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1. Docentes, Tutores e Preceptores  

 

Quadro 1. Área profissional:  Enfermagem 

Tutores  Vinculo  CPF  Carga Horária 

Carla Roberta Monteiro Miura UNIFESP 381843538-39 40 

Cibelli Rizzo Cohrs UNIFESP 031050505-40 40 

Satomi Mori Hassegawa UNIFESP 388128578-41 40 

Preceptores    

Aline Alcântara de Freitas UNIFESP 381843538-39 30 

Aline Fernanda A. Palmeira  SPDM 031050505-40 36 

Barbara Macedo SPDM 388128578-41 36 

Caren Ingrid Silva Macedo UNIFESP 378047718-19 30 

Cleiton França Batista  UNIFESP 294843129-01 30 

Cristiane Pereira dos Santos  SPDM 281290748-77 36 

Daiana Fermino de Oliveira SPDM 223310568-03 36 

Delma Maria Costa Souza SPDM 841906126-34 36 

Eliane Machado Balioti SPDM 303435578-51 36 

Fabio Simka Coutinho SPDM 361224458-27 36 

Gisele Mussato da Silva SPDM 304087968-55 36 

Ingrid Gabriele Iscaro SPDM 368281628-38 36 

Janaina Bassega UNIFESP 362597328-64 30 

Jane Cristina Dias Alves SPDM 264699408-70 36 

Karina Junco Nakagawa SPDM 307217118-12 36 

Mariana Branco Sonoda UNIFESP 407060238-03 30 

Renata Yoshiko Moribe SPDM 263658578-88 36 

Rennan Martins Ribeiro SPDM 36544383856 36 

Vanessa Mesquita de Oliveira SPDM 442272448-70 36 

Vanessa Y. Kita Miyasaki UNIFESP 222985348-10 30 

Área profissional: fisioterapia  
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Tutor  Vinculo  CPF  Carga Horária 

Heloísa Baccaro Rossetti UNIFESP 90434988-82 30 

Preceptores    

Fabrício de Oliveira SPDM 394.823.308-03 30 

Leonardo Rocha de Sena UNIFESP 318722328-17 30 

Maria Fernanda Saldanha SPDM 333.906.518-70 30 

Stephanie Vestri SPDM 418806888-40 30 

Thabata Tescaro SPDM 32533258-83 30 

Tuanny Teixeira Pinheiro UNIFESP 369.579.978-12 30 

Vanessa Marques Ferreira UNIFESP 266.162.618-24 30 

Walquiria de A. Macedo Pinto UNIFESP 251553798-73 30 

    

Área profissional: Fonoaudiologia 

Tutores    

Maria Inês Gonçalves UNIFESP 014.422.518-24   40 

Fernanda Teixeira Menezes SPDM 296.559.818-94    30 

Preceptores    

Isabella Christina O. Neto SPDM 278.688.198-74 30 

Juliana Boza Saurim SPDM 370410408-60 30 

Sheilla de Medeiros Correia SPDM 296.219.898-84 30 

Suelen  Correia Santana UNIFESP 405.168.098-30 30 

Valdeson de Almeida Sales SPDM 126.312.167-50 30 

Vicente Coelho  da Silva UNIFESP 228.097.048-13 30 

Área profissional: Nutrição  

Tutores    

Marcia Maria Teixeira de Freitas UNIFESP 136.556.748-64 30 

Preceptores    

Adélia Conceição de Oliveira UNIFESP 154181408-84 30 

Ana Lucia da S. C. Montolezi UNIFESP 351.540.698-03 30 
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Carina Lumie Pereira Nagata UNIFESP 078.816.806-10 30 

Caroline Aya Komorita  UNIFESP 998851582-00 30 

Cintia Fernandes R. Moleiro UNIFESP 313.807.028-01 30 

Eliani Marly Latini UNIFESP 099.640.408-22 30 

Giovanna Peixoto Barreto UNIFESP 286.129.378-09 30 

Gladis Ap Bernaldo Togni UNIFESP 178.388.228-07 30 

Karina da Rocha Mariano UNIFESP 089.164.476-82 30 

Luciene de Oliveira UNIFESP 214.905.428-09 30 

Patricia Stanich Nunes  UNIFESP 115.629.378-20 30 

Rhomi Sugui UNIFESP 271.390.988-08 30 

Área profissional: Psicologia 

Tutores    

Juliana Dutra de Araujo Silva UNIFESP 051616969-66 30 

Preceptores    

Carolina Cruz SPDM 350896258-08 30 

Erika Chára UNIFESP 298.272.778-12 30 

Luciana Geocze SPDM 306597658-70 30 

Área profissional: Farmácia  

Tutor     

Bianca Silva Svicero UNIFESP 272.153.258-81 30 

Preceptores     

Adiel Goes de Figueiredo JR UNIFESP 028.465.804-99 30 

Dalyara Mendonça de Matos UNIFESP 099.459.006-76 30 

Julia Hiromi Hori Okuyama UNIFESP 069.407.048-33 30 

Kátia Kodaira UNIFESP 262.862.318-89 30 

Nádia Takako Bernardes Suda  UNIFESP 277.579.078-02 30 

Nelma Lourenço de Matos Cruz  UNIFESP 581.627.046-04 30 

Rafael Guzella de Carvalho UNIFESP 066.774.276-09 30 

Rodrigo Spineli Macedo UNIFESP 220.382.538-38 30 
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Sueli Miyuki Yamauti UNIFESP 180.996.688-47 30 

Área profissional: Odontologia 

Tutor    

Denise CalutaAbranches  UNIFESP 999435906-10 30 

Preceptor    

Keller De Martini  HSP 064838648-17 30 
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2. Características do Programa de Residência Multiprofissional em Cuidados Intensivos -  

Adultos –UNIFESP/HSP 

A Residência Multiprofissional em Cuidados Intensivos - Adultos (RMCI-A) tem como 

principal objetivo favorecer o desenvolvimento de competências técnicas, operacionais, 

relacionais e de liderança dos seus participantes, instrumentalizando-os para o trabalho na sua 

área profissional e para ser membro colaborativo na equipe multi/interprofissional. É destinada 

ao profissional de uma das áreas específicas do Programa, devidamente registrado em seu 

Conselho Profissional no território nacional. O Programa cumprirá as exigências contidas na 

Portaria Interministerial MEC/MS nº 16 de 22/12/2014.  

Outros detalhamentos estão expostos nos quadros a seguir. 

Quadro 2. Áreas profissionais participantes e número de vagas anuais oferecidas-2018-2019. 

 

Profissões Participantes Nº de vagas 

2019 

Nº de vagas 

2020 

Enfermagem 04 04 

Farmácia  02 02 

Fisioterapia 06 06 

Fonoaudiologia 02 02 

Nutrição 03 03 

Odontologia  01 01 

Psicologia 02 02 

Total geral  20 20 
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Quadro 3. Características gerais do programa  

 

 

 

Denominação do Programa 

Programa de Residência Multiprofissional em Cuidados 

Intensivos de Adultos  

Ano de inicio do Programa 
2012  

Situação atual  
2018-2019 

Carga Horária total  
5760  horas (mínimo) 

Carga horária semanal  
60 h (80% Prática e 20% teórico ou teorico-prática)  

Característica do Curso 

Pós Graduação – Latu Sensu (Especialização) 

Duração- 2 anos 

Regime – Integral / dedicação exclusiva 

Bolsas financiadas pelo Ministério da Educação  

Processo Seletivo – Anual/COREMU 

Titulação ao término do Curso  

Especialista Latu Sensu. Modalidade Residência 

Multiprofissional em Saúde - Programa de Residência 

Multiprofissional em Cuidados Intensivos de Adultos.  Área 

Profissional (mencionado). Área de concentração: Atenção 

em Terapia Intensiva.  

Campos de Práticas  

Unidades de internação do HU/HSP - adultos 

Unidade de Pronto Socorro e Emergencia  - adultos-HU/HSP 

Unidades de Terapia Intensivas Gerais e de Especialidade  -

adultos 

Unidades de Atenção a Saúde – atendimento primário e 

reabilitação 

Estágio prático optativo externo relacionado à área. 

Convenios Externos  
Prefeitura Municipal de São Paulo – Secretaria Municipal de 

Saúde  
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3. Justificativa  

 

Frente ao aumento da demanda por leitos hospitalares para o atendimento de 

pacientes em estado crítico, o Sistema Único de Saúde (SUS), disponibiliza para o atendimento 

de pacientes agudos graves, leitos para as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em diversos 

estados brasileiros. Tais ações são resultantes da Política Nacional de Atenção ao Paciente 

Crítico, instituída pela Portaria MS nº. 1071 de 4 de julho de 2005, que além de definir as 

diretrizes nacionais para a assistência em unidades ou Centros de Terapia Intensiva destaca a 

necessidade de incorporação de uma perspectiva sistêmica da terapia intensiva, integrada e 

multifacetada ao ambiente hospitalar e às demais áreas de atenção à saúde (Fonte: 

http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2005/PT-03-CONS.htm). 

Segundo dados da Associação de Medicina Intensiva (AMIB- 2016), cerca de metade das 

UTIs brasileiras encontram-se na região sudeste, sendo que São Paulo é o estado com o maior 

número de UTIs do país (24,1%) entre todos os estabelecimentos com UTI no Brasil. (fonte: 

http://www.amib.com.br/pdf/Analise_de_Dados_v4_1.20.1095_AMIB_Atualizado_by_AM_24Fev17_TemplateAM

IB.pdf) . Tais dados, associados ao grande número de eventos característicos de grandes centros 

urbanos (traumas graves, eventos cardiocirculatórios e respiratórios graves, entre outros), 

justificam a necessidade de maior contingente de equipes especializadas em cuidados 

intensivos. 

Em 2017, a Politica Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), no contexto da Rede de 

Atenção à Saúde (RAS) - Ministério da Saúde ressalta o caráter multiprofissional e 

interdisciplinar do atendimento hospitalar aos usuários do SUS. (Fonte: 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/abril/09/Portaria-consolidada.pdf)  

Nesta conjuntura, a formação de profissionais de saúde especializados em tratamentos 

de alta complexidade e cuidados intensivos, aliada a recursos tecnológicos em um contexto 

humanizado e multiprofissional é condição determinante para que a qualidade do atendimento 

seja viabilizada.  

Entretanto, a carência de recursos humanos especializados tem sido um dos grandes 

problemas enfrentados na implementação do Sistema Único de Saúde, inviabilizando em 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/abril/09/Portaria-consolidada.pdf
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diversas localidades a concretização de ações efetivas dentro das políticas prioritárias para a 

saúde estabelecidas pelo governo (Fonte: Portal da Saúde/MS, 2010).  

De acordo com a RDC n°7 (ANVISA - 24/02/2010) nas UTIs-Adultos, além de médicos e 

enfermeiros intensivistas nas 24 horas, outros profissionais de saúde devem compor a equipe 

multidisciplinar. Os fisioterapeutas devem estar presentes em todos os turnos e a assistência 

farmacêutica, fonoaudiológica, nutricional, odontológica e psicológica, entre outros, devem 

estar disponíveis por profissionais das respectivas áreas.  (Fonte: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2010/res0007_24_02_2010.html) 

Estudos relacionados aos aspectos organizacionais das unidades de terapia intensiva 

incluem a boa comunicação e o trabalho em equipe multidisciplinar como fatores que 

melhoram a qualidade e os resultados da assistência prestada com diminuição dos custos. 

(Fonte: Nguyen,Yên-Lan et al. Critical care: the impact of organization and management on outcomes. Current 

Opinion in Critical Care. Volume 16(5), 2010, p 487–49.) 

A interação multi e interdisciplinar nos ambientes de cuidados críticos possibilita 

assistência contínua, integral e humanizada para pacientes/familiares, com benefícios para 

todos os envolvidos: para a sociedade que espera excelência no cuidado à saúde, para os 

profissionais de saúde que percebem que a interação profissional favorece um ambiente 

colaborativo de aprendizado e crescimento profissional e para os gestores que terão como 

resultados satisfação da clientela, maior qualidade dos serviços e diminuição dos custos. 

Assim sendo, o Programa de Residencia Multidisciplinar em Cuidados Intensivos – 

Adultos/UNIFESP, desenvolvido predominantemente no HU/HSP, propõe-se a colaborar na 

formação de profissionais de saúde comprometidos com a qualidade de assistência na sua área 

profissional e no contexto multiprofissional e interdisciplinar exigidos pela assistência intensiva 

e em consonância com as politicas de transformações das práticas de saúde do MS.  

 

4 . Missão 

O programa de RMCI-A tem como missão oferecer aos seus residentes oportunidades 

para o desenvolvimento profissional integral para que possam alcançar as competências 

esperadas e exercer suas atividades com qualidade, segurança e responsabilidade em prol dos 
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pacientes/familiares de unidades de atendimento de pacientes críticos gerando maior 

satisfação pessoal e profissional para os envolvidos.    

 

5. Definição de termos  

No presente trabalho são adotadas as definições abaixo relacionadas que fundamentam 

o projeto pedagógico e definem as diretrizes para sua organização estrutural e pedagógica. 

Competência: capacidade de integrar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores num 

determinado contexto da prática. A noção de competência está relacionada ao saber agir, 

mobilizar recursos, integrar saberes múltiplos e complexos, saber aprender, saber engajar-se, 

saber comunicar-se, ter visão estratégica e assumir responsabilidades (FLEURY MTL,  FLEURY A). 

Competência profissional: capacidade individual do cidadão trabalhador para articular, 

mobilizar e colocar em ação valores, habilidades, atitudes e conhecimentos necessários para o 

desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho e pelo 

desenvolvimento tecnológico. (CNE/CEB n° 16/99) 

Competência técnico-operacionais: domínio (expertise) de determinados especialistas na sua 

área profissional e a utilização destes conhecimentos específicos em atividades profissionais 

(RESENDE,E). 

Competência relacional: habilidades práticas de relações e interações. Saber relacionar-se em 

diversos níveis, saber interagir com diferentes áreas (RESENDE, E). 

Competência ética: É a capacidade autônoma de percepção, reflexão crítica e decisão coerente 

em relação às condutas humanas no cuidado à saúde e à vida (FINKLER, M). Diz respeito a 

atitudes profissionais pautadas por características valorizadas profissionalmente tais como 

honestidade, integridade, responsabilidade e compromisso profissional, respeito no ambiente 

de trabalho, chefias e colegas e de modo geral, que seguem princípios da moral e da ética, pré-

estabelecidos pelas normas de uma sociedade (SWIATKIEWICZ,O). É uma competência 

transversal, que deve permear todas as profissões (CALVO, A A).   

Competência clínica: terminologia utilizada na área de saúde e relaciona-se ao cuidado ou 

tratamento do paciente. Significa a capacidade do profissional de mobilizar e aplicar 
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conhecimentos da área clínica para a resolução de problemas e tomada de decisões. (WASS, V 

et al). 
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Aug. 2018. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T1B-42NH3BY-P&_user=984616&_coverDate=03%2F24%2F2001&_rdoc=34&_fmt=high&_orig=browse&_origin=browse&_zone=rslt_list_item&_srch=doc-info(%23toc%234886%232001%23996420739%23586588%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=4886&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=68&_acct=C000049824&_version=1&_urlVersion=0&_userid=984616&md5=7f53a7ce9ebb33cf36e18a6672bd46d7&searchtype=a
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6. Perfil geral do egresso 

O profissional egresso do programa de RMCI-A deverá demonstrar através de 

ações/atitudes a aquisição das competências profissionais, com ênfase na competência técnica-

operacional, relacional, ética e clínica. No contexto profissional, deverá ser capaz de participar, 

interagir, comunicar-se adequadamente e colaborar de forma ativa e interdisciplinar com a 

equipe de saúde.   

7. Objetivos 

Gerais 

 

1. Capacitar profissionais para prestarem assistência de qualidade, considerando-se sua 

área de formação profissional, no âmbito do cuidado intensivo hospitalar à pacientes 

adultos em condições críticas ou de instabilidade, que necessitam de assistência à saúde 

de alta complexidade.  

2. Favorecer o desenvolvimento de um perfil que se destaque pelas competências 

profissionais e modo de agir colaborativo, responsável e ético, não somente em relação 

à paciente/família, como também com os demais membros da equipe multidisciplinar 

no âmbito de cuidados intensivos e demais contextos intra e extra-hospitalar. 

3. Incentivar atitudes proativas para o desenvolvimento e crescimento profissional tanto 

no âmbito individual como no coletivo – equipes multi e interdisciplinares. 

 

7.1. Objetivos  Específicos por área profissional 

 

7.1.1. Enfermagem 

 

Ao final do programa, considerando-se o contexto da assistência intensiva hospitalar 

para adultos e o “cuidar/cuidado” em diferentes dimensões como foco da enfermagem, 

espera-se que o enfermeiro seja capaz de prestar assistência de enfermagem utilizando-se das 



Universidade Federal de São Paulo 

Pró-Reitoria de Extensão 

12 

 

competências clínica, técnico-operacionais, relacionais e ética, à pacientes adultos com graves 

disfunções de saúde, em condições críticas ou de instabilidade, que necessitam de assistência 

de alta complexidade, admitidos nas unidades de terapia intensiva (UTI) gerais ou de 

especialidades. 

As competências específicas que deverão ser desenvolvidas ao longo do programa são: 

 

Competencias técnico-operacional: 

O residente de enfermagem deverá ser capaz de:  

- Participar do planejamento operacional da unidade contribuindo para a gestão de 

recursos físicos, materiais e humanos. 

