto e 

nascimento, com 98% dos partos realizados em hospitais, com boa cobertura do pré-natal, mas ao mesmo 

tempo persistindo taxas elevadas de morbimortalidade materna, perinatal e infantil (BRASIL, 2017). 

 A pesquisa Nascer no Brasil (2014) revela que os partos vaginais são eventos que ocorrem com excessos 

de intervenções como: episiotomias rotineiras, posições litotômicas, infusão de ocitocina no trabalho de 

parto usada indiscriminadamente, manobra de Kristeller, aspiração de vias aéreas e gástrica dos recém-

nascidos de rotina, ausência do contato pele a pele imediato entre mãe e bebê, clampeamento precoce do 

cordão umbilical e amamentação somente após a primeira hora de vida independente das condições de 

nascimento.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) enfatiza que as práticas de atenção ao parto e ao nascimento 

devem estar baseadas em evidências científicas e na garantia de direitos, afirmando que o parto é um evento 

fisiológico que não necessita de controle, mas sim de cuidados (OMS, 1996). 

Na tentativa de buscar melhorias na atenção à saúde da mulher e da criança relacionada ao período 

gestacional e pós-parto, foi criada em 2011, a Rede Cegonha, sendo definida como “uma rede de cuidados 

que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao 

parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e 

desenvolvimento saudáveis (BRASIL, 2019). 

A Atenção à Saúde da Mulher está pautada em rede e visa articulá-las de forma a garantir acesso, 

vinculação, acolhimento, melhoria da resolutividade e reduzir a mortalidade materna e neonatal. Nas 

Rendes de Atenção à Saúde, a atenção primária é o centro que liga as atenções mais especializadas. A Saúde 

passa a ser vista como um círculo e não mais como uma pirâmide. (MENDES, 2011)  

http://www.unifesp.br/
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Em 2013, as autoridades do setor de saúde, preocupados com a necessidade de alteração do modelo 

assistencial biomédico, e buscando promover mudanças no modelo de assistência obstétrica vigente no 

país, passa a estimular a inserção da enfermeira obstetra nas maternidades públicas (RODRIGUES, 2017).  

Assim, instituem o Programa Nacional de Residência em Enfermagem Obstétrica (PRONAENF) criado em 

27 de março de 2013, como uma ação estratégica que visa a qualificação da assistência às mulheres nos 

seus processos de saúde reprodutiva, assim como o aumento do contingente de profissionais norteados pelas 

evidências científicas, pelas diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), pelas recomendações da Rede 

Cegonha, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher e Pacto pela redução da Mortalidade 

(REIS, 2017).  

A residência é uma modalidade de ensino em serviço baseada no princípio educativo do ensino na prática, 

e tem as instituições de saúde como espaços de formação privilegiados, sendo considerada a formação 

profissional que confere melhor capacitação técnica para prestar cuidados especializados, sobretudo às 

mulheres no trabalho de parto e parto (PEREIRA et al, 2018). Esta modalidade de ensino na prática faz 

com que os enfermeiros desenvolvam melhora as competência e habilidades para atuação no campo da 

obstetrícia 

Assim, os enfermeiros obstetras, formados a partir da modalidade residência, poderão contribuir para 

melhorar o cenário obstétrico brasileiro, possuindo competência para atuar sobre os campos da saúde 

sexual, reprodutivo, materno e neonatal com ênfase em parto e nascimento, contribuindo para uma 

assistência obstétrica de qualidade e satisfatória a sua clientela, e reduzindo danos, complicações e 

intervenções desnecessárias (PEREIRA et al, 2018).  

O programa de residência em Enfermagem Obstétrica na Universidade Federal de São Paulo, participa de 

iniciativas como o projeto Apice On - Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino em Obstetrícia e 

Neonatologia. Trata-se de uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a EBSERH, ABRAHUE, 

