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Programa de Residência Multiprofissional ou em Área Profissional da Saúde 

Processo de Autorização 
 

Nome do programa 

 

675 – Oncologia 

 

 

 

Dados da COREMU 

 

Data Cadastro 

 Coordenadora: Profa. Dra. Suzete Maria Fustinoni  

E-mail: smfustinoni@unifesp.br  

Fone: (11) 5084-4387  

Formação: Enfermeira  

Titulação: Doutora em Ciências  

Registro Profissional: COREN  / http://lattes.cnpq.br/2016866886536539   

 

 Vice Coordenadora: Profa. Dra. Erika Mattos Santangelo  

E-mail: esantangelo@unifesp.br  

Formação: Fisioterapeuta  

Titulação: Doutora em Ciências   

Registro Profissional: CREFITO / http://lattes.cnpq.br/1914006480914050  

 

http://lattes.cnpq.br/2016866886536539
http://lattes.cnpq.br/1914006480914050
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Coordenador do Programa 

 

Nome do(a) Coordenador(a) do Programa: Edvane Birelo Lopes De Domenico 

E-mail: domenico.edvane@unifesp.br 

Telefone: (11) 5576-4430 VOIP 1639 

 

Formação / Titulação 

● Bacharel em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, 1990. 

● Especialização em Enfermagem em Oncologia, Faculdade Israelita Albert Einstein, 1992.  

● Mestrado pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, 1999.  

● Doutorado pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, 2003. 

● Professora Livre-Docente pela Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo, 

2020. 

 

Registro Profissional: COREN / http://lattes.cnpq.br/9590895567864681 

 

Nome do (a) Vice- Coordenador(a) do Programa: Samantha Karlla Lopes de Almeida Rizzi 

E-mail: samantha.rizzi@unifesp.br 

Telefone: (11) 5576-4848 VOIP 3004 

 

Formação/Titulação 

● Bacharel em Fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos, 2003. 

● Aprimoramento em Fisioterapia em Clínica Médica pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor 

Público Estadual, 2005. 

● Especialização em Fisioterapia em Uroginecologia pelo Grupo Educacional CBES, 2009.  

● Mestrado pelo Programa de Pós Graduação de Medicina (Ginecologia) da Universidade Federal de São 

Paulo, 2015. 

● Doutorado pelo Programa de Pós Graduação de Medicina (Ginecologia) da Universidade Federal de São 

Paulo, 2019. 

 

Registro Profissional: CREFITO / http://lattes.cnpq.br/5651190805842271 

about:blank
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Dados Instituição Executora 

 

CNPJ: 61699567000192 

Nome: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA 

Email: faleconosco@hospitalsaopaulo.org.br 

Telefone: (11) 5576-4036  

Fax: (11) 5571-4489 

Endereço: Rua Napoleão de Barros 

Número / Complemento: 715 

Bairro: Vila Clementino 

Cep: 04024-002 

Cidade: São Paulo 

UF: SP 

 

Dados Instituição Formadora 

 

Nome: UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

Email: coremu@unifesp.br 

Telefone: (11) 5549 7699 

Fax: (11) 5576 4313 

Endereço: Rua Botucatu 

Número / Complemento: Edif. Octávio de Carvalho 

Bairro: Vila Clementino 

Campus: Unidade SEDE  

Cep: 04023-900 

Cidade: São Paulo 

UF: SP 

 

Dados Instituições Financiadoras 

 

Beneficiada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO  

Item financiado Valor 

Bolsas residentes R$ 4.106,09 

 Financiadora: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
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Cenários de Prática Conveniados 

 

● Instituto de Oncologia Pediátrica (IOP – GRAAC)  

● Hospital AC Camargo Cancer Center, São Paulo, São Paulo 

● Hospital Amaral Carvalho, Jaú, São Paulo 

● Hospital de Transplantes Eurycledes de Jesus Zerbini, São Paulo, São Paulo 

● Unidades Básica de Saúde vinculadas à Prefeitura do Município de São Paulo 

 

 

 

Cenários de Prática Próprios 

 

● Unidades Ambulatoriais próprias da Oncologia: Consultas, Central de Quimioterapia Antineoplásica, 

Central de Radioterapia.  