- Planejar e implementar a assistência de enfermagem dos pacientes sob sua 

responsabilidade, coordenando e participando dos cuidados junto à equipe de 

enfermagem e de acordo com o grau de complexidade do cuidado.  

- Colaborar, promover e implementar práticas voltadas à segurança dos pacientes na UTI. 

- Analisar, discutir e colaborar com a resolução de problemas da unidade e /ou inter-

relacionados com outras unidades do hospital de natureza assistencial, técnica-

administrativa ou relacional como membro da equipe de enfermagem e multidisciplinar. 

- Participar de programas de treinamento e capacitação de novos funcionários ou 

estagiários de enfermagem na unidade. 

- Desenvolver atividades de Educação em Saúde para familiares e/ou outros profissionais 

da área que atuem na unidade, relacionadas à prevenção de agravos e cuidados 

relacionados ao paciente grave, tal como prevenção de infecções, lavagem de mãos e 

outros temas relevantes para a equipe ou unidade.  

- Pesquisar, propor ou implementar estudos para soluções de problemas de qualquer 

natureza, no âmbito da enfermagem, buscando excelência da assistência prestada e 

segurança dos pacientes críticos, visando à recuperação da condição basal de saúde e 

qualidade de vida pós-alta da UTI e do hospital. 

- Colaborar e orientar pacientes e familiares na resolução de problemas relacionados à 

condição de saúde e internação, auxiliando-os ou encaminhando-os a outros profissionais 

ou serviços (internos ou externos), disponíveis na rede SUS, se necessário. 
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Competencia relacional:  

O residente de enfermagem deverá ser capaz de:  

- Manter e incentivar atitudes colaborativas, ética e profissional nos diferentes cenários de 

prática e de estudo. 

- Desenvolver habilidades pessoais e de liderança no contexto da equipe de enfermagem. 

- Ser o agente facilitador para a integração da assistencia multi e interdisciplinar centrado 

no atendimento das necessidades de saúde de paciente e família. 

- Respeitar e tratar pacientes/familiares, outros profissionais e demais membros das 

equipes de acordo com os princípios éticos, morais e sociais. 

- Compreender a importância de atitudes profissionais pertinentes e favoráveis ao bom 

desempenho   

- Saber se comunicar: fazer-se entender, saber ouvir e argumentar, dar feedback, orientar, 

ensinar e dialogar nos diversos cenários da prática profissional nos quais envolvam 

paciente,família  e equipe multidisciplinar. 

- Saber fazer apresentações em público, saber e redigir clara e objetivamente. 

 

Competência Clínica 

O residente de enfermagem deverá ser capaz de:  

- Implementar ações e condutas de enfermagem baseadas em evidências científicas e 

resultantes do processo de cuidar sistematizado (Sistematização da Assistência de 

Enfermagem - SAE)  

- Propor, colaborar e/ou implementar protocolos assistenciais baseados em evidencias que 

contribuam efetivamente para a excelência dos cuidados de enfermagem. 

- Colaborar, monitorar e implementar medidas não farmacológicas para a manutenção ou 

restauração da estabilidade das funções fisiológicas, bem como instituir medidas que 

evitem ou previnam lesões ou situações de instabilidade orgânica. 

- Prestar cuidados de enfermagem de alta complexidade que envolva a utilização de 

equipamentos específicos e recursos tecnológicos para manutenção e/ou monitorização de 
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parâmetros vitais, tais como equipamentos e monitores para suporte hemodinâmico, 

respiratório, neurológico e renal. 

- Agir com segurança, tomar decisões e adaptar-se rapidamente às mudanças ou 

intercorrencias relacionadas às condições clínicas dos pacientes.  

- Avaliar os resultados das ações implementadas com vistas às mudanças ou alterações 

para a obtenção de melhores resultados. 

 

 

7.1.2. Fisioterapia 

 

Ao final do programa, considerando-se o contexto da assistência intensiva hospitalar 

para adultos, espera-se que o fisioterapeuta seja capaz de atuar com responsabilidade e 

segurança com o paciente em situações clinicas no contexto da UTI, utilizando estratégias, 

meios e técnicas de avaliação e tratamento que buscam a otimização da função do sistema 

respiratório, contribuindo assim para prevenir, reverter ou minimizar disfunções ventilatórias, 

bem como atuar na prevenção das complicações decorrentes da imobilidade física promovendo 

a máxima funcionalidade  e diminuindo as complicações que podem comprometer qualidade 

de vida dos pacientes. 

As competências específicas que deverão ser desenvolvidas ao longo do programa são: 

 

Competência Clínica 

O residente de fisioterapia  deverá ser capaz de:  

- Propor, colaborar e/ou implementar protocolos assistenciais baseados em evidencias que 

contribuam efetivamente para a excelência dos cuidados de fisioterapia. 

- Aplicar métodos, técnicas e de procedimentos terapêuticos sob contato físico aplicados 

diretamente ao paciente.  

- Avaliar função motora com o objetivo de manter as amplitudes articulares e força 

muscular. 

- Avaliar função respiratória e utilização de aparelhos para medir a função pulmonar e 

força dos músculos respiratórios. 



Universidade Federal de São Paulo 

Pró-Reitoria de Extensão 

15 

 

- Manejar adequadamente aparelhos de ventilação mecânica invasiva e não invasiva 

visando uma adequada oxigenação pulmonar. 

- Saber realizar e indicar técnicas respiratórias para manter a via aérea pérvia. 

- Avaliar função motora e implementar atividades relacionadas à  mobilidade do paciente 

que possibilitem ao ortostatismo e deambulação. 

- Agir com segurança, tomar decisões e adaptar-se rapidamente às mudanças ou 

intercorrencias relacionadas às condições ventilatórias ou motoras.  

 

Competencias técnico-operacional:  

O residente de fisioterapia  deverá ser capaz de:  

- Manter adequação quanto às habilidades e competências no âmbito de atuação do 

fisioterapeuta. 

- Participar do planejamento operacional da unidade contribuindo para a gestão de 

recursos físicos, materiais e humanos. 

-Planejar e implementar a assistencia de fisioterapia dos pacientes sob sua 

responsabilidade, coordenando e participando dos cuidados junto à equipe de fisioterapia  

e de acordo com o grau de complexidade do cuidado.  

- Colaborar, promover e implementar práticas voltadas à segurança dos pacientes na UTI. 

- Participar de programas de treinamento de novos equipamentos de ventilação mecânica 

invasiva ou não invasiva. 

- Pesquisar, propor ou implementar estudos para soluções de problemas de qualquer 

natureza, no âmbito da fisioterapia, buscando excelência da assistência prestada e 

segurança dos pacientes críticos, visando à recuperação da condição basal de saúde e 

qualidade de vida pós-alta da UTI e do hospital. 

- Aprender e respeitar rotinas técnicas e administrativas da unidade relacionadas à 

segurança do paciente ou equipe.  

 

Competencia relacional:  

O residente de fisioterapia  deverá ser capaz de: 
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- Manter e incentivar atitudes colaborativas, ética e profissional nos diferentes cenários da 

prática e de estudo. 

- Desenvolver habilidades pessoais e de liderança no contexto da equipe de fisioterapia. 

- Respeitar e tratar pacientes/familiares, outros profissionais e demais membros das 

equipes de acordo com os princípios éticos, morais e sociais. 

- Saber se comunicar: fazer-se entender, saber ouvir e argumentar, dar feedback, orientar, 

ensinar e dialogar nos diversos cenários da prática profissional nos quais envolvam 

paciente,família  e equipe multidisciplinar. 

- Saber fazer apresentações em público, saber e redigir clara e objetivamente temas 

relacionados ao seu âmbito de atuação profissional. 

 

7.1.3. Fonoaudiologia 

Ao final do programa, considerando-se o contexto da assistência intensiva hospitalar 

para adultos, espera-se que o fonoaudiólogo seja capaz de reconhecer, avaliar e intervir na 

prevenção e/ou tratamento fonoaudiológico das alterações que envolvam os sistemas 

respiratório, fonatório e digestório em situações de média e alta complexidade em nível 

hospitalar e no contexto do tratamento intensivo. 

As competências específicas que deverão ser desenvolvidas ao longo do programa 

são: 

Competência Clínica 

O residente de fonoaudiologia  deverá ser capaz de: 

- Implementar ações e condutas específicas ao fonoaudiólogo baseadas em evidências 

científicas.  

- Propor, colaborar e/ou implementar protocolos assistenciais baseados em evidencias que 

contribuam efetivamente para a excelência dos cuidados relacionados ao aspecto 

fonoaudiológico aos pacientes que necessitem de intervenções específicas. 

- Avaliar os resultados das ações com vistas às mudanças ou alterações para a obtenção de 

melhores resultados. 
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- Desenvolver o raciocínio clínico e a capacidade crítica, levando-se em consideração os 

aspectos fisiopatológicos, sociais e econômicos relevantes para o diagnóstico e tratamento 

fonoaudiológico no contexto da terapia intensiva. 

 

Competencias técnico-operacional:  

O residente de fonoaudiologia  deverá ser capaz de: 

- Prestar assistência fonoaudiológica à pacientes graves em UTI quando indicado, visando o 

aperfeiçoamento de habilidades e competências específicas para atuação em ambiente 

hospitalar. 

- Desenvolver e implementar práticas relacionadas a assistência fonoaudiológica à 

pacientes graves, incluindo o diagnóstico e intervenções específicas.  

- Integrar-se à equipe multiprofissional  e relacionar-se com familiares dos pacientes sob 

assistencia fonoaudiológica visando o aprendizado das bases comuns para o cuidado 

humanizado. 

 

Competencia relacional:  

O residente de fonoaudiologia deverá ser capaz de: 

- Manter e incentivar atitudes colaborativas, ética e profissional nos diferentes cenários da 

prática e de estudo. 

- Desenvolver habilidades pessoais e de liderança no contexto da equipe de 

fonoaudiologia. 

- Respeitar e tratar pacientes/familiares, outros profissionais e demais membros das 

equipes de acordo com os princípios éticos, morais e sociais. 

- Saber se comunicar: fazer-se entender, saber ouvir e argumentar, dar feedback, orientar, 

ensinar e dialogar nos diversos cenários da prática profissional nos quais envolvam 

paciente,família  e equipe multidisciplinar. 

- Saber fazer apresentações em público, saber e redigir clara e objetivamente.  
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7.1.4. Nutrição  

Ao final do programa, considerando-se o contexto da assistência intensiva hospitalar 

para adultos, espera-se que o nutricionista seja capaz de prestar assistência nutricional 

utilizando-se das competências clínica, técnico-operacionais, relacionais e éticas, à pacientes 

adultos com graves disfunções de saúde, em condições críticas ou de instabilidade, que 

necessitam de assistência de alta complexidade, admitidos nas unidades de terapia intensiva 

gerais ou de especialidades. Além disso, espera-se que o futuro especialista seja capaz de 

estimular a aprendizagem e o aprimoramento da competência técnica para o exercício da 

profissão de profissionais da mesma área e que incentivem o desenvolvimento da assistência, 

ensino e pesquisa em Nutrição. 

As competências específicas que deverão ser desenvolvidas ao longo do programa são: 

Competência Clínica 

O residente de nutrição  deverá ser capaz de: 

- Implementar ações e condutas de nutrição baseadas em evidências científicas.  

- Propor, colaborar e/ou implementar protocolos assistenciais baseados em evidencias que 

contribuam efetivamente para a excelência dos cuidados relacionados ao aspecto 

nutricional. 

- Avaliar os resultados das ações com vistas às mudanças ou alterações para a obtenção de 

melhores resultados. 

- Desenvolver o raciocínio clínico e a capacidade crítica, levando-se em consideração os 

aspectos fisiopatológicos, sociais e econômicos relevantes para o diagnóstico nutricional e 

tratamento dietoterápico nas diferentes enfermidades de terapia intensiva. 

 

Competencias técnico-operacional:  

- Prestar assistência nutricional à pacientes graves em UTI, visando o aperfeiçoamento de 

habilidades e competências específicas para atuação em ambiente hospitalar. 

- Desenvolver e implementar práticas relacionadas a assistência nutricional à pacientes 

graves, incluindo o diagnóstico através da avaliação do estado nutricional, planejamento 

dietoterápico, terapia nutricional e orientações dietéticas. 



Universidade Federal de São Paulo 

Pró-Reitoria de Extensão 

19 

 

- Saber  realizar  a integração do nutricionista à equipe multiprofissional  e a familiares dos 

pacientes graves visando o aprendizado das bases comuns para o cuidado humanizado. 

 

Competencia relacional:  

- Manter e incentivar atitudes colaborativas, ética e profissional nos diferentes cenários da 

prática e de estudo. 

- Desenvolver habilidades pessoais e de liderança no contexto da equipe de nutrição. 

- Respeitar e tratar pacientes/ familiares, outros profissionais e demais membros das 

equipes de acordo com os princípios éticos, morais e sociais. 

- Saber se comunicar: fazer-se entender, saber ouvir e argumentar, dar feedback, orientar, 

ensinar e dialogar nos diversos cenários da prática profissional nos quais envolvam 

paciente,família  e equipe multidisciplinar. 

- Saber fazer apresentações em público, saber e redigir clara e objetivamente. 

 

7.1.5. Psicologia  

 

Ao final do programa é esperado que o profissional de psicologia seja capaz de exercer 

sua atividade profissional  em UTIs de forma autônoma, crítica/reflexiva, científica e ética, com 

competência e assegurando a integridade da atenção, atuando junto ao binômio 

paciente/família e Equipe de saúde .  

As competências específicas que deverão ser desenvolvidas ao longo do programa são:  

 

Competências Clínicas: 

O residente de psicologia  deverá ser capaz de: 

- Avaliar o paciente de forma global, considerando os aspectos emocionais, 

socioeconômicos, familiares e as consequências do adoecimento, acidente, hospitalização 

e possíveis desenlaces (alta hospitalar, morte, novas internações, cirurgias, doenças 

crônicas) assim como sua adesão ao tratamento. 

- Ser capaz de identificar mudanças comportamentais que possam interferir na evolução 

do paciente.  
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- Aprender a estimular a autonomia, autocontrole e autoestima do paciente. 

- Ser capaz de trabalhar com a terminalidade do paciente junto à família e equipe. 

- Propor, colaborar e/ou implementar protocolos assistenciais baseados em evidências que 

contribuam efetivamente para excelência dos cuidados em psicologia no contexto da 

terapia intensiva. 

- Adaptar-se rapidamente às mudanças ou intercorrências relacionadas às condições 

clinicas/psicológicas dos pacientes. 

- Aprender a avaliar, em equipe, novas ações e ajudar a implementá-las com vistas à 

obtenção de melhores resultados. 

- Atender os diferentes grupos inseridos no contexto da UTI (famílias e equipes), 

considerando-se suas particularidades e dinâmicas de trabalho.  

 

Competências técnico-operacionais: 

O residente de psicologia deverá ser capaz de: 

- Atuar em hospitais e nos diferentes cenários do SUS, dentro de um contexto 

multidisciplinar e interdisciplinar. 

- Desenvolver recursos para capacitação de profissionais para atuar em equipes. 

- Desenvolver recursos para trabalhar com as dificuldades que fazem parte do trabalho 

assistencial (estresse de tarefa, da equipe, do paciente e da sua família). 

- Analisar, discutir e colaborar com a resolução de problemas da UTI.  

- Participar de programas de treinamento e capacitação de novos membros da equipe ou 

estagiários ou residentes.  

- Participar de planejamentos operacionais da unidade, contribuindo para a gestão de 

recursos, humanos, físicos e materiais.  

- Colaborar, promover e implementar práticas voltadas à segurança dos pacientes da UTI.  

- Aprender e respeitar rotinas técnicas e administrativas da unidade relacionadas à 

segurança do paciente ou equipe. 

 

Competências relacionais: 

O residente de psicologia deverá ser capaz de: 
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- Aprender a se comunicar, fazer se entender, saber ouvir e argumentar nos diversos 

cenários da pratica profissional. 

- Fazer apresentações em publico, saber e redigir clara e objetivamente.  

- Manter e incentivar atitudes colaborativas, éticas e profissionais nos diferentes cenários 

da pratica e do estudo. 

- Desenvolver habilidades pessoais e de liderança no contexto da equipe de psicologia. 

- Respeitar e tratar pacientes, familiares, outros profissionais e sua própria equipe de 

acordo com os princípios éticos, morais e sociais.  

 

7.1.6 – Farmacia  

Ao final do programa é esperado que o profissional farmacêutico seja capaz de 

estabelecer e conduzir uma relação de cuidado centrada no paciente através da avaliação da 

farmacoterapia, utilizando-se das competências clínica, técnico-operacionais, relacionais e 

éticas aos pacientes adultos com graves disfunções de saúde, em condições críticas e/ou de 

instabilidade.  

 

Competências Clínicas: 

 O residente de farmácia deverá ser capaz de: 

 -Propor, colaborar e/ou implementar protocolos assistenciais baseados em evidências que 

contribuam efetivamente para a excelência dos cuidados relacionados à farmacoterapia 

-  Avaliar doses, vias de administração dos medicamentos prescritos 

- Avaliar possíveis interações medicamentosas  

- Promover e incentivar o uso racional de medicamentos 

- Aumentar a efetividade do controle das condições crônicas e reduzir eventos adversos a 

medicamentos 

- Atuação junto à equipe multidisciplinar na observação /notificação de eventos adversos 

relacionados aos medicamentos. 
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- Conciliar os medicamentos e minimizar o risco nas transferências de pacientes entre níveis 

assistenciais. 