MEC e IFF/ FIOCRUZ, tendo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) como instituição 

executora. Propõe a qualificação nos campos de atenção / cuidado ao parto e nascimento; planejamento 

reprodutivo pós-parto e pós-aborto; atenção às mulheres em situações de violência sexual, de abortamento 

e aborto legal; em hospitais com as seguintes características: de ensino, universitários e / ou que atuam 

como unidade auxiliar de ensino, no âmbito da Rede Cegonha. O propósito é ampliar o alcance de atuação 

dos hospitais na rede SUS e também reformular e / ou aprimorar processos de trabalho e fluxos para 

adequação de acesso, cobertura e qualidade do cuidado. Nesse sentido, traz a perspectiva de potencializar 

a parceria entre o Ministério da Saúde, os hospitais de ensino e as instituições formadoras vinculadas a estes 

serviços, buscando fortalecer o papel dos diferentes atores como agentes de cooperação na área obstétrica 

e neonatal. Para tanto, visa contribuir com a implementação e capilarização de práticas de cuidado e atenção 

obstétrica e neonatal – baseadas em evidências científicas, nos direitos e nos princípios da humanização – 

disponibilizando um conjunto de práticas formativas de atenção e de gestão capaz de produzir impacto em 

toda a rede de serviços.  

O projeto Apice On é constituído por uma rede de 97 hospitais com atividades de ensino em todo território 

nacional. O objetivo é disparar movimentos para mudanças nos modelos tradicionais de formação, atenção 

e gestão junto a estas instituições, porque se apresentam como espaços definidores do modo como se 

consolida o aprendizado de práticas e a incorporação de modelos assistenciais. Por isto, se constituem em 

espaços preponderantes na formação dos novos profissionais, especialmente na modalidade residência. 

(Nicolletti, et al 2017). 

2 – Perfil do Egresso  

Ao término do período de formação o residente do Programa de Residência Uniprofissional Enfermagem 

Obstétrica deverá ter adquirido vivência e experiência prática do exercício profissional com conhecimento 

e habilidades para cuidar de forma segura e de qualidade, pautadas nas melhores evidências científicas à 

mulher nas suas fases de vida e família. Deverá ainda ter a capacidade de utilizar todo seu potencial, 

conhecimento, habilidade, criticidade, ética e responsabilidade adquirido e desenvolvido durante o 

programa para atuar de maneira autônoma, com implementação de ações nos diferentes níveis de atenção 

à saúde presentes no Sistema Único de Saúde. 

http://www.unifesp.br/
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2. OBJETIVO GERAL 

Instrumentalizar os enfermeiros à compreensão dos aspectos sociais, culturais e reprodutivos que 

circundam o processo saúde-doença oportunizando a prestação de assistência integral e humanizada à 

mulher no seu ciclo-vital. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Refletir sobre o processo histórico das políticas públicas de saúde centrada na mulher na fase 

reprodutiva; 

● Debater e analisar o processo saúde-doença da mulher durante o ciclo pré-gravídico e puerperal 

tendo com foco ações seguras e humanizadas de educação, proteção, recuperação e promoção em saúde e 

prevenção de agravos à mulher, ao recém-nascido e à família; 

● Compreender e desenvolver o processo da assistência sistematizada de enfermagem à mulher no 

planejamento reprodutivo e sexual, à gestante de risco habitual, à parturiente e à puérpera, bem como 

identificar riscos gestacionais e intercorrências clínicas e obstétricas mais prevalentes; 

● Desenvolver programas educativos visando à prevenção de riscos obstétricos e a melhoria dos 

indicadores.  

 

 

4. DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

I) ÁREAS PROFISSIONAIS E NÚMERO DE VAGAS 

Enfermeiros:  8 vagas R1 e 8 vagas R2 

 

II) MATRIZ CURRICULAR 

 

http://www.unifesp.br/
https://portal.fiocruz.br/noticia/nascer-no-brasil-pesquisa-revela-numero-excessivo-de-cesarianas
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1) CARGA HORÁRIA: 

1.A) TEÓRICA / TEÓRICO – PRÁTICA - R1 – 576 horas / R2 - 576 horas. Total = 1152 horas 

 1.B) PRÁTICA – R1 – 2304 horas / R2 –2304 horas. Total = 4608 horas 

 

2) Eixo transversal da Residência – Atividade teórica 

Unidades Curriculares – R1 Docente Responsável Carga Horária 

Políticas Públicas, Humanização e Gestão de 

Serviços de Saúde 

Profa. Dra. Meiry Fernanda Pinto Okuno 36h (6P) 

Metodologia da Pesquisa Profa. Dra. Solange Guizilini 48h (2P e 6ANP)  

Segurança do Paciente como prioridade 

estratégica 

Profa. Dra. Rita Simone Lopes Moreira 36h (2P e 4ANP) 

Equipe Multiprofissional e gestão do cuidado Profa. Dra. Juliana Rodrigues  72h (12P) 