● Unidades Ambulatoriais Específicas: Ambulatório da Dor, Ambulatório de Cuidados Paliativos e 

Ambulatório de Mastologia 

● Unidades de Terapia Intensiva, Unidades de Internação Clínica e Unidade de Transplante de Células 

Tronco Hematopoéticas (TCTH) 

● Centro Cirúrgico e Unidade de Internação Cirúrgica 
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PROJETO PEDAGÓGICO 
 

 

 

 

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

 

 

VAGAS 

 

 

Área de Concentração: Atenção em Oncologia 

 

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

 

Ano: 2021 

Profissão Vagas Solicitadas 

Enfermagem 07 

Farmácia 04 

Fisioterapia 04 

Nutrição 03 

Odontologia 01 

Serviço Social 02 

Psicologia 03 
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Justificativa 

 

 

A Universidade Federal de São Paulo, antiga Escola Paulista de Medicina, foi fundada em 1933 e 

federalizada em 1956. Em 1995, assumiu a denominação de Universidade, sendo rotulada como “Universidade 

da Saúde” por, naquele momento, possuir apenas cinco cursos de graduação, sendo todos na área da saúde. A 

partir do ano 2000, com o apoio do projeto governamental de expansão do ensino público, ampliou o número 

de cursos de graduação oferecidos, abrangendo outras profissões nas áreas das ciências exatas, biológicas e 

humanas, tornando-se assim uma Universidade plena, multicêntrica e polivalente. Atualmente, a UNIFESP 

encontra-se nos campi São Paulo, Baixada Santista, Diadema, Guarulhos, São José dos Campos e Osasco. 

 

A missão da UNIFESP é desenvolver, com altos padrões de excelência, atividades interrelacionadas de 

ensino, pesquisa e extensão. Atualmente, conta com vários cursos de Graduação, Programas de Pós Graduação 

Strictu Sensu, Programas e Projetos Sociais, Cursos de Extensão, Cursos de Pós Graduação Lato Sensu e 

Programas de Residência Médica. 

 

Por sua vez, o Hospital São Paulo (HSP) é um dos mais importantes centros de referência em alta 

complexidade do país. É um hospital universitário, vinculado à UNIFESP, de grande porte, que atende 

diariamente mais de 4.500 pacientes ambulatoriais e 1.200 em Pronto-Socorro/Pronto-Atendimento. É 

responsável, na Grande São Paulo, pela cobertura de uma área que abrange mais de 5 milhões de habitantes, 

além de atender pacientes oriundos de outros municípios e estados da federação. 

 

Além da missão de prestar assistência à saúde à população brasileira por meio do Sistema Único de Saúde, 

o Hospital São Paulo também se destaca pelo desenvolvimento de pesquisas clínicas, com vasta produção 

científica nacional e internacional, e a formação de recursos humanos imprescindíveis para a qualidade do 

próprio SUS, sendo campo de ensino e treinamento da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 

colaborando para a formação e capacitação de profissionais de saúde. O HSP destina-se ao atendimento 

assistencial de média e alta complexidade abrangendo as diferentes fases de desenvolvimento do ser humano. 

O atendimento é subdividido em unidades ambulatoriais das mais diversas especialidades e de internação, 

unidades de terapia intensiva e semi-intensiva, emergência, hospital-dia. 

 

Na área oncológica, o HSP classifica-se no Ministério da Saúde – Instituto Nacional do Câncer, como 

Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON I). 

 

A Universidade Pública deve estar em consonância com os problemas vivenciados pela sociedade na qual 

está inserida e oferecer alternativas viáveis e efetivas para solucioná-las. Ao mesmo tempo, deve estar atenta 

às necessidades do mercado de trabalho, a fim de capacitar profissionais para que tenham condições de se 

adequar às rápidas transformações que ocorrem num mundo globalizado e de constante avanço científico-

tecnológico. 
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Nesse contexto, a prestação de assistência à saúde para a população brasileira requer profissionais 

capacitados, conscientes de suas responsabilidades sociais e da necessidade de buscar, constantemente, 

aprimoramento e desenvolvimento dos serviços nos quais se inserem. 

 

Por outro lado, a carência de recursos humanos especializados em determinadas regiões do país tem sido 

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

diversas localidades a concretização de ações efetivas dentro das políticas prioritárias para a saúde estabelecidas 

pelo governo. 