Competências técnico-operacionais: 

- Adoção de sistema eficiente e seguro de distribuição de medicamento 

- Participar de planejamentos operacionais do serviço de Farmácia, contribuindo para a gestão 

de recursos, humanos, físicos e materiais. 

- Participar de programas de treinamento e capacitação de novos membros da equipe e/ou 

estagiários ou residentes. 

-Colaborar, promover e implementar práticas  voltadas à segurança dos pacientes da UTI.  

Competências relacionais 

   - Manter e incentivar atitudes colaborativas, ética e profissional nos diferentes cenários 

da prática e de estudo. 

  - Saber se comunicar: fazer-se entender, saber ouvir e argumentar, dar feedback, 

orientar, ensinar e dialogar nos diversos cenários da prática profissional nos quais 

envolvam paciente, família  e equipe multidisciplinar. 

   - Respeitar e tratar pacientes/ familiares, outros profissionais e demais membros das 

equipes de acordo com os princípios éticos, morais e sociais. 

  - Fazer apresentações em publico, saber e redigir clara e objetivamente.  

 

7.1.7. Odontologia 

 

Ao final do programa, considerando-se o contexto da assistência intensiva hospitalar 

para adultos, espera-se que o Dentista seja capaz de atuar com responsabilidade e segurança 

com o paciente em situações clinicas no contexto da UTI, utilizando estratégias, meios e 

técnicas de avaliação e tratamento que buscam a otimização da função da redução de focos 

infecciosos, contribuindo assim para prevenir, reverter ou minimizar agravos sistêmicos, 

promovendo a desospitalização e diminuindo as complicações que podem comprometer 
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qualidade de vida dos pacientes. Além disso, irá contribuir para a diferenciação da unidade 

frente a outros hospitais que não possuem atendimento odontológico. 

 

As competências específicas que deverão ser desenvolvidas ao longo do programa são: 

 

Competência Clínica 

O objetivo da capacitação em Odontologia hospitalar com o propósito de 

qualificar, humanizar e democratizar o serviço nas Unidades de atendimento hospitalar 

e fazer com que o residente em odontologia seja capaz de: 

- Melhorar a qualidade de sobrevida dos pacientes; 

- Contribuir para a melhoria da assistência geral dos pacientes críticos, com foco na 

assistência odontológica.  

 Contribuir para: 

 Redução de risco de contrair infecções; 

 Redução no tempo de internação; 

 Redução dos custos hospitalares; 

 Racionalização do uso de antibióticos e outras medicações; 

 Redução da necessidade de exames complementares  

 Melhora de forma significativa da assistência ao paciente internado. 

-Inserir protocolos dentro da Unidade de Terapia Intensiva 

 

Competencias técnico-operacional:  

O residente de odontologia deverá ser capaz de:  

- Manter adequação quanto às habilidades e competências no âmbito de atuação da 

odontologia. 

- Participar do planejamento operacional da unidade contribuindo para a gestão de 

recursos físicos, materiais e humanos. 
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-Planejar e implementar a assistencia da odontologia aos pacientes sob sua 

responsabilidade, coordenando e participando dos cuidados junto à equipe de odontologia  

e de acordo com o grau de complexidade do cuidado.  

- Colaborar, promover e implementar práticas voltadas à segurança dos pacientes na UTI. 

- Participar de programas de treinamento de novos equipamentos inseridos na UTI. 

- Pesquisar, propor ou implementar estudos para soluções de problemas de qualquer 

natureza, no âmbito da odontologia, buscando excelência da assistência prestada e 

segurança dos pacientes críticos, visando à recuperação da condição bucal de saúde e 

qualidade de vida pós-alta da UTI e do hospital. 

- Aprender e respeitar rotinas técnicas e administrativas da unidade relacionadas à 

segurança do paciente ou equipe.  

 

Competencia relacional:  

O residente de odontologia deverá ser capaz de: 

- Manter e incentivar atitudes colaborativas, ética e profissional nos diferentes cenários da 

prática e de estudo. 

- Desenvolver habilidades pessoais e de liderança no contexto da equipe de odontologia. 

- Respeitar e tratar pacientes/familiares, outros profissionais e demais membros das 

equipes de acordo com os princípios éticos, morais e sociais. 

- Saber se comunicar: fazer-se entender, saber ouvir e argumentar, dar feedback, orientar, 

ensinar e dialogar nos diversos cenários da prática profissional nos quais envolvam 

paciente,família  e equipe multidisciplinar. 

- Saber fazer apresentações em público, saber e redigir clara e objetivamente temas 

relacionados ao seu âmbito de atuação profissional. 
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8. Infraestrutura disponível 

8.1. UTIs do HSP 

O HSP é um hospital universitário, campo de ensino da UNIFESP, que atende 

prioritariamente os usuários do SUS procedentes de várias regiões do município de São Paulo, 

de outras cidades e de outros estados da federação.  Oferece atendimento multiprofissional a 

saúde nas modalidades ambulatorial, de internação, de urgência e emergência, incluindo 

assistência a pacientes críticos nas Unidades de Terapia Intensivas (UTIs). 

Dentre as UTIs, destacam-se as unidades localizadas no 6º pavimento dos blocos B e C 

do hospital São Paulo, denominadas Geral I (17 leitos), Geral II (09 leitos) e Neurointensiva (09 

leitos), gerenciadas pelos mesmos profissionais, gerentes médico, de enfermagem e de 

fisioterapia. Do ponto de vista estrutural, estas estão adequadamente equipadas e com áreas 

físicas compatíveis, atendendo às normas da ANVISA, quanto aos quesitos de acessibilidade, 

conforto e segurança aos pacientes e profissionais da saúde, com características diferenciadas e 

humanizadas. Nas três unidades há equipes fixas “beira-leito – 24 horas” (médicos, 

enfermeiros, fisioterapeutas) e os demais profissionais como farmaceutico, psicólogo, 

nutricionista, fonoaudiólogo e a partir de 2019, odondológo, atendem/acompanham pacientes 

das três UTIs, alternadamente, durante o período diurno. As equipes atuam de modo 

interrelacionado com foco no paciente, seguindo protocolos clínicos reconhecidos e 

atualizados, disponíveis online. (http://www.utianestesiaunifesp.com.br/uti/) 

As três unidades são consideradas as UTIs-base do programa, nas quais os residentes 

permanecem a maior parte do período de residência (dois anos). Destaca-se que as unidades 

receberam em 2018 o “Certificação por Distinção” - nível platina oferecido pela Associação de 

Medicina Intensiva Brasileira –AMIB.  

 Nestas unidades, os residentes do 1º ano (R1), com o objetivo de conhecer a “entrada” 

dos pacientes ao hospital, bem como sua permanência após a alta da UTI e hospitalar, fazem 

estágio no serviço de Pronto Socorro, em uma ou duas unidades de internação do HSP e em 

unidades de Atenção Básica da Prefeitura de São Paulo.  No 2º ano, (R2) além das UTIs do 

programa os residentes estagiam em UTIs de especialidade como Unidade Pós-operatória de 

cirurgia cardíaca, pneumologia e queimados, além do estágio optativo ligado a área e de acordo 



Universidade Federal de São Paulo 

Pró-Reitoria de Extensão 

26 

 

com sua preferencia e disponibilidade. O rodízio entre os residentes nas diversas unidades são 

previamente planejadas. Em cada local o residente permanece durante um mês, cumprindo 

igual carga horária prática e teórica.  

 

 

8.2. Unidades Básicas de Saúde, Centro de Reabilitação e Ambulatório de 

Especialidade – Prefeitura de São Paulo 

 

De acordo com os pressupostos do SUS que preconiza o atendimento multiprofissional e 

interdisciplinar à saúde, os residentes (R1) participam de atividades na rede de Atenção Básica, 

em locais que possuam o profissional de sua área que possa exercer a função de preceptor e 

facilitar sua inserção na equipe local. Essa interface é necessária para que o residente 

compreenda a dinâmica de atendimento à população na Atenção Básica e compreender as 

diversas interfaces com a Atenção Hospitalar, atuando em equipes multidisciplinares. 

Os locais, campos de estágios pertencem à rede municipal de saúde, devidamente 

conveniadas. Os residentes estão distribuídos entre UBSs, Centro de Reabilitação e Ambulatório 

de Especialidade – Prefeitura de São Paulo. 

 

8.3. Anfiteatros, salas de aula e laboratórios da UNIFESP 

 

Os residentes usufruem de todas as dependências da UNIFESP – campus São Paulo 

reservadas aos alunos para o desenvolvimento das atividades acadêmicas.  

 

9. Nucleo Docente Assistencial Estruturante – NDAE (Colegiado Interno)  

 

O NDAE do Programa de Residência Multiprofissional em Cuidados Intensivos - Adultos 

foi constituído em 2012, e atualmento é formado pelos seguintes membros do programa:  
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Quadro 4 . Membros participantes do NDAE 

 

NOMES Função/Área 

Drª Suely Sueko Viski Zanei Coordenadora - Enfermagem 

Drª Patricia Stanich Nunes Vice-coordenadora e preceptora - Nutrição 

Esp Vanessa Marques Ferreira Preceptora – Fisioterapia 

Ms Satomi Mori Tutora - Enfermagem 

MsCibelli R. Cohrs Tutora - Enfermagem 

Esp. Vanessa Y. Kita Miyasaki Preceptora – Enfermagem 

Esp. Jane Cristina A.Dias Preceptora – Enfermagem  

Esp.Rennan Martins Ribeiro Preceptora – Enfermagem 

Ms. Juliana Dutra de Araujo Silva Preceptora - Psicologia 

Ms Fernanda Teixeira Menezes Tutora - Fonoaudiologia 

Ms Bianca Silva Svicero Tutora - Farmácia 

Ms Nelma Lourenço de Matos  Cruz Preceptora - Farmácia 

Ms Carina Lumie Pereira Nagata Preceptora - Nutrição 

Esp.Keller De Martini Preceptor -Odondologia 

 

 O NDAE deverá se reunir no mínimo duas vezes por semestre e, sempre que 

necessário. São atribuições de seus membros: 

– Acompanhar e zelar para o bom andamento do Programa de Residência Multiprofissional em 

Cuidados Intensivos - UTI Adultos. 

– Reavaliar os resultados das estratégias pedagógicas, disciplinas, campos de estágios, 

desempenho dos preceptores e residentes, visando à melhora e crescimento do programa a 

cada semestre. 

– Elaborar, organizar e reavalizar as disciplinas/temas que compõem os conteúdos nucleares 

do programa dos R1 e R2. 

– Fazer cumprir, discutir e reavaliar, quando necessário, o regulamento interno do Programa 

de RMCI-A (Apêndice 1), fundamentado no Regimento Geral dos Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde e Em Área Profissional aa Saúde aa Unifesp. 
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– Analisar e deliberar sobre assuntos relevantes, de qualquer natureza, que envolva o 

programa ou que possam comprometer sua harmonia e o bom andamento, seus membros, 

campos de estágio ou residentes. 

 

10. Projeto Político Pedagógico  

 

10.1. Conteúdos transversais  

No presente projeto optou-se por não explicitá-los, haja vista que são de 

responsabilidade da Coordenação Geral da COREMU. No projeto anterior (2015), encontram-se 

relacionados.  

 

10.2. Conteúdos nucleares e conteúdos de área profissional 

 

O programa de Cuidados Intensivos – UTI Adultos prevê atividades teóricas (presenciais 

e não presenciais), teórico-práticas e práticas integradas com as demais profissões dentro do 

programa  e dos diversos programas de acordo com as propostas da COREMU/UNIFESP para o 

R1 e R2. (Anexos 1 e 2  - COREMU).  

Em relação ao desenvolvimento dos conteúdos relacionados à área de “cuidados 

intensivos/intensivismo”, o programa é responsável pelo desenvolvimento do conteúdo nuclear 

e de conteúdos específicos de cada área profissional organizados de acordo com a proposta da 

COREMU/UNIFESP, descrito no Quadro 5 (1º ano de Residencia – R1) e quadro 6 (2º ano de 

Residencia – R2) 

 

Quadro 5. R1- Disciplinas que compõem o conteúdo nuclear do programa: (Teóricas e Prática) 

Nome e ementa:  Carga horária 
semestral  

Responsável  

Temas Multidisciplinares - Introdução e 
Inserção dos profissionais no contexto da  
Assistência Intensiva. (Teórica) 
Ementa: Serão desenvolvidos os temas:  
historia e evolução da assistência intensiva; 
Introdução sobre o ambiente, paciente/família, 
tratamentos; Processos de trabalho; Exigencias 

1º Semestre 
 
 
 
 

87 

Suely S Viski Zanei 
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profissionais do Mercado de trabalho. 
Atividades teórico- práticas: treinamento para 
precauções universais de infecção e suporte 
básico de vida, equipamentos 
essenciais/monitorização, dispositivos mais 
utilizados. 

Temas Multidisciplinares - Temas 
Multidisciplinares: Diferenciais em Assistência 
Intensiva 
Ementa: Serão desenvolvidos temas 
relacionados assistência com base em 
evidencias, questões éticas, tecnologias e 
trabalho em equipe nas UTIs. Discussão sobre 
possíveis temas de pesquisa e projetos para 
TCC. (Teórica) 

2º Semestre 
 
 
 

87 

Suely S Viski Zanei 

Total  174 h  

Prática assistencial  I (Prática) 
Ementa: constituída por estágio prático em 
campo hospitalar – em unidades externas a UTI 
(de internação ou serviços) – de acordo com sua 
área profissional. Nas UTIs o residente 
desenvolve atividades práticas específicas de 
sua profissão e atividades multidisciplinares  
tais como visitas clínicas multidisciplinares e 
discussões científicas. Além da prática 
hospitalar, o R1 irá conhecer a interface com  
a atenção primária, estagiando na rede pública 
municipal , durante um mês consecutivo, em 
Unidades básicas de Saúde,  Centros de 
Reabilitação ou ambulatório de Especialidades 
de acordo com a profissão ou disponibilidade 
da rede pública. 

2304  Tutores e preceptores 
das áreas 

 

Quadro 6. R2- Disciplinas que compõem o conteúdo nuclear do programa:  

Nome Carga horária 
semestral 

Responsável 

Temas Multidisciplinares: Problemas comuns 
dos pacientes criticos e abordagem 
multidisciplinar I  (Teórica) 

Ementa: Discussão de temas relacionados à 
evolução dos pacientes críticos e influência de 
fatores externos sobre os resultados da 
assistência intensiva. 

1º Semestre 
 
 

100 Suely S Viski Zanei 

Temas Multidisciplinares: Problemas comuns 2º Semestre Suely S Viski Zanei 
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dos pacientes criticos e abordagem 
multidisciplinar II. (Teórica) 
Ementa: Discussão sobre pacientes em 
situações especificas de interesse 
multidisciplinar: internação prolongada, doação 
de órgãos, queimaduras. Relato de experiência 
sobre estágio optativo. Apresentação dos TCCs 

 
 

100 

Total 200 h  

Prática assistencial  II (Prática) 
Ementa: constituída por estágio prático em 
campo hospitalar – em unidades externas a UTI 
(de internação ou serviços) – de acordo com sua 
área profissional. Nas UTIs o residente 
desenvolve atividades práticas específicas de 
sua profissão e atividades multidisciplinares  
tais como visitas clínicas multidisciplinares e 
discussões científicas.  

2304 Tutores e preceptores 
das áreas 

 

10.3 Estratégias de aprendizado para os conteúdos nucleares do programa -  R1 e R2. 

 

Estratégias: formação de grupos de trabalhos multidisciplinares para leitura, discussão e 

aprofundamento de temas gerais multidisciplinares. Os textos de referencia podem ser pré-

selecionados pelo professor ou pelos próprios residentes de acordo com o que é solicitado. 

Apresentação oral sobre os textos recomendados/pesquisados com utilização de recursos 

audiovisuais e discussão coletiva. Alguns temas são ministrados na forma de aula expositiva 

dialogada. Poderá ser utilizado mesa-redonda ou palestras de convidados externos e  “cine-

debate” para temas selecionados. Os tutores/professores (pré-definidos) das diversas 

profissões participam das discussões.  

Objetivo: promover a discussão multidisciplinar, interação e respeito entre profissões distintas, 

fazer leitura crítica e construção do raciocínio lógico. Estimular a reflexão sobre a 

interprofissionalidade no cuidado à saúde.  As apresentações orais visam promover momentos 

para exposição de idéias com clareza, argumentação coerente, treinamento da comunicação 

verbal, capacidade para manter o foco e tolerância às críticas.  

Conteúdo programático e cronograma: (vide Apêndices 3 e 4) 

Avaliação: após as apresentações o professor responsável e um ou mais professores 

colaboradores presentes avaliam os residentes individualmente quanto a participação e 
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interesse para discutir o assunto, se demonstra domínio de conteúdo, 

argumentação/comunicação verbal clara,  lógica e coerente. Todas as apresentações coletivas 

são avaliadas e a média final da disciplina é obtida pela média aritmética de todas as atividades.  

 

10.4. Organização de temas Multidisciplinares – R1 e R2 

 

10.4.1. R1- Atividades teóricas 

Disciplinas: Temas Multidisciplinares (M): Introdução e Inserção dos profissionais no contexto da  

Assistência Intensiva (de M1 a M10 ) e  Temas Multidisciplinares: Diferenciais em Assistência 

Intensiva (de M11-M20). 