Trabalho de Conclusão de Curso Profa. Dra. Kelly Pereira Coca e Orientadores 18h (3P)  

Unidades Curriculares – R2 Docente Responsável Carga Horária 

Bioética e Ética Profissional Profa. Dra. Bartira Aguiar Rosa 36h (4P e 2ANP) 

Epidemiologia e Vigilância Epidemiológica Profa. Dra. Paula Hino 48h (4P e 4ANP) 

Bioestatística  18h (2P e 1ANP) 

Trabalho de Conclusão de Curso Profa. Dra. Kelly Pereira Coca e Orientadores 104h (17P) 

*P: Aula presencial; ANP: Aula não Presencial 

 

3) Eixo Transversal – Nuclear da Área Profissional: Enfermagem – Atividade Teórica 

Unidades Curriculares – R1 Docente Responsável Carga Horária 

Nuclear da área profissional Representante da Enfermagem 

Enf. Dra. Ieda Aparecida Carneiro 

120h (15P e 5ANP) 

*P: aula presencial; ANP: Aula não Presencial 

 

4) Eixo Transversal – Conteúdo profissional da Área de Concentração: 

Unidades Curriculares – R1 Docente Responsável Carga Horária Atividade 

Políticas Públicas de Saúde na Atenção à 

Mulher 

Profa. Dra. Janine Schirmer 24h (4P) Teórica 

Assistência de enfermagem à saúde da 

mulher 

Profa. Dra. Camilla Pontes Bezerra 48h (8P) Teórica 

Teórico-prática 

Unidades Curriculares – R2 Docente Responsável Carga Horária Atividade 

Gestão de Serviços de Neonatologia e 

Obstetrícia  

Profa Dra Lucia Marta Giunta da Silva 36h (3P e 3ANP) Teórica 

http://www.unifesp.br/
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Intercorrências Clínicas e Obstétricas na 

gravidez e puerpério 

Profa. Dra. Danielle Castro Janzen 134 (17P e 6ANP) Teórica 

Teórico-prática 

*P: aula presencial; ANP: Aula não Presencial 

 

5) Eixo Transversal Nuclear do Programa: 

Unidades Curriculares – R1 Docente Responsável Carga Horária Atividade 

Assistência de Enfermagem no ciclo 

gravídico e puerperal I 

Profa. Dra. Rosely Erlach Gomes 174h 

(20P e 9ANP) 

Teórica 

Teórico-prática 

Unidades Curriculares – R2 Docente Responsável Carga Horária  

Assistência de Enfermagem no ciclo 

gravídico e puerperal II 

Profa. Dra. Erika de Sá Vieira Abuchaim 

 

200h (20P e 

14ANP) 

Teórica 

Teórico-prática 

*P: aula presencial; ANP: Aula não Presencial 

6) Prática Assistencial - Enfermagem Obstétrica 

Unidades Curriculares – R1 Docente Responsável Carga Horária 

Prática Assistencial I Profa. Dra. Adriana Amorim Francisco 2.304h 

Unidades Curriculares – R2 Docente Responsável Carga Horária 

Prática Assistencial II Profa. Dra. Kelly Pereira Coca 2.304h 

 

 

7) Descrição das disciplinas teórico / teórico-práticas 

● Políticas Públicas de saúde na atenção à mulher  

Ementa: A disciplina visa subsidiar técnica, científica e politicamente os participantes para a compreensão 

das políticas de saúde da mulher, compreender a evolução dos programas de assistência à saúde da mulher 

no Brasil.  

Metodologia: Aulas expositivas, leituras de texto, dinâmicas de grupo, apresentação e discussão de estudos 

de casos. 

 

● Assistência de Enfermagem à saúde da mulher 

Ementa: A disciplina tem como propostas desenvolver e capacitar os enfermeiros para a assistência à 

mulher e família na Saúde Sexual e na Saúde Reprodutiva; na detecção precoce do câncer de mama e do 

colo do útero; nas principais vulvovaginites e infecções sexualmente transmissíveis. 

Metodologia: Aulas expositivas, simulação clínica, leituras de texto, dinâmicas de grupo, apresentação e 

discussão de estudos de casos. 