 

Em relatórios oficiais a OMS considera como uma das prioridades atuais o atendimento sistemático, 

multiprofissional e contínuo dos pacientes acometidos por doenças crônicas1. Dentre as enfermidades crônicas, 

o câncer encontra-se como segunda causa de mortalidade em países desenvolvidos e em regiões com o mesmo 

perfil de países em desenvolvimento em todo o mundo, sendo caracterizada como uma doença de importância 

global.2 

 

O câncer representa uma das condições crônicas de maior dificuldade de detecção precoce, diagnóstico e 

tratamento na atualidade. São muitos os investimentos tecnológicos e de profissionais especializados 

necessários para se obter condições ótimas de atendimento na oncologia.2-3 Infelizmente, estima-se que a falta 

de estrutura física e tecnológica e de processos assistenciais que garantam o atendimento complexo e integrado 

ao paciente com câncer seja uma determinante na conformação estigmatizada da doença.3-4 

 

Soma-se a esta situação complexa a pouca literacia em saúde da população sobre a oncologia, em geral. 

Tratando-se de uma doença que traz muitos estigmas sociais vinculados à gravidade, letalidade, incapacidade 

e exacerbado quadro álgico. As ações de prevenção e detecção precoce do câncer encontram muitas barreiras 

para serem abordadas na população, principalmente na usuária de serviços de atenção primária.4-5 

 

O corpo docente deste Programa entende que esta formação multiprofissional é imprescindível para a 

atual demanda de ações de saúde e objetiva também desenvolver, nesses profissionais, um perfil de gestão e 

liderança, alicerçado no domínio técnico de sua competência específica, conhecimento científico 

constantemente atualizado e na capacidade de compreensão e de resolução de problemas do cotidiano de seu 

ambiente de trabalho. 
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Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

Formar profissionais de diferentes áreas da saúde com competência para atuar em Oncologia, 

qualificados para o exercício de sua profissão por meio de atitudes reflexivas, críticas, humanitárias e éticas 

nos mais diferentes cenários do Sistema Único de Saúde Brasileiro. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

● Atuar com competência, aplicando os princípios da integralidade do cuidado e da 

interdisciplinaridade na área da Oncologia; 

 

● Planejar, gerir e executar atividades de assistência ao usuário, família, comunidade, considerando 

os diferentes níveis de atenção em saúde e integrando-os; 

 

● Desenvolver atividades de Educação em Saúde em todos os ambientes de prática profissional; 

 

● Desenvolver o processo de trabalho, considerando as especificidades da Oncologia, de acordo com 

os preceitos e regulamentos do Sistema Único de Saúde; 

 

● Saber aplicar os princípios das boas práticas, associando as melhores evidências científicas com a 

experiência profissional e os desejos do paciente/família 
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Articulação com políticas de saúde pactuação com o gestor de saúde 

 

Articulação com políticas de saúde 

 

O Programa de Residência Multiprofissional em Oncologia reconhece e respeita os critérios 

estabelecidos entre a superintendência do Hospital São Paulo e a Secretaria Estadual de Saúde para 

atendimento de pacientes com câncer de acordo com os critérios de regulação e territorialidade. 

Articulação com políticas de saúde formaliza-se pelo exercício da missão da UNIFESP, que 

compreende desenvolver, com altos padrões de excelência, atividades interrelacionadas de ensino, 

pesquisa e extensão. Atualmente, conta com 28 cursos de graduação, 44 Programas de Pós Graduação 

Strictu Sensu, 13 Programas de extensão, 40 Projetos Sociais, 121 Cursos de Extensão, 69 Cursos de 

Pós Graduação Lato Sensu e 69 Programas de Residência Médica. Por sua vez, o Hospital São Paulo 

(HSP) é um dos mais importantes centros de referência em alta complexidade do país.   

Além da missão de prestar assistência à saúde à população brasileira por meio do Sistema Único 

de Saúde, o HSP também se destaca pelo desenvolvimento de pesquisas clínicas, com vasta produção 

científica nacional e internacional, e a formação de recursos humanos imprescindíveis para a qualidade 

do próprio SUS, sendo campo de ensino e treinamento da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), colaborando para a formação e capacitação de profissionais de saúde. Cerca de 75% dos 

docentes da UNIFESP (Campus São Paulo, Vila Clementino) exercem atividades nas unidades 

assistenciais do HSP, agregando eficiência e excelência ao atendimento. Com 743 leitos, o HSP destina 

651 leitos para adultos e 92 para a Pediatria, subdivididos da seguinte forma: 121 leitos de UTI e Semi 

Intensiva, 51 leitos de Emergência, 510 leitos de Unidades de Internação e 61 leitos de Hospital-dia. O 

HSP está sendo submetido a um amplo programa de reforma de suas instalações com contribuição do 

Governo Estadual e de entidades privadas. Parte do hospital já se encontra com a planta física adequada 

à RDC nº50 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, parte está sendo 

reestruturada e outras aguardam o cronograma de reformas. Este processo é de extrema importância 

para oferecer mais conforto e melhor assistência aos pacientes internados, além de melhores condições 

para a prática e o ensino profissionais, dos integrantes do Programa. 