De acordo com cronograma geral as disciplinas nucleares do programa, juntas, devem 

ser constituidas por 20 encontros presenciais – de M1 a M20- (120h) e 09 períodos de 

atividades não presenciais (54h) totalizando 174 h anuais. Os temas desenvolvidos ao longo do 

ano são:   

M1. Apresentação do programa, professores e dinâmica de integração.   

 Regimento e Normas Gerais do Programa 

 Papel dos profissionais na UTI 

 Programação 

M2. Surgimento das UTIs: contexto histórico, evolução e tendências.  

M3. Discussão: definições de termos “desconhecidos” no contexto de  Cuidados Intensivos 

M4. Segurança do paciente na UTIs. 

M5. RDC nº 7 +  Normatização sobre UTIs.   

M6. Horário de Estudo – levantamento sobre mercado de trabalho e valorização profissional. 

M7. “Apresentação: Os profissionais nas organizações: o que é valorizado e como ser bem 

sucedido sua carreira profissional”. 

M8. Horário de Estudo – Significado da admissão em UTI para o paciente e família 

M9. Apresentação: Significado da admissão em UTI para o paciente e família 

M8. Assistência intensiva baseada em evidencias 

M9. Como elaborar um projeto de pesquisa: “dicas” básicas 

M10. Significado da  morte e o morrer 

M11. Horário de Estudo- Questões ético-legais relacionadas à assistência intensiva 

M12- Apresentação: Questões ético-legais relacionadas à assistência intensiva 

M13. Horário de Estudo- Tecnologias em UTI 

M14- Tecnologias em UTI 

M15. Qualidade em Terapia Intensiva    
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M16. Horário de Estudo - Trabalho em equipe: conceitos e estratégias para melhorar resultados 

M17. Apresentação: Trabalho em equipe: conceitos e estratégias para melhorar resultados 

M18. Apresentação de projetos de pesquisas 

M19. Apresentação de projetos de pesquisas 

M20. Apresentação: relato de experiências – Estágio optativo  

 

Os temas desenvolvidos como atividade teórico-práticas (ATP) são:  

 

 Problemática da Infecção em UTI: relevância e prevenção + Prática de lavagem de mãos e  uso de 

EPI  

 Equipamentos utilizados para monitorização do paciente crítico 

 Dispositivos para oxigenioterapia 

 Protocolos assistenciais e visitas multiprofissionais  

 Noções básicas sobre drogas vasoativas e sedativas e uso de bomba de infusão 

 Noções básicas: métodos de dietas e dispositivos para dietoterapia 

 Suporte Básico de Vida (SBV) 

 WORKSHOP sobre deglutição 

 Cine debate: temas a definir  

 

10.4.2.  - R2- Atividades teóricas 

Disciplinas: Temas Multidisciplinares (M): problemas comuns dos pacientes criticos e 

abordagem multidisciplinar I (de M1 a M10) e Temas Multidisciplinares: problemas comuns dos 

pacientes criticos e abordagem multidisciplinar II (de M10 a M20). 

 
De acordo com cronograma geral as disciplinas nucleares do programa, juntas, devem ser constituidas 

por 20 encontros presenciais (120h) e 50 h são destinadas a participação de eventos científicos 

relacionados á área, totalizando 174 h anuais. Os temas desenvolvidos ao longo do ano são:  

 

M1. Apresentação da programação anual e regimento interno 

M2. Importância da mobilidade precoce no paciente crítico 

M3. Impacto do jejum prolongado /importância do suporte nutricional no paciente crítico 

M4.  Estudo dirigido/análise de textos – “Impacto do profissional nos resultados da terapia 

Intensiva” (enfoque na profissão) 

M5. Estudo dirigido/análise de textos – “Impacto do profissional nos resultados da terapia 

Intensiva” (enfoque na profissão) 

M6. Apresentação: “Impacto do profissional nos resultados da terapia Intensiva” 

M7. Terminalidade e Cuidados paliativos 
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M8. Estudo dirigido/ análise de textos: “Influência dos fatores ambientais (temperatura, ruído e 

luminosidade) sobre a evolução do paciente crítico” 

M9. Apresentação: “Influência dos fatores ambientais (temperatura, ruído e luminosidade) sobre a 

evolução do paciente crítico” 

M10. Queimados – particularidades da assistência 

M11.Dinâmica de Captação e transplante de órgãos 

M12. Estudo dirigido/ preparo para apresentação: “Consequências da internação prolongada sobre 

a recuperação do paciente críticos” 

M13. Estudo dirigido/ preparo para apresentação: “Consequências da internação prolongada sobre 

a recuperação do paciente críticos” 

M14. Apresentação: “Consequências da internação prolongada sobre a recuperação do paciente 

críticos 

M15. Instrumentos de avaliação do paciente grave 

M16. Desenvolvimento pessoal e profissional: ferramentas sistêmicas e coaching 

M17. Apresentação de TCC 

M18. Apresentação de TCC 

M19. Apresentação de TCC 

M20. Apresentação: relato de experiência – estágio optativo 

 

11.5. Organização dos conteúdos profissionais da área de concentração (específicos de cada 

profissão):  

 

Os conteúdos profissionais específicos visam expandir os conhecimentos básicos, 

agregar novos e apreender os essenciais de cada profissão dentro do contexto da assistência 

intensiva. Dessa forma, no decorrer do R1 e R2, gradativamente, espera-se verticalizar os 

saberes de acordo com as peculiaridades profissionais e em consonância com as determinações 

de cada conselho profissional. As disciplinas, carga horaria e professores responsáveis no R1 

estão descritos no quadro 7. No quadro 8, especifica-se o mesmo para o R2.  

 

Quadro 7:  Estruturação Pedagógica – áreas profissionais - R1 

Área profissional Disciplinas presenciais  
Carga 

Horária 
anual 

Professor Responsável 
 

Enfermagem Enfermagem Intensiva baseada em evidencias – I 
Ementa: Temas básicos e fundamentais de 
enfermagem intensiva para o reconhecimento do 

72 Cibelli Rizzo Cohrs/ Satomi 
Mori Hassegawa/ Vanessa 
Y.Kita Miyazaki 
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paciente crítico ou potencialmente crítico. 
Discussões sobre prioridades da assistência à 
pacientes de alta complexidade no contexto das 
áreas hospitalares, Unidades de Emergencia e UTIs. 

Fisioterapia  Atuação do Fisioterapeuta na  Terapia Intensiva  - I 

Ementa: Temas básicos e fundamentais 
relacionados à dinâmica e processos do 
atendimento fisioterapeutico aos pacientes 
admitidos nas UTIs.  Condutas fisioterápicas mais 
indicadas de acordo com necessidades dos 
pacientes. 

72 Heloísa Baccaro Rossetti/ 
Vanessa Marques Ferreira 

Fonoaudiologia Intervenção Fonoaudiológica em Pacientes em 
Cuidados Intensivos – I 

Ementa: Temas básicos e fundamentais 
relacionados à dinâmica e processos do 
atendimento fonoaudiológico aos pacientes 
admitidos nas UTIs, submetidos à intubação 
traqueal ou traqueostomia. Condutas 
fonoaudiológicas a curto, médio e longo prazo. 

72 Fernanda Teixeira Menezes 

Nutrição Terapia Nutricional dos Pacientes Graves – I 

Ementa: Temas básicos e fundamentais 

relacionados a processos do atendimento 
nutricional dos pacientes admitidos nas UTIs. 
Temas para o desenvolvimento de pesquisa na 
área de cuidados intensivos. 
 

72 Carina Lumie Pereira Nagata 

Psicologia  Atuação do Psicólogo na Terapia Intensiva - I  
Ementa: Temas básicos e fundamentais para a 
atuação do psicólogo no contexto de uma UTI 
relacionados à assistência psicológica, critérios e 
rotinas de atendimento ao paciente e família, 
formas de comunicação e temas relacionados à 
terminalidade, cuidados paliativos, morte 
encefálica e captação de órgãos.  

72 Juliana Dutra deAraujo Silva 

Farmácia Assistência Farmacêutica em  Terapia Intensiva  - I 
Ementa: Temas básicos e fundamentais 
relacionados à assistência farmacêutica aos 
pacientes admitidos nas UTIs. Temas para o 
desenvolvimento de pesquisa na área de cuidados 
intensivos. 

72 Nelma Lourenço de Matos  
Cruz 
 

Odontologia  Odontologia Hospitalar-I 

Ementa:  Serão desenvolvidos os temas:  
historia e evolução da assistência 
intensiva; Introdução sobre o ambiente, 
paciente/família, tratamentos; Processos 
de trabalho; Exigências profissionais do 
Mercado de trabalho. Atividades teórico- 
práticas: treinamento para precauções 

72  
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Quadro 8:  Estruturação Pedagógica – áreas profissionais – R2 

 

universais de infecção e suporte básico de 
vida, equipamentos 
essenciais/monitorização, dispositivos 
mais utilizados. 

Área profissional Disciplinas presenciais  

Carga 

Horária 

anual 

Professor Responsável 

 

Enfermagem Enfermagem Intensiva baseada em evidencias e 

gestão do cuidado. 

Ementa: Temas de interesse para a enfermagem 

na assistência intensiva. Tópicos sobre gestão em 

enfermagem em unidades críticas.  

170 Satomi Mori Hassegawa/ 

Cibelli Rizzo Cohrs / Vanessa 

Y.Kita Miyazaki 

Farmácia Assistência Farmacêutica em  Terapia Intensiva  - II 

Ementa:Proporcionar ao Farmacêutico Residente 

(R2) a possibilidade de integrar e aplicar 

conhecimentos relacionados à atuação do 

farmacêutico em Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) Adulto. 

 

170 Bianca Silva Svicero  

Fisioterapia  Atuação do Fisioterapeuta na  Terapia Intensiva  - II 

Ementa: Temas de interesse para a fisioterapia 

intensiva. Ênfase na assistência fisioterápica ao 

pacientes submetidos à ventilação mecânica e 

prevenção da imobilização no leito.  

170 Heloísa Baccaro Rossetti/ 
Vanessa Marques Ferreira 

Fonoaudiologia Intervenção Fonoaudiológica em Pacientes em 

Cuidados Intensivos – II 

Ementa: Temas de interesse para a fonoaudiologia 

intensiva. Ênfase na prevenção/reabilitação da 

disfagia em pacientes que utilizaram tubos 

traqueais/traqueostomia 

170 Fernanda Teixeira Menezes 

Nutrição Terapia Nutricional dos Pacientes Graves – II 

Ementa: Temas de interesse para a nutrição 

intensiva. Ênfase na terapia nutricional de 

pacientes críticos: grande queimado, 

descompensação glicêmica grave, pacientes em 

ventilação mecânica prolongada,/sepse, nutrição 

parenteral total, e  sarcopenia no paciente crítico e 

pós-alta. 

170 Patricia Stanich Nunes 

Odontologia  Odontologia Hospitalar- II 

Ementa: Temas de interesse para a odontologia 

Hospitalar. Ênfase na assistência odontológica ao 

pacientes críticos entubados, ligados à ventilação 

170  
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11.6. Desenvolvimento de  atividades teóricas. 

 

As atividades teóricas são programadas, em geral, para duas tardes da semana, sendo 

das 14:00 as 17:00 h  presencial - com o professor – ou direcionada, tal como horas para TCC. O 

período das 17:00 as 19:00h é reservado para estudo individual ou em grupo, totalizando 6 h 

por período. Na semana padrão, são agendadas de forma intercalada, as atividades do eixo 

transversal (programadas pela COREMU) e atividades do programa tanto para os R1 E R2, de 

acordo com carga horária de cada disciplina. (ver exemplo de semana padrão – item 9.4). 

As atividades não presenciais (ATN) da COREMU são programadas, em geral, para 

sábados à tarde e as do programa de acordo com a carga horária e calendário definido 

previamente. 

 

11.7. Estratégias de aprendizado para os conteúdos das áreas profissionais  -  R1 e R2. 

 

Estratégias: de acordo com o tema são utilizadas aulas expositivas dialogadas, seminários, 

estudos de caso, pesquisa e discussão de temas especificos, estudo dirigido (atividades 

individuais  ou em duplas/trios - ex . leitura de artigos, resumo ou resenhas).  

Objetivo: promover o aprofundamento de temas específicos, estimular a leitura crítica e 

construção do raciocínio clinico e a partir das discussões promover momentos para exposição 

de idéias com clareza, argumentação coerente, treinamento da comunicação verbal, 

capacidade para manter o foco e tolerância às críticas e auto-reflexão.  

Avaliação: o professor/tutor responsável avalia individualmente a participação e interesse do 

residente para discutir o assunto, se demonstra domínio de conteúdo, 

mecânica e na redução de focos infecciosos. 

 

Psicologia  Atuação do Psicólogo na Terapia Intensiva – II 

Temas relacionados ao atendimento de situações 

especiais: politraumatizado, gestantes e puerpério, 

doente crítico crônico, tentativa de suicídio, 

desastres e Síndrome pós- UTI. Saúde mental da 

equipe. Organização do serviço de psicologia.  

 

170 Juliana Dutra de Araujo Silva 
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argumentação/comunicação verbal clara, lógica e coerente. A nota final será o resultado da 

média aritmética das atividades. 

 

11.8. Atividades teóricas específicas de acordo com a profissão  

 

De acordo com cronograma geral, os conteúdos profissionais voltados para área 

hospitalar/intensiva devem ser constituídos por 12 encontros presenciais (E1 a E12) ao longo 

do ano. No R2 são realizados 20 encontros (E1a E20) e aos mesmos são permitidas 50 horas 

para participação em eventos científicos.  Os temas desenvolvidos ao longo do ano por área 

profissional são:  

 

11.8.1. Enfermagem Intensiva baseada em evidencias 

 

R1- Temas:  

 

E1. Avaliação e prioridades na admissão do paciente crítico/ anamnese e exame físico 

E2. Suporte avançado de vida 

E3.  Avaliação do desconforto respiratório/IRPA -SDRA 

E4. Ventilação mecânica básica  

E5. Fisiopatologia dos Estados de Choque : Hipovolêmico,  Cardiogênico, Séptico, Neurogênico  

e Anafilático 

E6. Avalição e monitorização neurológica/ Delirium 

E7. Drogas Vasoativas  

E8. Monitorização Hemodinâmica 

E9. Lesão de pele: avaliação e prevenção/ Curativos e cobertura 

E10. Interpretação de hemograma + infusão de hemocomponentes 

E11.  Sedação e analgesia 

E12. Lesão Renal Aguda  

 

ATP:  

 Cuidados com as vias aéreas 

 Oxigenioterapia e gasometria arterial 

 Ventilação pulmonar mecânica na prática 
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 Distúrbios hidroeletrolíticos 

 Arritmia cardíaca - reconhecimento 

 Monitorização multiparamétrica do paciente grave 

 Cuidados de enfermagem no transporte intrahospitalar 

 Estudos de casos 

 

R2 – Temas  

E1. Processo de trabalho do enfermeiro, gerenciamento de recursos físicos e informação. 

E2. Gerenciamento de recursos materiais e custos 

E3. Competências gerenciais: liderança e negociação 

E4. Gestão de Pessoas em unidades de pacientes críticos: SCP e dimensionamento de pessoal 

E5. Gerenciamento da Qualidade e da Segurança do Paciente em Saúde: ferramentas da 

qualidade e indicadores de qualidade assistencial em UTI 

E6. Competências gerenciais: tomada de decisão e supervisão  

E7. Instrumentos de avaliação de enfermagem: carga de trabalho (NAS), Delirium (CAM), e Dor 

(Behavioral Pain Scale -BPS) 

E8.Assistência de enfermagem no paciente com Asma/DPOC 

E9. Assistência de Enfermagem ao paciente com TEP/TVP 

E10. Assistência de enfermagem ao paciente com Síndrome Coronariana 

E11. Assistência de enfermagem no PO de cirurgia cardíaca e balão intra-áortico  

E12. Assistência de Enfermagem ao paciente submetido a ECMO 

E13. Assistência de enfermagem ao paciente com doenças neuromuscular: Guillan 

Barré e Miastenia Gravis 

E14. Interpretação de imagens  

E15. Assistência de enfermagem ao paciente com AVC 

E16. Assistência de enfermagem ao paciente com Insuficiencia Hepática 

E17. Assistência de enfermagem ao paciente com ICC+ EAP+ CHOQUE CARDIOGENICO  

E18. Pancreatite Aguda/Síndrome Compartimental/PIA 

E19. Emergência oncológicas 

E20. Pacientes obstétricas na UTI 
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ATP:  

– Interpretação de parâmetros hemodinâmicos – exercícios 

 Curativos especiais: abdominais com pressão negativa,  grande queimado, ostomias. 

 Estudos de casos 

 

Outras atividades específicas da profissão:  

Enfermagem: R1 E R2 

– Participação na reunião do grupo de pesquisa em Cuidados Intensivos e Emergência – da 

Escola Paulista de Enfermagem/UNIFESP – TRIMESTRAIS (4h- Teórico-prática)  

– Participação nas reuniões mensais do SIG (Special Interest Groups, ou Grupos de 

Interesses Especiais ) -  Enfermagem Intensiva e Alta Complexidade, vinculado da Rede 

Universitária de Telemedicina – RUTE  (2 h/mes –Teórico-Prática ) 

– 1 plantão de 12h ou 2 de 6h, com respectivas folgas correspondentes, preferencialmente 

aos sábados -  Prática 

– Estagio individual no Serviço de Diálise (1 mês) 

 

11.8.2. Atuação do Fisioterapeuta na  Terapia Intensiva  I 

 

R1- Temas:  

 

E1. Fisioterapia aplicada: Técnicas de higiene brônquica. Manobras de reexpansão pulmonar, 

Recursos terapêuticos; Exercícios respiratórios. Oxigenoterapia. Mobilização do paciente 

crítico. Aspectos práticos 

E2. Pneumologia: Anatomia e Fisiologia: Músculos Respiratórios, Mecânica, Ventilação, 

Circulação, Relação Ventilação Perfusão, Difusão, Transporte, Controle. 