 

● Assistência de Enfermagem no ciclo gravídico e puerperal I 

Ementa: A disciplina tem como proposta desenvolver e capacitar os enfermeiros sobre as questões da 

Saúde da Mulher no ciclo gravídico e puerperal, através de conhecimentos teóricos no pré-natal, parto e 

nascimento, puerpério e aleitamento materno que lhes permitam o desenvolvimento de ações humanizadas 

à mulher, recém-nascido e família. 

Metodologia: Aulas expositivas, simulação clínica, leituras de texto, dinâmicas de grupo, apresentação e 

discussão de estudos de casos. 

 

http://www.unifesp.br/
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● Gestão de Serviços de Neonatologia e Obstetrícia 

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: Aulas expositivas participativas, Leitura e discussão de artigos científicos, Discussões em 

Grupos e Exercícios práticos. 

● Intercorrências clínicas e obstétricas na gravidez, parto e puerpério 

Ementa: Assistência de enfermagem no atendimento com ações seguras e humanizadas de educação, 

prevenção, promoção, recuperação e manutenção da saúde da gestante, feto, parturiente, puérpera, recém-

nascido e família.  

Metodologia: Aulas expositivas, simulação clínica, leituras de texto, dinâmicas de grupo, apresentação e 

discussão de estudos de casos. 

 

● Assistência de Enfermagem no ciclo gravídico e puerperal II 

Ementa: A disciplina tem como proposta aperfeiçoar a capacitar os enfermeiros sobre as questões da Saúde 

da Mulher no ciclo gravídico e puerperal, por meio de reflexões e discussões na assistência a mulher na 

gestação, parto e nascimento, puerpério e aleitamento materno que lhes permitam o desenvolvimento de 

ações humanizadas à mulher, recém-nascido e família de casos mais complexos. 

Metodologia: Aulas expositivas, simulação clínica, leituras de texto, dinâmicas de grupo, apresentação e 

discussão de estudos de casos. 

 

8) CENÁRIOS DE PRÁTICA  

● Campos de Prática Assistencial na atenção pré-natal 

- UBS Vila Clara (Rua Rolando Curi, 701 – Jabaquara – São Paulo) 

- UBS Vila Campestre (R. Artur Nunes da Silva, 206 - Jabaquara, São Paulo - SP, 04332-080) 

 

● Campos de Prática Assistencial à Saúde da Mulher 

- Unidade de Ginecologia do Hospital São Paulo (Rua Napoleão de Barros, 715 – 7º andar – Vila 

Clementino) 

- Unidade de Pronto Socorro de Ginecologia do Hospital São Paulo (Rua Napoleão de Barros, 

715 – Térreo – Vila Clementino) 

-  UBS Vila Clara (Rua Rolando Curi, 701 – Jabaquara – São Paulo) 

- UBS Vila Campestre (R. Artur Nunes da Silva, 206 - Jabaquara, São Paulo) 

 

●   Campos de Prática Assistencial ao Parto e Nascimento 

- Centro Obstétrico Hospital São Paulo (Rua Napoleão de Barros, 715 – 8º andar – Vila 

Clementino) 

- Sala de Pré-parto, Parto e Pós-parto do Hospital Amparo Maternal (Rua Loefgren, 1901 - 

Vila Clementino, São Paulo - SP, 04040-033) 

- Centro de Parto Normal do Hospital Amparo Maternal (Rua Loefgren, 1901 - Vila 

Clementino, São Paulo - SP, 04040-033) 

- Pronto Atendimento do Hospital Amparo Maternal (Rua Loefgren, 1901 - Vila Clementino, 

São Paulo - SP, 04040-033) 

- Centro Cirúrgico do Hospital Amparo Maternal (Rua Loefgren, 1901 - Vila Clementino, São 

Paulo - SP, 04040-033) 

 

 

● Prática assistencial ao Puerpério e Aleitamento Materno 

 Campos de prática: 

http://www.unifesp.br/
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-  Alojamento Conjunto do Hospital Amparo Maternal (Rua Loefgren, 1901 - Vila Clementino, 

São Paulo - SP, 04040-033) 

- Alojamento Conjunto Hospital São Paulo (Rua Napoleão de Barros, 715 – 8º andar – Vila 

Clementino) 

- Centro de Aleitamento Ana Abrão / Banco de Leite Humano (Rua dos Otonis, 683 – Vila 

Clementino) 

 

 

 

9) CORPO DOCENTE ASSISTENCIAL (TODOS OS QUE PARTICIPAM NO 

PROGRAMA) 

 

- NÚCLEO DOCENTE ASSISTENCIAL ESTRUTURANTE 

 