Pactuação com Gestor Local de Saúde 

 

Nome Representante: José Maria da Costa Orlando 

Função Representante: Secretário Municipal da Saúde em Exercício 

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

Saúde Função Gestor Local: 

Data de assinatura: 15/07/2010 

Tipo de Documento: Ofício nº 016/2010 - CGP/GE/DEP  
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Descrição do documento de pactuação: 

 

A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, em cumprimento ao Edital que versa sobre a 

Residência Multiprofissional, acolhe o Projeto da Universidade Federal de São Paulo - 

UNIFESP/Hospital São Paulo, no desenvolvimento do Programa de Residência Multiprofissional 

Integrada de Atenção Hospitalar. O marco de referência para a construção do Projeto Pedagógico dessa 

residência fundamentou-se nos Princípios do Sistema Único de Saúde, por meio da elaboração de uma 

proposta teórico-prática que visa a formação de profissionais nas diferentes áreas de conhecimento para 

a ação integrada e com excelência no atendimento à população do município de São Paulo. 

 

 

 

Parcerias 

 

 

Atenção Básica 

 

A efetiva implementação das diretrizes do SUS se configura como uma ampla possibilidade de 

mudanças na forma como os serviços e as práticas de saúde se organizam, redirecionando as ações 

baseadas no paradigma da vigência da saúde e na ampliação da cidadania. É nesse aspecto que a Estratégia 

Saúde da Família (ESF) ganha relevância, sendo conhecida como eixo estruturante para reorganização da 

Atenção Básica, com repercussões reordenados para todo o Sistema de Saúde, por intermédio das Equipes 

de Saúde, compostas por profissionais e atuação de caráter multidisciplinar. 

A unidade básica de Saúde destinada como campo de prática foi em 2019 a UBS Heliópolis 

 

Instituto de Oncologia Pediátrica - IOP / GRAACC 

 

É uma instituição sem fins lucrativos, cujo objetivo é prestar assistência à crianças e adolescentes 

com câncer, garantindo-lhes acesso a todas modalidades de diagnóstico e tratamento, preservando a 

qualidade e vida desta população em todo percurso entre diagnóstico e cura. 

O IOP é resultado do trabalho do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer – 

GRAACC, que fundamentado na parceria universidade/empresa/comunidade, construiu um hospital 

com 4200 m2 que mensalmente atende 2500 usuários entre sessões de quimioterapia, consultas, 

procedimentos ambulatoriais, cirurgias, transplantes de medula óssea e outros. 

Esse hospital é gerenciado e administrado por profissionais ligados ao GRAACC e convênio com a 

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, sendo campo para o desenvolvimento de ensino e 

pesquisa dos diferentes profissionais da saúde.
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Diretrizes Pedagógicas 

 

Na perspectiva de responsabilização do profissional para a autorregulação da aprendizagem, fundamental 

para o alcance dos objetivos de formação multidimensional em oncologia elegeu-se a Teoria do Ensino 

Desenvolvimental, termo empregado por Vasili V. Davydov (1930-1998), que designa “ensino capaz de impulsionar 

o desenvolvimento”(6). Compreende o ensino voltado para o desenvolvimento do pensamento teórico-científico e 

requer do professor que este conduza os estudantes a adotarem, efetivamente, a atividade de estudo(7).  

O cerne desta teoria é desenvolver capacidades intelectuais(conceitos) por meio dos conteúdos. Seu emprego 

tem sido reconhecido como um avanço contemporâneo da didática, como área de conhecimento que necessita 

aprimorar-se para favorecer a mediação cognitiva e que, nesta lógica, o conteúdo é objetivo meio e o 

desenvolvimento é objetivo fim(8). O ensino desenvolvimental ancora-se na teoria socio- construtivista de Vygotsky 

na qual a aprendizagem está na formação do pensamento teórico/conceitual/científico, na generalização, uma vez 

que “a generalização significa, ao mesmo tempo, a tomada de consciência e a sistematização dos conceitos”(6). Outro 

importante norteador das atividades didático-pedagógicas são os preceitos de Paulo Freire. Na pedagogia freireana 

a pessoa é um ser inacabado, e essa “inconclusão” permite a superação dos próprios limites e das situações limitantes. 