E.3. Fisiologia muscular: anatomia, estrutura, contração muscular, eventos químicos e 

mecânicos, tipos de fibra muscular . Sistema neuromotor. Fraqueza do paciente critico.  

E4. Neurologia: Anatomia, fisiologia: doenças neuromusculares, doenças vasculares, TCE/HIC. 

Monitorização neurológica. 

E5. Mobilização Precoce: Escalas de avaliação  
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E6. Cardiologia: Fisiologia cardíaca e hemodinâmica: física básica do fluxo sanguíneo, coração, 

vasos, músculo cardíaco, ciclo cardíaco, débito cardíaco, controle vascular, regulação da 

pressão arterial e da freqüência cardíaca. Sistema linfático. 

E7. Pneumologia: Atelectasia, Derrame Pleural, Sd. do Escape de Ar, doenças restritivas e 

obstrutivas, Insuficiência respiratória. Ventilação Mecânica Aplicada Invasiva e Não Invasiva. 

Fisioterapia Aplicada/Evidências científicas. 

E8 . Avaliação clínica: Raio X, Manovacuometria, ventilometria , escalas de funcionalidade 

(MRC, MIF), exames laboratoriais. 

E9. Indicações e objetivos da VM, Vias aéreas artificiais (intubação e traqueostomia), Efeitos 

fisiológicos. Complacência, Resistência, Histerese, curva PV, Modos básicos, Interação Paciente-

Ventilador; Desmame. VNI. SDRA. MRA. TITULAÇÃO PEEP 

E10. Clínica Geral: Fisiologia renal, insuficiencia renal, hemodiálise, diálise peritoneal, Cuidados 

paliativos. 

E11. Cardiologia: SCA, Valvopatias, Edema Agudo Cardiogenico. Fisioterapia aplicada 

E12. Cardiologia: Cirurgias cardíacas, Vasculares, Torácicas, abdominais, urológicas, 

ortopedicas. 

 

R2- Temas: 

E1. Fisiologia Respiratória: fisioterapia aplicada/ evidências científicas/atualização 

E2.Pneumologia: Pneumopatias infecciosas (fungica, viral, bacteriana, tuberculose) 

E3.Sistema neuromuscular e esquelético: trabalho e fadiga. Fraqueza muscular respiratória. 

Treinamento muscular inspiratório. 

E4. Sistema neuromuscular e esquelético: bioenergética, mecanismo de lesão e reparo. 

E5. Sistema neuromuscular e esquelético Mobilização precoce, avaliação funcional do sistema 

músculo esquelético.Eletroestimulação.Anabolizantes em UTI. 

E6.Neurologia: Processos infecciosos/ Fisioterapia Aplicada/ Evidências científicas/Atualização 

E7. Discussão de casos  

E8. Ventilação mecânica: Modos (PAV, NAVA, PRVC) Repercussões hemodinâmicas e efeitos 

adversos da VM. 
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E9. Ventilação mecânica: Assincronia; Ventilação mecânica em situações especiais (Prona/ TGI/ 

NO/ He). 

E9. Cardiologia: Função cardiovascular nas situações patológicas, choque, monitorização 

invasiva e não invasiva.  

E10. Cardiologia  Métodos de mensuração do débito cardíaco. Fisioterapia aplicada/ Evidências 

científicas/Atualização. 

E11. Discussão de casos 

E12. Emergências obstétricas, Doenças do TGI (cirroses, insuficiencia  hepática, pancreatite 

aguda).  

E13. Doação de órgãos. Transplante hepático. Fisioterapia do transplante.  

E14. Síndrome cardio renal, sindrome hepatorenal, doenças infecto-contagiosas. Oncologia. 

(definição, etiopatogenia, tipos de tratamento). 

E15. Capnometria volumétrica, Dinamometria, testes funcionais em UTI, ECG. Espirometria. 

E16.  Discussão de casos 

E17. Insuficiência Cardíaca. Hipertensão Pulmonar. Óxido Nítrico. Assistência circulatória. 

Fisioterapia aplicada. 

E18. Cirurgia Torácica: Fisioterapia Aplicada/ Evidências científicas/Atualização 

E19. Cirurgia Abdominal: Fisioterapia Aplicada/ Evidências científicas/Atualização 

E20. Discussão de casos 

 
Outras atividades específicas da profissão:  

Fisioterapia: R1 E R2 

- Participação nas reuniões científicas do Serviço de fisioterapia do HU/HSP (1x/mês) - Teórico-

prática (2 h) 

- 1 plantão de 12h ou 2 de 6h, com respectivas folgas, preferencialmente aos sábados, com 

respectiva folga correspondente.   Prática 

- Estágio individual nos  Serviços  de oropedia e Pneumologia  (15 dias cada)  

 
11.8.3. Intervenção Fonoaudiológica em Pacientes em Cuidados Intensivos – I 
 

 

R1- Temas:  
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E1. Deglutição: anatomia e fisiologia 

E2. Assistência fonoaudiológica aos pacientes em terapia intensiva I: Fatores de risco para 

disfagia 

E3.  Protocolo de avaliação clínica da deglutição à beira leito 

E4. Protocolo de triagem de risco para disfagia, checklist diário, anamnese da deglutição 

E5. Escalas para classificação do grau e funcionalidade da deglutição 

Escala Funcional de Ingestão por Via Oral  -Functional Oral Intake Scale –FOIS (2005) 

         ASHA- NOMS (2002,2013)-  Escala de funcionalidade da deglutição 

E6.  Exames complementares da deglutição: videodeglutoesofagograma (VDEG) e vídeo 

nasofibrolaringoscopia da deglutição (VED) 

E7. Fonoterapia: Abordagens indiretas e diretas  

E8. Prontuário eletrônico PEP: como escrever sobre o atendimento, informações relevantes 

E9.  Vias alternativas de alimentação: sonda nasoenteral, oroenteral e gastrostomia 

E10. Atuação fonoaudiológica em pacientes traqueostomizados 

E11.  Atuação multiprofissional, critérios e fluxograma para decanulação 

E12. Discussão de casos: construção de racio 

 

R2- Temas:  

 

E1. Atualização sobre protocolos e escalas de deglutição 

E2. Atualização sobre abordagens e técnicas de reabilitação da deglutição 

E 3. Disfagia e Sarcopenia 

E4. Abordagens para conter a sialorréia 

E5. Paralisia facial- etiologia, definição e reabilitação 

E6.  Monilíase, candidíase oral, importância da higiene oral  

E7. Disfagia, Disfonia no pós operatório de Endarterctomia de carótida 

E8.  Disfagia em pacientes com Doença Pulmonar obstrutiva crônica ou com alterações 

respiratórias impactantes 

E9. Disfagia em pacientes com artrodese cervical com abordagem anterior 

E10. Incentivadores respiratórios efeitos na biodinâmica da deglutição 
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E11.  Discussão sobre fatores que interferem na reabilitação: nível de consciência, escala de 

coma de glasgow 

E12. Limite terapêutico: discussão sobre prognóstico da deglutição considerando os fatores de 

risco, diagnósticos médicos, comorbidades e resultados dos atendimentos fonoaudiológicos 

E13. Treinamento aos familiares e equipe quanto à oferta via oral assistida, cuidados e 

especificações 

E14. Resumo e Orientação de alta  

E15. Discussão multiprofissional: Conteúdo e forma do que será discutido, visando segurança 

do paciente, respeito às profissões e aos profissionais. 

E16. Disfagia em pacientes com Doença de Chron 

E17. Disfagia em pacientes com Neurotoxoplasmose e neurocriptococose 

E18. Discussão sobre: alimentação e fonoterapia em ventilação mecânica 

E19. Apraxia: como planejar a fonoterapia  

E20. Discussão de casos 

 

Outras atividades específicas da profissão:  

Fonoaudiologia:  

- R1 E R2:  Participação nas reuniões mensais do SIG Deglutição e Disfagia" - Rede Universitária 

de Telemedicina Rede RUTE  (2 h/mês) – Teórico 

- R1 E R2:  1 plantão de 6 h/mês ao sábados - com respectiva folga correspondente – Prática 

- R1: 06 horas semanais no Ambulatório de Disfagia da UNIFESP – durante um semestre - 

Prática 

 
 
 11.8. 4. Terapia Nutricional dos Pacientes Graves – I 
  

R1- Temas:  

 

E1. Importância da TN em UTI 

E2. Atualização: ASPEN 2016 

E3. Terapia nutricional enteral em UTI 
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E4. Nutrição Parenteral 

E5. Cálculo das necessidades nutricionais 

E6. Sepse, sepse grave e choque séptico 

E7. Distúrbio Cardíaco em UTI 

E8. Nutrição no paciente cirúrgico 

E9. Insuficiência renal em UTI 

E10. Dismotilidade do TGI em UTI  

E11. Indicadores em TN 

E12. Avaliação final  

 

R2- Temas:  

E1. Aspen: discussão e atualização do Consenso 

E2. Nutrição em pacientes queimados graves 

E3.Nutrientes específicos 

E4. Discussão de casos 

E5. Antioxidantes em UTI 

E5. Apresentação dos resultados do 1º semestre 

E6. Avaliação Nutricional em UTI 

E7. Discussão de casos 

E8. Orientação de alta: proposta para o sobrevivente 

E9. Interpretação de exames laboratoriais 

E10. Discussão de artigo  

E11. Formulas enterais 

E12. Discussão de artigo 

E13. Indicadores de qualidade 

E14. Discussão de artigo 

E16. Controle Glicêmico de pacientes graves 
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E17. Terapia Nutricional nas Situações Especiais 

E18. Protocolos de TN em UTI 

E19. Sarcopenia e reabilitação pós UTI: o papel da TN 

E20. Apresentação dos resultados do 2º semestre 

 

Outras atividades específicas da profissão:  

Nutrição : R1 E R2 

1 plantão de 6 h/mês ao sábados, no SND – hospitalar,  com respectiva folga correspondente - Prática 

 

11.8.5. Atuação do Psicólogo na Terapia Intensiva - I 

 

R1- Temas abordados:   
 

E1 - Assistência psicológica em Terapia Intensiva - critérios e rotinas de atendimento 

E2 - Triagem dos familiares: avaliação vs. acompanhamento 

E3 - Acompanhamento psicológico à família 

E4 - Atendimento ao paciente em comunicação verbal 

E5 - Atendimento ao paciente em comunicação não-verbal 

E6 -  Atendimento à criança da família do paciente 

E7-Pesquisa científica em Psicologia e UTI 

E8 - O papel do psicólogo na comunicação de más notícias 

E9 - Terminalidade 

E10 - Cuidados paliativos 

E11 - Morte encefálica e captação de órgãos 

E12 - Comunicação equipe - família - paciente 

 

R2- Temas abordados:  

 

E1 - Resolução de conflitos/disclosure 

E2 -  Atividades lúdico-terapêuticas na UTI 

E3 -  O paciente crítico crônico na UTI 
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E4 -  Atendimento aos pacientes vítimas de trauma 

E5 -  Transtornos psiquiátricos na UTI 

E6 -   Atendimento ao paciente que tentou suicídio 

E7 -  Gestação e Puerpério na UTI 

E8 -  As diferentes abordagens psicológicas na UTI 

E9 -  Coping religioso 

E10 -  Estresse Pós-Traumático após internação em UTI 

E11 -  Síndrome Pós-Terapia Intensiva (PICS) 

E12 -  Atendimento psicológico em desastres 

E13 -  O psicólogo como promotor da humanização nos hospitais 

E14 -  A saúde mental da equipe 

E15 -  Intervenções para prevenção de adoecimento da equipe 

E16 -  Organização de um Serviço de Psicologia 

E17 -  Indicadores para mensurar qualidade e efetividade do trabalho do psicólogo em UTI 

E18 -  Apresentação de caso clínico 

E19 -  Apresentação de caso clínico 

 

Outras atividades específicas da profissão:  

Psicologia  : R1 E R2 

- Discussões clínica da área de psicologia hospitalar com todos os psicólogos/tutores e 

preceptores dos demais programas.  1x/ mês – Teórico-prática (2 h)  

 

11.8.6. Assistência Farmacêutica em  Terapia Intensiva  - I 

 

R1- Temas:   

 

E1- Orientação para elaboração dos seminários. Roda de conversa: experiências práticas  

E2- Farmacologia e Manejo de paciente com hepatopatias 

E3- Corticoides (Uso em terapia antineoplásica, uso no final da gravidez, parto prematuro, 

pulsoterapia, alergias e choque anafilático. Padronização hospitalar e equivalência 

terapêutica/farmacológicas. Descalonamento da terapia 
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E4- Manejo da dor, agitação e delirium (Conceitos de dor, agitação e delirium. Como evidenciar, 

avaliar e mensurar estes conceitos em pacientes críticos. Tratamento (classe de medicamentos 

envolvidos). Protocolo institucional, quando disponível. 

E5 -Hipertensão (Fisiopatologia, atenção básica – protocolo ambulatorial). Tratamento, 

padronização hospitalar, rede pública (disponibilidade e aquisição). Fatores relacionados e 

outras comorbidades ou prevalências, seguimento farmacoterápico. Parâmetros para 

identificação de hipertensão. 

E6 -Antimicrobianos (profilaxia). Profilaxia cirúrgica (conceito), padronização de 

antimicrobianos e possíveis substituições. Seguimento farmacoterapêutico. 

E7 -Dislipidemias (Fisiopatologia, terapia hospitalar e ambulatorial, padronização hospitalar, 

rede pública (disponibilidade e aquisição).Fatores relacionados a outras comorbidades ou 

prevalências,seguimento farmacoterapêutico. Como interpretar os exames laboratoriais. 

E8 - Profilaxia e tratamento da TVP (trombose venosa profunda). (Fisiopatologia, tratamento, 

manejo, protocolo hospitalar e ambulatorial. Padronização hospitalar e rede 

pública(disponibilidade e aquisição). Fatores relacionados. Como interpretar os exames 

laboratoriais. 

E9 - Choque séptico. (Conceito, tratamento, manejo, protocolo hospitalar). Seguimento 

farmacoterapeutico. 

E10 – Choque cardiogênico (Conceito, tratamento, manejo, protocolo hospitalar). Seguimento 

farmacoterapeutico. 

E11. Choque hipovolêmico (Conceito, tratamento, manejo, protocolo hospitalar). Seguimento 

farmacoterapeutico. 

E12- Nutrição Parenteral total 

  

R2- Temas:  

 

E1 -Farmacologia aplicada a pacientes de UTI. 

E2- Manejo de pacientes críticos e de úlcera por pressão. 

E3- Manejo de interações medicamentosas e reações adversas 

E4- Antimicrobianos em pacientes de UTI 
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E5- Hipodermóclise em UTI. 

E6- Profilaxia de TVP. 

E7- Procinéticos 

E8-Profilaxia para úlcera de estresse, proteção ocular e higienização oral 

E9- Manejo de pacientes com Hemorragia Sub Aracnóide 

E10- Anticoagulantes 

E11- Manejo de pacientes com Vasoespasmo 

E12- Manejo de pacientes imunocomprometidos 

E13- Sepse 

E14- Analgesia e sedação 

E15-Medicamentos vasoativos. 

E16- Escores prognósticos em UTI 

E17-Hemodiálise e Diálise peritoneal. 

E18-Medicamentos de uso inalatório em paciente de UTI. 

E19-Aspectos gerais da terapia nutricional para pacientes em terapia intensiva. 

E20- Toxicologia clínica aplicada à UTI. 

 

Outras atividades específicas da profissão:  

Farmácia  : R1 E R2 

- 1 plantão hospitalar na farmácia central 1x/mês (12 h) ou 2 de 6h, preferencialmente aos sábados, com 

respectiva folga correspondente– Prática  

- Estágio individual na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e Laboratório Central.  

 

11.8.7 Odontologia Hospitalar I  

 

R1- Temas:  (de E1 a E 12) 

 

E1-Introdução á odontologia hospitalar 

E2-Rotinas nos diferentes ambientes do hospital 
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E3-Semiologia: recursos de diagnóstico clínico,laboratorial e por imagens da região BMF: 

Tomografia computadorizada,Ressonância magnética,ultrassonografia,Exames de Medicina 

Nuclear. 

E4-Propedêutica Clínica-diagnóstico integrado dos pacientes 

E5-Interpretação de Exames Imaginológicos(radiográficos,computadorizados-

TC,RM,Ecografia,PET-CT,etc) 

E6-Farmacologia Clínica-Interação Medicamentosa e efeitos adversos 

E7-Tecnologia da Informação TI.Sistema de informatização do Hospital e prontuário fisico 

E8-Gestão Hospitalar/ Referência e Contrarreferência(SUS) /Saúde Suplementar 

E9-Biossegurança-Centro de infecção Hospitalar-Boletins e critérios no uso de 

medicamentos/Vigilância epidemiológica 

E10-Segurança assistencial / gestão assistencial 

E11- Bioética/metodologia de pesquisa 

E12- Ventilação Mêcanica 

 

R2- Temas:  (de E1 a E 20) 

 

E1-Laserterapia 

E2- Clínica de emergências médicas aplicadas à Odontologia. 