NOME QUALIFICAÇÃO EMAIL CPF HORAS DE 

ATUAÇÃO 

Adriana Amorim Francisco Doutor aamorimfrancisco@yahoo.com.br  313.939.438-10 5h 

Camilla Pontes Bezerra Doutor camilla.pontes@unifesp.br 916.746.203-06 5h 

Danielle Castro Janzen Doutor danielle.janzen@unifesp.br 353.368.418-03 5h 

Karla Oliveira Marcacine Doutor karlamarcacine@gmail.com  078.488.736-50 5h 

Kelly Pereira Coca Pós-Doc kcoca@unifesp.br 286.538.398-95 5h 

Maria Cristina Gabrielloni Doutor crisgabrielloni@gmail.com 154.650.548-24 5h 

Rosely Erlach Goldman Pós-Doc rosely.goldman@unifesp.br 065.151.298-07 5h 

Flavia Westphal Mestre fwesthphal@unifesp.br 300.345.038-70 5h 

Patricia de Souza Melo Mestre patricia.melo@unifesp.br  218.384.838-37 5h 

Suzete Maria Fustinoni Doutor smfustinoni@unifesp.br 054.423.408-12 5h 

Erika de Sá Vieira 

Abuchaim 

Pós-Doc erika.vieira@unifesp.br 205.325.148-40 5h 

 

 

- TUTORES 

NOME QUALIFICAÇÃO HOSPITAL EMAIL CPF HA 

Adriana Amorim Francisco Doutor Hospital Geral de Pedreira aamorimfrancisco@yahoo.com.br 313.939.438-10 10h 

Camilla Pontes Bezerra Doutor UBS Vila Clara camilla.pontes@unifesp.br 916.746.203-06 10h 

Danielle Castro Janzen Doutor Hospital Leonor Mendes de 

Barros 

danielle.janzen@unifesp.br 353.368.418-03 10h 

Erika de Sá Vieira 

Abuchaim 

Pós-Doc Hospital São Paulo erika.vieira@unifesp.br 205.325.148-40 10h 

Karla Oliveira Marcacine Doutor Hospital São Paulo karlamarcacine@gmail.com 078.488.736-50 10h 

Kelly Pereira Coca Pós-Doc Hospital São Paulo kcoca@unifesp.br 286.538.398-95 10h 

Maria Cristina Gabrielloni Doutor Hospital São Paulo crisgabrielloni@gmail.com 154.650.548-24 10h 

http://www.unifesp.br/
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Rosely Erlach Goldman Pós-Doc Hospital Leonor Mendes de 

Barros 

rosely.goldman@unifesp.br 065.151.298-07 10h 

Suzete Maria Fustinoni Doutor Hospital São Paulo smfustinoni@unifesp.br 054.423.408-12 10h 

Flavia Westphal Mestre UBS Vila Clara fwesthphal@unifesp.br 300.345.038-70 10h 

Patricia de Souza Melo Mestre Hospital Geral de Pedreira patricia.melo@unifesp.br 218.384.838-37 10h 

 

- PRECEPTORES 

NOME QUALIFICAÇÃO LOCAL EMAIL CPF HA 

Elizienne de Sousa Costa 

Horvath 

Mestre Hospital São Paulo - AC elizienneh@gmail.com 292.158.528-67 30h 

Meire Morais Especialista Hospital São Paulo - CO meiremoraiscris@hotmail.com 226.209.228010 30h 

Cristiana Araújo Guiller 

Ferreira 

Mestre Centro de Aleitamento Ana 

Abrão - Unifesp 

c.guiller@huhsp.org.br 278 634 708 46 40h 

Lucas Antonio Rodrigues Especialista Hospital São Paulo - PSGO lucasa.rodrigues@hotmail.com 439.785.328-24 40h 

Giovana Andrade Frederico Especialista UBS Vila Clara giovanaafrederico@gmail.com 429.010.898-95 40h 

Adriana Marques Alexandre 

Nunes 

Especialista UBS Vila Campestre dri.marquesnunes@gmail.com 225.517.338-71 40h 

Mariane Bonfante Cesario Mestre UBS Vila Clara marianecesariotr@hotmail.com 137.727.847-63 40h 

Fátima Vicente Ferreira da 

Luz 

Especialista Hospital São Paulo - gineco fatima_luz7@hotmail.com 140.894.708-03 36h 
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