Na perspectiva freireana, o aprendiz (estudante/ paciente/família) é conduzido a compreender a situação presente, 

existencial e concreta na qual a pessoa vive, contextualizando para um diálogo popular, que seja capaz de permitir 

uma reflexão crítica, buscando o conhecimento da realidade e a transformação desta, numa relação dialética(9-10).   

 

Linha de Pesquisa do PRMO 

GESTÃO, ASSISTÊNCIA, EDUCAÇÃO EM SAÚDE E INTERPROFISSIONALIDADE EM ONCOLOGIA 

Ementa: A linha compreende investigações que contribuam com os avanços teórico, técnico e científico da área de 

oncologia e favoreçam as políticas públicas do Sistema Único de Saúde. 
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Processo seletivo 

 

O cronograma de inscrição será elaborado a partir do edital publicado pelo MEC. 

  

Perfil inicial dos Candidatos para Ingresso  

- Poderão ingressar no Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Atenção Hospitalar da 

UNIFESP, os profissionais de saúde formados por Instituições oficiais ou reconhecidas pelo Conselho Federal 

de Educação, ou em Instituições estrangeiras, desde que o diploma esteja devidamente revalidado em órgão 

reconhecido, com até no máximo dois anos de formado.  

 

Documentação Necessária 

O candidato ao Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Atenção Hospitalar da UNIFESP 

deverá:   

● Apresentar requerimento à COREMU; 

● Apresentar diploma profissional devidamente registrado ou, caso esteja cursando o último ano do curso 

profissionalizante, declaração comprobatória expedida pela Instituição de Ensino de origem;  

● Apresentar o curriculum vitae relacionando as atividades escolares, profissionais e científicas;  

● Se estrangeiro, apresentar a Cédula de Identidade de Estrangeiro que comprove ser portador de visto 

provisório ou permanente, resultando em situação regular no país; 

● Submeter-se ao processo de seleção adotado pela COREMU, visando classificação dentro do número de 

vagas existentes;  

● A declaração de conclusão do curso será aceita a título provisório, para fins da matrícula do candidato. 

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

do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Atenção Hospitalar, sob pena de não lhe ser 

deferida a matrícula.  

● Na hipótese de candidato que tenha concluído o curso de graduação em Instituição estrangeira, somente 

será deferida sua matrícula no Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Atenção Hospitalar 

mediante apresentação do diploma devidamente revalidado por Instituição competente.  

 

Critérios/Etapas de Seleção  

O Ingresso ao Programa de Residência Multiprofissional da UNIFESP/HSP se dará através de processo 

seletivo realizado conforme Edital, elaborado especificamente com esta finalidade e amplamente divulgado.  

O processo de seleção dos candidatos ao Programa de Residência Integrada Multiprofissional em 

Atenção Hospitalar da UNIFESP dar-se-á mediante: 

● Prova classificatória; 
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A classificação final dos candidatos deverá ser homologada pela COREMU. A COREMU preencherá 

as vagas porventura surgirem posteriormente, chamado por ordem de classificação os candidatos até 60 

(sessenta) dias após o início dos programas.  

Os candidatos aprovados terão prazo para efetuar a matrícula, conforme o edital. Vencido o prazo 

acima, serão convocados na ordem de classificação os candidatos seguintes. 

 

 

Avaliação discente 

 

1. Atitude (10,0): Iniciativa durante o estágio (1,5); Organização (1,0); Participação nas visitas/discussões 

(2,0); Interesse (1,0); Participação reuniões multiprofissionais (2,0); Relacionamento Equipe multiprofissional 

(1,5); Colegas/ Supervisores (1,0).  

2. Assistência ao Paciente (10,0): Domínio dos casos (2,5); Responsabilidade (2,5); Habilidades/estratégias 

de atendimento (2,5); Correlação teórica e prática (2,5).  