E3- Clínica de pneumologia. 

E4- Clínica de cardiologia. 

E5- Clínica de nefrologia. 

E6- Clínica de hematologia. 

E7- Clínica de traumatologia. 

E8- Clínica de medicina intensiva. 

E9- Clínica de hepatologia 

E10-Clínica de oncologia-Quimioterapia e radioterapia 

E11-Clinica de endocrinologia 

E12-Clinica de obstetricia 

E13-Clinica de neonatologia 

E14-Clinica de pediatria 

E15-Clinica de saúde mental 

E16-Clinica de otorrinolaringologia 

E17-Clinica de gastrologia 

E18-Clinica de neurologia 
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E19- Clínica de cirurgias que envolvam estruturas de cabeça e pescoço. 

E20- Clínica multidisciplinar de especialidades da área da saúde que estão inseridas no hospital 

- Fonoaudiologia, Fisioterpia, Enfermagem, Nutrição, Terapia Ocupacional, cuidados paliativos, 

desospitalização, tanatologia. 

 

Outras atividades específicas da profissão:  

Odontologia  : R1 E R2 

 Ambulatório da odontologia para atender os pacientes pós-alta alta com agendamento 

prévio (2x/semana) 

 Seminários de odontologia - Departamento de otorrinolaringologia a cada 3 semanas 

 Liga de tanatologia e Cuidados Paliativos  (1x/semana – 1h)  

 

12. Prática Assistencial – R1 e R2 

 

As atividades práticas e teórico-práticas serão desenvolvidas predominantemente no 

período da manhã das 7:00 as 13:00 horas.  Nas tardes em que não há atividade teórica 

programada, os residentes permanecem em campo até as 19:00h. Uma vez por mês o 

residente poderá fazer um plantão de 12 h ou dois de 6 h com a presença do preceptor, desde 

que as respectivas horas adicionais sejam devidamente compensadas com horas de folga. Por 

decisão do NDAE, as segundas-feira são destinada as atividades do programa para o R1 e as 

sextas-feira para atividades do R2. Assim, a semana padrão dos residentes é constituída por 48 

horas de atividades práticas e 12 horas de atividades teóricas conforme exemplos abaixo, 

podendo ser readequados de acordo com as disciplinas ofertadas no mês.  

Destaca-se que a carga horária mensal a ser cumprida pelo residente varia de acordo 

com o número de dias do mês, incluídos os feriados durante a semana e excetuando-se os 

sábados e domingos, para o cumprimento da carga horária de 60 horas semanais (Portaria 

Interministerial , nº 16, de 22 de dezembro de 2014).   

A carga horária total de cada ano letivo será a somatória de todos os meses, incluído os 

dias destinados a férias. (30 dias/ano) 

 

Meses 4 semanas  4 semanas + 1 4 semanas + 2 4 semanas + 3 
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Total de semanas e 
dias 

(20 dias) dia 
(21dias) 

dias 
(22 dias) 

dias 
(23 dias) 

Horas mensais 240 252 264 276 

 

Exemplo de Semana padrão – R1 

 

Período Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Manhã  Prática  Prática Prática Prática Prática Prática Folga 

Tarde Teoria-Programa  Prática Teoria-Coremu Folga  Prática ATN Folga 

 

Exemplo de Semana padrão – R2 

 

A avaliação da prática assistencial é realizada mensalmente pelo preceptor/tutor 

responsável, com instrumento padronizado pela COREMU. A nota final anual corresponde à 

média de todas as avaliações.  

 

 

 

 

Período Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Manhã  Prática  Prática Folga Prática Teoria-Programa Prática Folga 

Tarde Prática Teoria-Coremu Prática Prática Folga Prática Folga 
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12.1 – Rodízio de campos de prática 

 

Para o rodízio em outros campos práticos, os R1 e R2 são subdivididos em grupos 

multiprofissionais de pelo menos três profissões e são distribuídos em unidades de internação 

do hospital pré-definidas ou de Atenção básica (R1) ou estágio optativo em outra instituição 

(R2), considerando-se a distribuição dos residentes dos demais programas de residência 

multiprofissionais da UNIFESP.  

 As atividades desenvolvidas ficam a cargo do preceptor local cabendo a ele avaliar a 

evolução profissional do residente, para que, gradativamente, o mesmo possa assumir maiores 

responsabilidades e desenvolver plenamente as habilidades técnicas e demais competências 

esperadas relacionadas à sua área profissional. A escala do rodizio é apresentada nos quadros a 

seguir: 

*Constituição das Equipes - 2018:  

 Equipe 1: 2 Fisioterapeutas +1 Nutricionista+ 1 Enfermeiro + 1 Farmaceutico 

 Equipe 2:  2 Fisioterapeutas +1 Nutricionista + 1 Fonoaudiólogo + 1 Psicólogo 

 Equipe 3: 1 Fisioterapeuta +1 Nutricionista + 1 Enfermeiro + 1 Fonoaudiólogo 

 Equipe 4: 1 Fisioterapeuta + 1 Psicólogo + 1 Enfermeiro + 1 Farmaceutico + 1 Odontólogo 

 

 

Equipes*-R1 JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV 

EQ 1 UTI N UTI G2 UTI G1 Cardio Emerg UTI N UTI G2 UTI G1 
a)PNEU/Ort 
b) Nefro 

EQ 2 UTI G1 UTI G1 UTI N Emerg Cardio UTI G1 UTI G1 
a)Pneu/Ort 
b)Nefro 

UTI G2 

Q 3 UTI G2 UTI N Emerg UTI G1 
a)PNEU/Ort 
b)Nefro 

Cardio UTI G1 UTI G1 UTI G1 

EQ 4 
 

UTI G1 UTI G1 Cardio UTI G2 UTI G1 Emerg 
a)PNEU/Ort 
b) Nefro 

UTI N UTI G1 

UTI G: UTI Geral; UTI N: UTI Neurointensiva; Emerg : PS/Sala de Emergencia; PNEU/Ort/Nefro: Enfermarias da 
Pneumologia/Ortopedia/Nefrologia; Cardio: Unidade Cardiológica 
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Rodízio R2– 2018 

 

Os R2 poderão solicitar estágio optativo em outra instituição durante o período de 30 

dias, no segundo semestre, preferencialmente de setembro a novembro, de acordo com 

normas pré-estabelecidas no Regimento Geral do Programa de Residência Multiprofissional em 

Saúde e em Área Profissional da Saúde da Unifesp, em vigor (disponível em: 

http://www.proex.unifesp.br/multiprofissional/regimento). 

 

Equipes 

R2 
MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET* OUT* NOV* DEZ JAN FEV 

EQ 1 UTI GI UTI GI UTI GII UTI N UTI GII UTI GI UTI Q* UTI N UTI GI UTI GII UTI GI UTI N 

EQ 2 UTI GI UTI GII UTI N UTI GII UTI GI UTI Q* UTI N UTI GI UTI GII UTI GI UTI N UTI GI 

EQ 3 UTI GII UTI N UTI GI UTI GI UTI Q* UTI N UTI GII UTI GI UTI GI UTI N UTI GI UTI GII 

EQ 4 UTI N UTI GI UTI GI UTI Q* UTI N UTI GII UTI GI UTI GII UTI N UTI GI UTI GII UTI GI 

*Meses para possível optativo / UTI Q: UTI de Queimados 

Em 2019 será reincluído a UTI de Pós-operatório de cirurgia cardíaca.   

 

13. DESENVOLVIMENTO DO TCC 

Responsáveis: tutores das áreas profissionais (mestres ou doutores). 

 

  O Residente (R1) iniciará encontros com o respectivo tutor e/ou orientador para 

discussão e orientações sobre possíveis temas de pesquisa na sua área de atuação ou 

relacionado à sua atuação na equipe multidisciplinar. Será oferecido horário especifico 

previamente definido para cumprimento das tarefas acordadas com o orientador, tais como 

leitura e elaboração do primeiro esboço do projeto de pesquisa para o TCC.  

O Residente (R2) dará seguimento ao desenvolvimento do TCC, respeitando-se os 

horários pré-determinados. 

http://www.proex.unifesp.br/multiprofissional/regimento
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Ao final do R1, o residente deverá apresentar seu projeto de pesquisa aos pares e 

professores para discussão e avaliação. 

Ao final do R2, o residente deverá apresentar seu TCC aos pares e professores. 

Avaliação final:  a avaliação do TCC no R2 é realizada por uma banca de avaliadores, (mínimo de 

dois e orientador) de acordo com normas pré-estabelecidas pela COREMU.  

 

14. Regulamento Interno do Programa 

O Regulamento Interno do Programa de Residência em Cuidados Intensivos - Adultos 

foi aprovado em reunião da COREMU em Dezembro DE 2014. O mesmo foi atualizado em 

fevereiro de 2018. (Apêndice 1 )  

Ressalta-se que o mesmo não se sobrepõe ao Regimento Geral da COREMU em vigor e 

ao Código de Conduta dos estudantes da UNIFESP (aprovado em Reunião Ordinária do 

Conselho Universitário em 09/10/2013). 

 

15. Processo Seletivo 

O processo seletivo para o Programa de Residência Multiprofissional em Cuidados 

Intensivos - UTI  Adultos é anual e  seguirá as determinações da COREMU  e da  Comissão de 

Exames de Residência Multiprofissional em Saúde (CEREMUP) – UNIFESP.  
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Apêndice 1 - Regulamento Interno do Programa de Residência em Cuidados Intensivos - 

Adultos 

Programa de Residência Multiprofissional em Cuidados Intensivos - UTI Adultos 

 Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP  

Campus São Paulo 

 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E OBJETIVOS 

 

Art.1º – O presente regulamento Interno estabelece a estrutura, organização e funcionamento do 

Programa de Residência Multiprofissional em Cuidados Intensivos - UTI Adultos da UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SÃO PAULO – UNIFESP. 

Art.2º - O Programa de Residência Multiprofissional em Cuidados Intensivos - UTI Adultos obedece ao 

Regimento Geral dos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde e em Área Profissional da Saúde da 

UNIFESP e as normativas e diretrizes da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde – CNRMS 

(MEC/MS). 

Art. 3º - Os objetivos do Programa de Residência Multiprofissional em Cuidados Intensivos são:  

I.Capacitar profissionais para prestarem assistência de qualidade, considerando-se sua área de formação 

profissional, no âmbito do cuidado intensivo hospitalar à pacientes adultos em condições críticas ou de 

instabilidade, que necessitam de assistência à saúde de alta complexidade.  

II.Favorecer o desenvolvimento de um perfil que se destaque pelas competências, postura, 

responsabilidade e ética profissional na sua área de formação, não somente com paciente/família como 

também com os demais membros da equipe multidisciplinar no âmbito de cuidados intensivos e demais  

contextos intra e extra-hospitalares. 

III. Incentivar atitudes proativas para o desenvolvimento e crescimento profissional tanto no âmbito 

individual como no coletivo – equipes multi e interdisciplinares. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO e ESTRUTURA 

 

Art.4º - As profissões participantes do programa são: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Nutrição e Psicologia.  
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Art.5º - O Programa de Residência Multiprofissional em Cuidados Intensivos é composto pelos seguintes 

elementos:  

a. Coordenador 

b. Vice-coordenador 

c. Tutores das áreas profissionais 

d. Preceptores das áreas profissionais 

e. Residentes das profissões que compõe o programa  

§1º As atribuições dos elementos citados nas alíneas de “a” a “d” atendem o Cap. IV do 

Regimento Geral vigente, artigos 14º, 15º e 16º dos Programas de Residência Multiprofissional em 

Saúde e em Área Profissional da Saúde da UNIFESP. 

§2º Considerando-se o contato diário dos preceptores com os residentes, cabe a eles estimular 

o desenvolvimento profissional contínuo dos residentes para o alcance das competências técnicas-

operacionais, relacionais e clínica através de discussões de casos a beira-leito ou pré-programadas, 

sugestões de leituras científicas, propiciar momentos de reflexões críticas sobre a assistência, incentivar 

a proatividade com responsabilidade e outras iniciativas que julgar adequadas e pertinentes de acordo 

com o contexto profissional. 

§3º Em relação a alínea “e”, a seleção, os deveres e direitos dos residentes do programa 

seguem os Cap. V, VI e VII do Regimento Geral dos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde 

e em Área Profissional da Saúde da UNIFESP. 

Art.6º - O Programa de Residência Multiprofissional em Cuidados Intensivos em conformidade com a 

Resolução CNRMS nº 2, de 13 de abril de 2012, tem instituído o Núcleo Docente Assistencial Estruturante – NDAE, 

constituído pelo coordenador do programa, por representante de docentes, tutores e preceptores de cada área 

profissional para fins de planejamento didático-pedagógico.  

§1º O NDE terá as seguintes atribuições:  

I. Acompanhar e zelar para o bom andamento do Programa de Residência Multiprofissional em 

Cuidados Intensivos - UTI Adultos no que se refere ao cumprimento do projeto pedagógico e 

outras resoluções aprovadas no NDAE. 

II. Elaborar instrumentos de avaliação de desempenho dos residentes do programa. 

III. Propor e planejar a programação teórica e teórico-prática multidisciplinares. 

IV. Reavaliar os resultados das estratégias pedagógicas, disciplinas, campos de estágios, desempenho 

dos preceptores e residentes, visando à melhoria e crescimento do programa a cada semestre. 

V. Elaborar, organizar e reavaliar as disciplinas que compõem os conteúdos Nucleares do programa 

dos R1 e R2. 

VI. Elaborar, organizar e reavaliar as atividades práticas dos residentes do programa a cada semestre. 
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VII. Auxiliar na resolução de problemas relevantes, de natureza didática-pedagógica, que envolva o 

programa, seus membros, campos de estágio ou residentes. 

VIII. Rediscutir e aprovar o projeto pedagógico anualmente. 

IX. Realizar anualmente a avaliação geral do programa entre os residentes e preceptores. 

 

CAPÍTULO III 

DAS ATIVIDADES TEÓRICAS 

 

Art.7º - Os tutores das áreas profissionais são responsáveis pelo planejamento, a programação e 

implementação dos conteúdos teóricos específicos, do R1 e do R2 e de acordo com a carga horária 

estabelecida pela COREMU e previamente discutido no NDAE. 

§1º Para o desenvolvimento do conteúdo teórico ou teórico prático, o tutor poderá convidar 

os respectivos preceptores ou professores externos ao programa e da UNIFESP, responsabilizando-se 

pelo convite e outras providencias (por ex. agendamento de sala/anfiteatro).  

§2º A atividade teórica ou teórico-prática deverá ser, preferencialmente, no período da tarde, 

mas em caso de impossibilidade do professor esta poderá ser pela manhã e os residentes deverão 

realizar a atividade prática no período da tarde.   

§3º A carga horária semanal destinada ao desenvolvimento do conteúdo ou atividade teórica 

específica de cada área profissional, tanto para o R1 como para o R2, poderá ser distribuída de acordo 

com a viabilidade do tutor/preceptor responsável. Por exemplo, o conteúdo profissional específico de 

04 horas na semana: pode ser ministrado/discutido uma hora/dia, em quatro vezes na mesma 

semana; duas h/dia em duas vezes na semana  ou ser em uma única vez na semana, desde que 

devidamente pré-agendado e com o devido registro (lista de presença).  

§4º Os tutores das áreas profissionais (ou preceptor por ele designado), serão responsáveis 

pela avaliação teórica e controle de faltas do residente no desenvolvimento das atividades teóricas 

específicas.  

 

Art.8º - Os tutores das áreas profissionais (ou preceptor por ele designado) participam e/ou 

colaboram com as atividades teóricas ou teórico-práticas multiprofissionais dos residentes conforme 

programação mensal, semestral ou anual proposto pelo NDAE e previstas no projeto pedagógico.  

Art.9º.  Os tutores orientam, acompanham e promovem ações para o desenvolvimento e o 

aprimoramento do desempenho profissional dos preceptores.  

 

 

CAP. IV 

DOS ESTÁGIOS PRÁTICOS 
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Art.10º - Os estágios práticos dos residentes do programa de Cuidados intensivos ou de outros 

programas da UNIFESP serão desenvolvidos em campos de prática previamente definidos pelo NDAE com a 

finalidade de proporcionar aos residentes oportunidades de aprendizado e desenvolvimento de 

competências e habilidades inerentes a sua profissão. Além disso, visam o desenvolvimento de ações 

interprofissionais integrativas, ações educacionais, gerenciais, de atenção e participação comunitária 

quando pertinentes. Serão orientados e supervisionados pelos preceptores das áreas profissionais, de 

acordo com o Cap. IV, art. 16º do Regimento Geral do programa de residência multiprofissional em saúde e 

em área profissional da saúde da UNIFESP.  

§Único: As unidades de referencia e preferenciais do programa para o desenvolvimento das 

atividades práticas são as UTI Geral I, Geral II e Neurológica, todas destinadas ao tratamento 

intensivo de adultos.   

Art. 11º - Os estágios práticos são norteados por normas gerais, a saber:  

§1º Na presença do R2 da mesma área profissional, este poderá auxiliar o preceptor na condução das 

atividades do R1, porém, a responsabilidade de orientação e supervisão final será do preceptor.  

§2º Os residentes das áreas profissionais de enfermagem e fisioterapia, não poderão permanecer em 

qualquer campo de estágio assistencial hospitalar sem a presença de um preceptor responsável do 

local. Diante da situação, o residente deverá imediatamente, retornar ao campo geral do programa 

(UTI Geral) e comunicar o preceptor do programa de sua área profissional.  

§3º Os residentes das áreas de psicologia, nutrição, fonoaudiologia e farmácia poderão ser 

supervisionados a distância em período parciais durante a manhã ou tarde e durante o plantão 

(determinados pelo preceptor, de acordo com a dinâmica do dia) mantendo-se a responsabilidade do 

preceptor do programa/área  pela orientação/supervisão dos respectivos residentes.  

§4º Os residentes não deverão se ausentar do campo de prática sem justificativa e autorização prévia 

do preceptor da área. 

§5º Os horários das atividades práticas dos residentes será o mesmo dos profissionais do campo (7:00 

as 13:00h pela manhã ou das 13:00 as 19:00h a tarde), sendo programado uma hora de intervalo entre 

os períodos para o almoço, quando houver continuidade da atividade prática (plantão de 12 h). 

Considera-se dever do residente apresentar-se no local de estágio com, no mínimo, 10 minutos de 

antecedência para passagem de plantão.  

§6º O intervalo para café (manhã ou tarde) de todos os residentes é de 15 minutos e os mesmos não 

deverão de ausentar da unidade sem autorização do respectivo preceptor.  

§7º Em casos de intervalos (lanche e almoço) prolongados, não justificáveis, e considerados abusivos 

pelo preceptor responsável, o mesmo poderá solicitar reposição do período excedente. Em casos 

reincidentes, o preceptor deverá realizar o registro no caderno de observações ou intercorrências e 

poderá comunicar ao tutor para providências cabíveis.  
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§8º A participação dos residentes na visita multiprofissional envolvendo o(s) paciente (s) sob seus 

cuidados é obrigatória. 

§9º Os preceptores sempre que julgarem necessário, deverão realizar uma breve avaliação 

relacionada ao desenvolvimento de competências, com finalidade formativa, permitindo os ajustes no 

processo de ensino-aprendizagem. Esta deverá ser registrada no caderno de observações ou 

intercorrências pelo preceptor/tutor de cada área profissional, para fins de controle e avaliação dos 

residentes sob sua responsabilidade, assinadas e datadas pelo preceptor. A avaliação mensal em 

formulário próprio da COREMU  é obrigatória.  

 §10º De acordo com o Cap. VIII, art. 30º os preceptores deverão realizar a avaliação mensal dos 

residentes que estiverem estagiando na unidade, utilizando impresso próprio da COREMU, 

embasando-se nos  registros de atividades e evolução do residente nas UTIs. Cabe aos preceptores 

que permaneceram o maior período de tempo com os residentes a realização da avaliação mensal. 

§11º Os estágios nas UBS deverão ser cumpridos de acordo com a programação realizada pela 

coordenação do curso e aprovada pelo NDAE. 

§12º Os estágios em outros campos de prática deverão obedecer ao rodízio definido pelos 

coordenadores de programa (COREMU) no inicio do ano letivo e os residentes deverão seguir a escala 

do local em relação às atividades diárias e número de plantões de finais de semana. 

§13º Os residentes deverão realizar os estágios em outros campos em equipes de no mínimo três 

profissionais de diferentes áreas, de acordo com definição prévia.  

§14º Não será permitida a troca entre profissionais das equipes sem o prévio consentimento das 

tutoras de áreas profissionais. 

§15º Os residentes deverão procurar os preceptores da unidade em que irão realizar o estágio com 

antecedência mínima de uma semana para acertar os dias dos plantões mensais, devendo cumprir a 

rotina de plantões da unidade. 

§16º Estágios uniprofissionais no primeiro ou segundo ano de residência serão permitidos somente se 

for de interesse exclusivo da área profissional e devidamente analisado e autorizado pelo NDAE do 

programa.  

§17º Durante o estágio optativo, o residente (R2) poderá realizar o estágio individualmente após 

concordância do tutor da área e coordenação do programa, de acordo com as normas estabelecidas 

pela COREMU e programa.  

§18º Cabe ao tutor/preceptor do programa entrar em contato com o preceptor responsável da 

unidade na qual o residente está estagiando para comunicar as possíveis alterações de programação, a 

fim de evitar equívocos quanto às atividades dos residentes. 

§19º Os residentes deverão estar adequadamente trajados para o desenvolvimento de suas atividades 

práticas, podendo usar avental branco ou conjunto de calça/blusão exclusivo e sapato/tênis fechado. 
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De acordo com a NR 32, que trata da Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde não é 

permitido o uso de adornos no desenvolvimento das atividades profissionais. 

§20º Os plantões de finais de semana realizados nas UTIs do programa (Geral I, Geral II e Neurológica),  

preferencialmente, deverão ser aos sábados e  não poderão ultrapassar a 12 horas consecutivas. 

§21º Estágios noturnos são considerados excepcionais e poderão ser realizados esporadicamente com 

a finalidade de conhecer a dinâmica de trabalho, somente para as profissões que exercem atividades 

laborais de rotina durante a noite, com autorização prévia do tutor da área e com acompanhamento 

presencial de um preceptor responsável.   

 

 

Cap. V 

DAS ATIVIDADES TEÓRICAS E TEÓRICO-PRÁTICAS 

 

 

Art 22º Serão consideradas atividades teóricas qualquer estratégia de ensino ou recursos pedagógicos de 

caráter individual ou coletivo desde que devidamente planejadas e orientadas pelo tutor/professor 

responsável com seu devido acompanhamento e avaliação. Podem ser consideradas como atividades 

teóricas: aulas presenciais, estudo individual,  horas destinadas a estudos de artigos científicos, elaboração 

de resenhas, preparo de estudo de casos, preparo se seminários ou discussões (presenciais ou não), entre 

outros.   

Art 23º Serão consideradas atividades teórico-práticas (ATP) todas as estratégias ou recursos pedagógicos 

de caráter individual ou coletivo, que forem previamente programadas, orientadas e presenciadas pelo 

tutor/docente ou preceptor para subsidiar as atividades práticas, objetivando contribuir e/ou embasar o 

desenvolvimento das competências profissional, técnica-operacional, relacional e clínica. São consideradas 

ATP: discussões a beira do leito, atividades gerenciais programadas relacionadas à área profissional, 

atividades educativas para funcionários ou familiares e outras de cunho exclusivamente educativo e/ou 

assistencial. 

§Único A carga horária destinada para as ATP são previamente definidas na programação 

anual, distribuídas mensalmente em atividades multidisciplinares e/ou específicas e seguem as 

determinações da COREMU e da resolução nº 5 de 07 de novembro de 2014, que inclui as 

estratégias teórico-práticas na carga horária prática.  

 

 

Cap. VI 

DAS ESCALAS DIÁRIAS E FÉRIAS 

 



Universidade Federal de São Paulo 

Pró-Reitoria de Extensão 

61 

 

Art.24º As escalas de distribuição dos residentes nas unidades devem ser realizadas pelo preceptor da área 

profissional, podendo ser diária, semanal, ou mensal, de acordo com a especificidade da área, 

considerando-se a o nível de desenvolvimento do residente, bem como a complexidade da assistência 

envolvida.  

§1º Considerando-se o seu desenvolvimento profissional, os residentes deverão 

gradativamente, assumir maiores responsabilidades relacionadas à assistência, de acordo com as 

avaliações contínuas do respectivo preceptor.  

§2º O residente de qualquer área profissional não deve ser incluído na escala de funcionários 

da unidade, devendo ser realizada escala separada, considerando-se as finalidades e objetivos do 

aprendizado, treinamento e desenvolvimento das competências profissionais.   

 §3º A relação quantitativa residente/número de pacientes deve ser equilibrada e condizente 

com a evolução do aprendizado do residente, o grau de complexidade da assistência e de acordo com 

as características profissionais e dinâmicas de atendimento de cada profissão. 

§4º A escala mensal de plantões e folgas nas UTIs do programa é realizada pelo preceptor da 

área profissional, devendo obedecer à exigência de carga horária. O Programa de CI adota que o 

residente (R1 ou R2) deve realizar 12 horas de plantão mensal sendo previamente previsto em escala 

mensal, preferencialmente, aos sábados, ou feriados oficiais, desde que não ultrapasse a 60 horas 

semanais.   

§5º Não é permitido aos residentes a troca de plantões sem justificativa e sem o 

consentimento prévio do preceptor.  

Art.25º  O período de férias de 30 dias será dividida em dois períodos de 15 dias nos meses de julho e 

janeiro do ano subsequente, sendo as datas previamente definidas pelo coordenador e referendadas pelo 

NDAE.  

§1º Não é permitido acúmulo de duas ou mais folgas para prolongar o período de férias. 

§2º Todos os residentes deverão realizar atividade prática de seis ou 12 horas nos dias 24 

e/ou 25 de dezembro ou 31/dezembro e/ou 1º de janeiro, acertados previamente em escala com o 

respectivo preceptor de sua área profissional.  

 

Cap. VII 

DOS  RESIDENTES 

 

Art.26º Os residentes do programa terão garantidas as normativas definidas no Cap. VI do Regimento Geral 

do programa de residência multiprofissional em saúde e em área profissional da saúde da UNIFESP. 

Art.27º Os residentes do programa deverão acatar as normativas previstas no Cap.VII, relacionadas aos 

deveres dos residentes do Regimento Geral do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde e em 

Área Profissional da Saúde da UNIFESP.  
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§1º Destacam-se os seguintes artigos contidos no Regimento Geral: 

IV. Manter postura ética com os outros residentes do programa, bem como com os demais 

profissionais e com os usuários dos serviços de saúde;  

VII. Cumprir rigorosamente os horários que lhe forem atribuídos;  

VIII. Observar o Código de Ética de sua profissão, principalmente no que se refere a resguardar 

o sigilo e a veiculação de informação a que tenham acesso em decorrência do programa;  

XII. Levar ao conhecimento do coordenador, tutores e preceptores do programa as 

irregularidades das quais tenha conhecimento, ocorridas nos serviços;  

 

Art 28º O registro da frequência ao estágio deverá ser diário e é de responsabilidade do próprio 

residente e controlado pelo preceptor. 

 

§1º Os residentes do programa deverão assinar “entrada e saída” (“coluna horas diárias”) 

correspondente ao período total de atividades do dia.  Na coluna de “Prática” deverá ser registrada a 

quantidade de horas realizada no hospital, UBS ou Ambulatório. Na coluna “Teórica”, nas respectivas 

sub-colunas deverão ser registrados o total de horas desenvolvidas em cada atividade de acordo com 

a programação da COREMU e do programa. Em cada dia deverá constar a assinatura do residente e do 

preceptor responsável. 

§2º Em caso de doença não prevista ou qualquer outro motivo que impeça o residente de 

comparecer ao estágio prático, o mesmo deverá avisar o preceptor local sobre sua ausência com a 

maior antecedência possível, verificando a possibilidade de reposição das horas, considerando-se  o 

artigo 6º  da Resolução Nº 3, de 17 de fevereiro de 2011 (DOU -Nº 35 – 18/02/11 – Seção 1 - p.34 ).  

§3º Em situações de afastamento superiores a dois dias, por qualquer motivo, o residente 

deverá apresentar justificativa por escrito no prazo de 72 horas ao tutor/preceptor responsável, a 

partir da data do evento e anexar os devidos documentos comprobatórios (ex. atestados médicos, 

convocação obrigatória por instituições governamentais e/ou afins) para programar a reposição do 

período ausente, considerando-se a obrigatoriedade de cumprimento de 100% carga horária prática.  

§4º Os residentes que não comparecerem as atividades teóricas, não realizarem as atividades 

solicitadas ou no caso de atividade presencial, se ausentarem antes que a mesma seja finalizada será 

considerado falta,  considerando-se o limite de 15% da carga horária teórica.  

 

 

Cap. VIII 

 

DA AVALIAÇÃO, FREQUÊNCIA, APROVAÇÃO, ESTÁGIO OPTATIVO  

E TCC 
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Art. 17º. O programa irá acatar as normativas previstas no Cap.VIII, relacionadas aos critérios de 

avaliação, frequência e aprovação dos residentes do Regimento Geral do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde e em Área Profissional da Saúde da UNIFESP, particularizando alguns 

procedimentos. 

§1º Quanto ao estágio optativo:  

I. O R2 do Programa de Residência Multiprofissional em Cuidados Intensivos que desejar 

realizá-lo deverá providenciar além da documentação exigida pela COREMU (Artigo 34 - 

Regimento Geral), documentos que comprovem o nível de excelência do local pretendido 

tais como reportagens publicadas em veículos de comunicação idôneos, declaração atestando 

a excelência do local por profissional reconhecido, publicações de autores ligados ao serviço, 

entre outros, para serem analisados pelo tutor e preceptores responsáveis. Em casos de 

instituição amplamente reconhecida em território nacional ou no exterior tais 

documentações poderão ser dispensadas.  

II. O residente deverá iniciar o processo de solicitação para estágio optativo com antecedência 

de modo que o processo seja finalizado com até dois meses antes do mês pretendido. Não 

será autorizada qualquer solicitação de estágio optativo que for iniciada com prazo inferior a 

60 dias.  

III. Em caso de solicitação para estágio no exterior, todo o processo deverá ser iniciado com seis 

meses de antecedência do período desejado, acrescentando-se que o solicitante deverá 

apresentar comprovante oficial de aceite (instituições reconhecidas) e de domínio da língua 

do país pretendido.  

IV. Serão considerados para o estágio optativo somente as instituições que oferecerem 

atendimento a pacientes críticos e quando houver acompanhamento de profissional da 

mesma área do residente, com as qualificações mínimas exigidas para preceptoria, 

devidamente comprovadas através de declaração do responsável da instituição.  

V. Todo o processo de solicitação do estágio optativo deverá ser devidamente documentado e 

arquivado pelo residente solicitante (cópias de e-mails ou outro tipo de comunicação) para 

possíveis esclarecimentos, se necessário e solicitado pelo tutor ou coordenador do programa.  

VI. A aprovação do estágio optativo pelo tutor responsável e coordenador do programa estará 

condicionada ao cumprimento das normas e análise dos documentos apresentados pelo 

residente solicitante. 

VII. Os estágios optativos deverão ser realizados no 2º semestre do ano, preferencialmente nos 

meses de outubro e novembro do 2º ano de residência. 

VIII.  Considerando que o residente representa a Instituição e o Programa no qual está 

matriculado, condutas inapropriadas por parte do mesmo que tenham sido reportadas pelos 
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preceptores/tutores, durante o decorrer da residência, poderão impossibilitar a realização do 

estágio optativo a critério do NDAE e coordenação da COREMU. 

 

§2º Quanto ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC):  

O programa acatará na íntegra as normatizações referentes ao TCC de acordo com o Regimento Geral 

(Cap. X), ressalvadas as deliberações da COREMU aprovadas nas respectivas reuniões, 

particularizando-se;  

I. O orientador dos TCC deve pertencer ao quadro de docentes do programa vinculados a 

UNIFESP ou HU e ser da mesma área profissional, admitindo-se exceção quando tratar-se de 

um tema geral da área de cuidados intensivos de interesse multidisciplinar. Quando houver 

co-orientador, este poderá ser de outra área profissional, desde que tenha domínio do tema 

a ser estudado. 

II. A princípio, o orientador do TCC é o tutor da área profissional, sendo que o mesmo pode 

transferir a orientação para o preceptor com título de mestre, de acordo com o tema a ser 

estudado.  

III. Cada TCC poderá ser orientado por no máximo dois orientadores (principal e co-orientador). 

IV. Todas as atividades entre orientador e residente deverão ser agendadas e comprovadas pelo 

orientador através de declaração assinada pelo mesmo e esta deverá ser entregue ao 

tutor/preceptor responsável. 

V. O orientador não deverá marcar orientações em período que comprometam o estágio prático 

ou outra atividade pré-agendada. 

VI. Ao término do prazo definido pela COREMU, o orientador deverá também entregar 

declaração na qual conste o cumprimento da carga horária estabelecida e o desempenho do 

orientando em relação ao desenvolvimento do TCC no final do ano letivo. 

VII. Em caso de não cumprimento dos prazos o residente e orientador deverão solicitar e 

justificar prorrogação do prazo conforme normatização da COREMU.  

VIII. A avaliação do TCC deverá ser realizada pelo próprio orientador e por banca de avaliadores 

(mínimo dois)  definida pelo orientador ou conforme determinação da COREMU, anualmente. 

 

CAPÍTULO IX  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  

 

Art. 18º O presente Regulamento somente poderá ser alterado mediante proposta aprovada por 

maioria absoluta dos membros da NDAE do programa e referendado pela COREMU.  
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Art. 19º Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo NDAE, se pertinente a assuntos 

didáticos/pedagógicos, ou pelos tutores da área profissional e Coordenador do programa para outros 

assuntos específicos relacionados à área.  

 

Art. 20º Este Regulamento entrará em vigor após aprovação dos membros do NDAE  e da 

Coordenação Geral da COREMU. 

 

 

______________________________________________________________ 

O Regulamento Interno do Programa de Residência em Cuidados Intensivos - 

Adultos foi aprovada em reunião da COREMU em Dezembro DE 2014. O presente 

regulamento foi atualizado em fevereiro de 2018.  

 

 

A partir de 2019 foi incluído no Programa a área profissional de Odontologia (uma vaga). 

Em reunião do NDAE ( 2018 ) – foi decidido manter o atual Regimento para 2019.  
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Apêndice 2.  

Instrumento  de avaliação continuada de atividades multiprofissionais (R1 e R2)  

 

AVALIAÇÃO CONTINUADA  

ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES -    (   ) R1                (  )R2                         ANO: __________ 

 

ITENS AVALIADOS (ATRIBUIR VALORES ENTRE 0 - 10): 

  

1) Participação em aula: demonstra interesse, faz questionamentos em sala relacionados ao tema 

abordado, assiduidade e pontualidade 

2) Conteúdo apresentado (apresentações preparadas pelo residente): demonstra domínio do 

conteúdo, argumenta ou justifica questionamentos, expressa-se de forma coerente e com clareza. 

RESIDENTES  

Profissão 

Data Data Data Data Data 

Nome 
I

item1 

I

item 2 

I

item1 

I

item 2 

I

item1 

I

item 2 

I

item1 

I

item 2 

I

item1 

I

item 2 

 
           

 
           

 
           

            

 
           

 
           

 
           

 
           

            

            

 
           

            

Observações prof       
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Apêndice 3. (referente 2019)  

Conteúdo programático (multidisciplinar) e cronograma R1. (ver próximas páginas) – Sujeita a alterações  

1º semestre 

Datas Horário 

Conteúdo nuclear do programa (M1 a M20) = 20 encontros ( = 120 h)   + 09 ANP = 
54h(=HE) 
Atividades Especificas de cada profissão (E1 a E12)  = 12 encontros (manhã ou tarde – 
definido pela área profissional)//Aulas//3ª e 5ª a tarde- Nuclear da área profissional  
(Responsabilidade -  COREMU)  

Prof Responsável Local 

01/Março 
6ª f 

Manha e 
tarde  

Atividade COREMU e  AREMULTI 
 

COREMU Anf Reitoria 

 DE 04 a 06 – Carnaval – (não haverá atividades para R1 – reposição a marcar)  

07- 5ª F 
 

Manhã 
--------  -- ---  

Tarde 14:00 – 17:00   
Atividade com Programa junto com R2:   Apresentação e dinâmica  + Regimento  e Normas 
Gerais do Programa  

Prof Suely +  tutores 
de todas as areas   

EPE-Mari 
Fernandes 

08 6ª F 8:00-12:00h M1- Papel dos profissionais na UTI (tutoras/preceptores)  // apresentação + Programação anual   
Prof Suely + tutores 

de todas as areas 
EPE- LAIS 
H 

08- 6ª F 14h -19:00 Visita guiada + observação das  UTIs   (1 R2 de cada área  + preceptor)  
Junto com 1 R2 (a 

definir) + preceptoria 
UTIs 

11 2ªf 8:00 -12:00 
M2 Surgimento das UTIs: contexto histórico, evolução e tendências //Esclarecimentos de 
dúvidas relacionadas a residência //  Orientação – levantamento de “Termos desconhecidos” 

Suely 
EPE- Mari 
Augusto 

 T Observação da unidade  +  Orientações gerais sobre rotinas e protocolos de cada área Tutores/preceptores UTI 

12 M 
 Observação da unidade  +  ATP ( Campo): Problemática da Infecção em UTI: relevância e 
prevenção +  Prática: lavagem de mãos  e  uso de EPI ( todos)    

Enf 
Rennan/Raimunda 

 

13 M  
ATP ( Campo) Dispositivos para Oxigenioterapia  +  Orientações gerais sobre rotinas e 
protocolos de cada área  

Fisio Vanessa + 1 R2 
de Fisio 

UTI 



Universidade Federal de São Paulo 

Pró-Reitoria de Extensão 

 

 

 

18 -2ªf 
8:00-

11:00 
M3 –Discussão / definições de termos “desconhecidos”  no contexto de  Cuidados Intensivos 

Vanessa K/+ 
Fernanda + Vanessa(F) 

EPE- Mari 
Augusto 

 T 
ATP - ( Campo) : Drogas vasoativas – Farmácia + enfermagem +  
ATP- Monitorização do paciente crítico – equipamentos –Enf Vanessa Kita 
  

Preceptor + 1 R2 de 
farma+ 1 enf 

 

20 T ATP - ( Campo)  - Noções básicas:  métodos de dietas e dispositivos para dietoterapia 
R2 de Enf e Nutri + 

Nutri Patrícia 
 

25- 2ªf 8:00 -11h 
M4 -Suporte Básico de vida  + +   ATP ( Campo): Equipamentos + monitorização do paciente 
crítico) 

Carla/Cibelli 
EPE-Mari 
Fernandes 

ATP = atividade teórico-prática: desenvolvidas em campo – durante o período normal de estágio  

01/ABRIL M ou T E1* -    ver programação específica   

8 Tarde 
M5 (HE) -  Pesquisa trios multiprofissionais – fazer resenha:  RDC nº 7 +  Descrição 

planta física e materiais e equipamentos sobre alguma UTI do hospital (ou externa) 
--  

15 M ou T E2*  ver programação específica   

22 
14:30- 

17:30 
M6-   Delirium +  Discussão:  RDC nº 7 (Normatização sobre UTIs)   Rennan/Suely/Patricia 

EPE-Mari 
FE 

29 Tarde 
M7  (HE)- Pesquisa livre. Tema : “os profissionais nas organizações:  o que é ser valorizado 

no mercado profissional para ser bem sucedido” (5 grupos multiprofissionais – 4 alunos ; com 3 
profissões diferentes )  

---  

06/maio  M ou T E3* -   ver programação específica     

13 8:00-12:00 
M8:  Apresentação e discussão:   os profissionais nas organizações:  o que é valorizado no 

mercado profissional”                                                        ( *Vanessa + Fernanda + 
Carina+Farma) 

Suely (+ *) 
EPE- Mari 
Augusto 

20  
M9  (HE)- Estudo Dirigido - Tema  Significado da admissão em UTI para o paciente e família: 

5 ou 6 grupos multiprofissionais – 4 alunos; com 3 profissões diferentes ) 
--  

27 M ou T E4* -   ver programação específica     
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03/junho 8:00-12:00 
M10 -    Apresentação e discussão :Tema  Significado da admissão em UTI para o paciente 

e família: 5 ou 6 grupos multiprofissionais – 4 alunos; com 3 profissões diferentes ) 
Suely + Juliana + 

Farma 
EPE- Mari 
Augusto 

10 M ou T E5* -   ver programação específica     

17 M ou T  M11-   Significado da  morte e o morrer           *  Se T- S. 100 – Se manhã - - Mari Augusto (M) Juliana EPE* 

24 M ou T E6* -   ver programação específica     

A definir Cine- debate  (junto com R2)    

FÉRIAS JULHO: GRUPO I: De 01 a 15 // GRUPO II : DE 16 a 30 julho (dia 31/julho – todos presentes) 
Para RES q não estarão de férias (julho) – acertar em escala previamente 2 períodos de HE de 6 h (HE1 + HE2)** 

05/AGO 8:00-12:00 M12 -  Como consultar as bases eletrônicas de dados para pesquisa científica Cibelli Lab Inform 

12  ATP  -  Assistência intensiva baseada em evidencias /Tipos de estudos  Patricia confirmar 

19 8:00-12:00 M13-  Como elaborar um projeto de pesquisa: “dicas” básicas Suely confirmar 

26 M ou T M14  -   Noções básicas de estatísticas aplicada à estudos de saúde  Frederico Cohrs  

A definir M ATP – WORK SHOP DE DEGLUTIÇÃO   Fernanda   
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FÉRIAS JULHO: GRUPO I: De 01 a 15 // GRUPO II : DE 16 a 30 julho (dia 31/julho – 
todos presentes) Para RES q não estarão de férias (julho) – acertar em escala 
previamente 1 período de HE de 6 h (HE1) Obs:  HE2 – já retirado: ref. dia 15/maio 
(quem não participou pode marcar).   

Marcar com orientador  03 períodos de TCC (no ano), 
preferencialmente, a partir de junho – registrar na folha de presença – 
assinatura do orientador/tutor 

Datas Horário 

Conteúdo nuclear do programa (M1 a M20) = 20 encontros ( = 120 h)   + 09 ANP = 54h(=HE) 
Atividades Especificas de cada profissão (E1 a E12)  = 12 encontros (manhã ou tarde – 

definido pela área profissional)//Aulas//3ª e 5ª a tarde- Nuclear da área profissional  
(Responsabilidade -  COREMU)  

Prof 
Responsável 

Local 

05/AGO 14:30-17:00  M12 -  Como consultar as bases eletrônicas de dados para pesquisa científica Cibelli Lab Inform 

07- 4ª 8:30 – 11:30 ATP – WORK SHOP DE DEGLUTIÇÃO   Fernanda Sala  fono 

12 14:30-17:00 ATP  -  Assistência intensiva baseada em evidencias /Tipos de estudos  Patricia José Augusto - 
Ed Anfiteatros 

19 14:30-17:00 M13-  Como elaborar um projeto de pesquisa: “dicas” básicas Suely Ed. Manoel Lopes 
- Nader Wafae 

(NW) 

26 14:30 -17:00 M14  -   Noções básicas de estatísticas aplicada à estudos de saúde   -suspenso  (feito 
exerc.p/entregar-escrever questão, justificatica e objetivos – Suely corrigir) 

Frederico 
Cohrs 

Nader Wafae 

02/SET M ou T E7*  ver programação específica     

09 Tarde M15-  (HE) : Questões ético-legais relacionadas à assistência intensiva Orientações  Prof  Cibelli (email) 

16 M ou T E8*   ver programação específica     

23 14:30-17:00 M16 – Apresentação/discussão :  Questões ético-legais relacionadas à assistência intensiva Cibelli//Bianc
a  

Lemos Torres 

30 M ou T E9*   ver programação específica     

07/OUT 14:30-17:00 M17 – Qualidade. Custos e  gestão de recursos  em Terapia Intensiva    Rennan    José Cassiano 
de Figueiredo 

14 M ou T E10*  ver programação específica     
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21 Tarde M18  :  (HE )trabalho em equipe: conceitos e estratégias para melhorar resultados (grupos multi) Suely (orientações por email) 

28 M ou T E11*  ver programação específica     

04/NOV 14:30-17:00 M19 -  Apresentação: “trabalho em equipe: conceitos e estratégias para melhorar resultados Prof  
Suely/Vanessa 

José Cassiano 
de Figueiredo 

11 M ou T E12*  ver programação específica     

18 14:30-17:00 M20- Cine debate : a definir  A definir Nader Wafae 

25 T HE3 -  PREPARO DAS APRESENTAÇÕES - PROJETOS   

02/DEZ 8:00-11:30 ATP - Apresentação TCC ( projeto de pesquisa)  EPE-Mari Fer. 

03 8:00-11:30 ATP - Apresentação TCC ( projeto de pesquisa)  EPE_Mari  fer 

04 14:00-17:30 ATP - Apresentação TCC ( projeto de pesquisa)  EPE_LAIS 

05 8:00-11:30 ATP - Apresentação TCC ( projeto de pesquisa)  EPE- MARI 
AUG. 

 Marcar 1 HE  (HE4) na 2ª quinzena de dezembro  

Férias – Jan/2019 - 1º Gr: de  02 a 16 – retorna 17/01// 2º Gr : de 17 a 31  jan.  ( a partir de 01/fevereiro pode ser marcado plantão para qualquer um dos 
grupos 

HE5 + HE6 => marcar em janeiro –período de não férias.  

03/fev T HE7  ( a definir)    

10 T HE8 ( a definir)   

17 T  HE9:  ( a definir)   

24   ATP : ( a definir)   
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Apêndice 4. (referente 2019) 

Conteúdo programático (multidisciplinar) e cronograma R2. (ver próximas páginas) – Sujeita a alterações 

*M- Conteúdo Multidisciplinar em CI (20 encontros presenciais  + 14 períodos não presencial)  // *E : 20 encontros específicos presenciais – sem ANP  
// 17 períodos de TCC  de março 2019  a fevereiro 2020 – marcados  e controlados  pelo orientador (assina a folha de presença) 

Datas Horário Conteúdo nuclear do programa ( 20 encontros = 120 h = 10 por semestre)   Responsável Local 

01/Mar M/T  Reinicio atividades – campo    

07 TARDE Recepção dos R1- apresentação e orientações gerais R1 e R2.    

08 M/T M-   Atividade normal –campo // T : Apenas 1 R2 de cada área deverá auxiliar preceptor com a 
visita/apresentação da Unidade  -- R1)  

COREMU M.L. 

15 8:30--11:30 M1 -  Importância da mobilidade precoce no paciente crítico (aula expositiva dialogada Prof Vanessa EPE S.210 

22 8:30--11:30 M2 - Impacto do jejum prolongado /importância do suporte nutricional no paciente crítico (aula 
expositiva) 

Prof  Patricia EPE - 
S.100 

29 8:30--11:30 M3 -   Terminalidade e Cuidados paliativos (aula expositiva dialogada)   Dra Ana Paula 
(médica) 

EPE- 
Mariana F 

A marcar (M ou T) - a 
critério do tutor 

E1  - ver programação específica da área    

ABRIL - ( Marcar 1 períodos :TCC1 ) 

05/04 TARDE M4- (HE) Estudo dirigido/ análise de textos – pares profissionais/individual : Impacto do profissional  
nos resultados da terapia Intensiva (enfoque na profissão) – 2 Artigos livres  

(Suely- orientações 
via email) 

-- 

  E2  - ver programação específica da área   

26/4 8:00-12:00 M5. Apresentação :  Impacto do profissional  nos resultados...  Prof Suely +Tutoras EPE 

A marcar (M ou T)  E3 -  ver programação específica da área   

MAIO - ( Marcar 1 períodos :TCC2 ) 

03/5 TARDE M6 - (HE)  Estudo dirigido/ análise de textos:  trios multi Influência dos fatores ambientais 
(temperatura, ruído e luminosidade) sobre a evolução do paciente crítico      

(Suely- orientações 
via email) 

 

10 TARDE E4-  ver programação específica da área     EPE 

15 -4ªf 
17 

Manhã M7-  (HE)  Estudo dirigido/ análise de textos:  trios multi Influência dos fatores ambientais 
(temperatura, ruído e luminosidade) sobre a evolução do paciente crítico     -mudado pq coremu 

Prof Suely 
(orientações via 
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marcou ANP email) 

24 14: - 17:00 E5-  ver programação específica da área  -- 

31 MANHA  M8-   Apresentação:  Influência dos fatores ambientais ...     

12/06 -10-12:00 M9-  Queimados  graves    –* Anf Paulina Watt Longo –Ed dos Anfiteatros Dr Alfredo(médico) Anf 
*Paulina 

JUNHO    

07 14: - 17:00 E6-  ver programação específica da área   

14 TARDE M10 (HE) -   Estudo dirigido/ preparo para apresentação: ( trios profissionais)  “Consequências da 
internação prolongada sobre a recuperação do paciente críticos” (incluir PIC / QV) 

(Suely- orientações 
via email) 

-- 

21  E7.  ver programação específica da área   

28 8:00--11:30 M11 – Apresentação: “Consequências da internação prolongada sobre a recuperação do paciente 
críticos”  

Prof Suely +Tutoras EPE 

FÉRIAS JULHO: GRUPO I: De 01 a 15 // GRUPO II : DE 16 a 30 julho (dia 31/julho – todos presentes) // Para RES q não estarão de férias (julho) – acertar em 
escala previamente 1 período de HE de 6 h (HE1) Obs:  HE2 – já retirado: ref. dia 15/maio (quem não participou pode marcar).   

AGOSTO  -  Marcar 1 períodos  TCC3 + TCC4 

02  E8.  ver programação específica da área  EPE 

09  M12-  Dinâmica de Captação e transplante de órgãos  (aula expositiva dialogada João Erbs    

16  E9 -  ver programação específica da área   

23  M13- Como escrever a introdução, justificativa, questão de estudo e objetivos  de pesquisa Profa Suely  EPE 

3
0 

 E10 - ver programação específica da área   

A marcar (M ou T) E11-  ver programação específica da área   

SETEMBRO                  (Possível Optativo)  

06/Set  14: -17:00 M14 -  Como descrever o método em pesquisa  (tipos de estudo)  Prof Patricia  -- 

13 M ou T E12.  ver programação específica da área   

20 14: -17:00 M15-  Como descrever o método em pesquisa  (análises estatísticas )   Prof Patricia  

27 8:30-11:30 M16 -    Como descrever resultados e conclusão Prof Suely EP
E 

A marcar (M ou T) E13- ver programação específica da área   

A marcar (M ou T) E14-  ver programação específica da área   

OUTUBRO                        (Possível Optativo)  Marcar4 períodos TCC5 + TCC6+ TCC7 + TCC8 

04 Tarde M17 – período reservado p/ escrever a introdução, justificativa,  questão estudo e objetivos  
de pesquisa 

  

11 Tarde M18 -  período reservado para escrever   método da pesquisa    

18 Tarde M19 - período reservado para escrever   resultados   
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25 Tarde M20 - período reservado para escrever     discussão   

NOVEMBRO                    (Possível Optativo)  Marcar4 períodos TCC9 + TCC10 + TCC11 + TCC12  

01 Tarde HE3 - a definir   

08 Tarde HE4 -  a definir   

15 Tarde HE5 -  a definir   

29 Tarde HE6  - a definir   

DEZEMBRO:  – Marcar 2 períodos TCC13 + TCC14 

06 Tarde E15 – a definir   

13 Tarde E16 – a definir    

04 * A marcar TCC15- Apresentação TCC*   

06 * A marcar TCC16- Apresentação TCC*   

12 * A marcar TCC17- Apresentação TCC*   
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