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

clínicos/ outros (10,0)  

4. Faltas Justificadas / Não justificadas  

NOTA FINAL: ATITUDE + ASSISTÊNCIA + CONHECIMENTO TEÓRICO / 3 

 

AUTOAVALIAÇÃO (ÓTIMO, BOM, REGULAR, RUIM, MUITO RUIM)  

Quanto a: interação com a equipe multiprofissional, infraestrutura, equipamentos e materiais, duração 

do estágio, aproveitamento do conteúdo teórico, desenvolvimento de habilidades, participação nas 

visitas/discussões de casos 

 

AVALIAÇÃO DO(S) TUTOR/PRECEPTOR(ES) (ÓTIMO, BOM, REGULAR, RUIM, MUITO RUIM) 

Quanto a: interação com os residentes, domínio de conhecimento teórico prático, didática, motivação, 

cumprimento do cronograma, discussão de casos/visitas/reuniões multiprofissionais. 

 

Autoavaliação do programa 

 

Quanto a: disciplinas teóricas, cenário de prática, discussões clínicas, estratégias pedagógicas adotadas, outras 

questões pertinentes ao processo de avaliação do programa. 
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Infraestrutura 

 

Instalações 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (Hospital São Paulo – SPDM) 

 

Em seus 71 anos de atividades, sempre esteve à frente de seu tempo oferecendo o que há de mais 

avançado em tecnologia e a sua expansão ocorreu com o crescimento da medicina atendendo a grande 

demanda de pacientes que necessitam de nossos serviços. Contribuindo para a formação e capacitação de 

profissionais de saúde, o HSP é campo de ensino e treinamento da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP). Tendo como missão a prestação de assistência à saúde à população brasileira através do 

Sistema Único de Saúde, o HSP também se destaca pelo desenvolvimento de pesquisas clínicas e a 

formação de recursos humanos imprescindíveis para a qualidade do próprio SUS.  

O Hospital São Paulo é campo de ensino e treinamento da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) colaborando para a formação e capacitação de profissionais de saúde. Cerca de 75% dos 

docentes da UNIFESP (Campus São Paulo, Vila Clementino), estão lotados em áreas clínicas e exercem 

atividades nas unidades assistenciais do HSP. Contando com 743 leitos, o HSP destina 651 leitos para 

adultos e 92 para a Pediatria, os quais estão subdivididos da seguinte forma: 121 leitos de UTI e Semi 

Intensiva e 51 leitos de Emergência, 510 leitos de Unidades de Internação, 35 leitos de Hospital-dia e 26 

leitos externos.  

 

 RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO HOSPITAL SÃO PAULO  

A UNIFESP é uma Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educação, cujo hospital de ensino 

é o Hospital São Paulo, pertencente à Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), 

entidade sem fins lucrativos. Uma das pioneiras a implantar programas de residência médica no Brasil, a 

UNIFESP, desde 1957, procura constantemente aprimorar e modernizar seus Programas, de acordo com 

os avanços da medicina e necessidades da sociedade.  

Os Programas de Residência Médica, coordenada pela Comissão de Residência Médica / COREME 

e a Residência Multiprofissional, coordenada pela Comissão de Residência Multiprofissional – 

COREMU, estão subordinados a Comissão de Residência em Saúde - CORESA.  

Presidido pela Pró-Reitoria de Extensão, o órgão que coordena ambos os Programas de Residência 

na UNIFESP é o Conselho de Extensão – COEX.  
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Instalações do Programa 

 

No Ambulatório de Quimioterapia de Adultos há a sala administrativa de Enfermagem, que será 

utilizada para as reuniões multiprofissionais do Programa de Oncologia. 

 

 Salas 

 

Diversas e distribuídas nas unidades de ensino (EPE e EPM). 

 

 Estudo 

 

Unidades ambulatoriais, unidades de internação, sala administrativa de Enfermagem do Ambulatório de 

Quimioterapia de Adultos. 

 

 Equipamentos 

 

A UNIFESP conta atualmente com 2 Laboratórios de Informática - Prof. Dr. Azarias de Carvalho e Prof. 

Dr. Domingos Delascio - situados no 1º andar do Edifício Acadêmico Horácio Knesse de Mello, Rua Pedro de 

Toledo, 781.  

Esses Laboratórios de Informática estão sob a responsabilidade da Disciplina de Informática em Saúde e 

são utilizados por toda a Universidade, nas aulas práticas e teórico-práticas dos cursos curriculares e 

extracurriculares da graduação e pós-graduação e nos treinamentos para o quadro de funcionários do complexo 

Unifesp/HSP.  

Nos horários em que não há aula ou manutenção, eles ficam à disposição da comunidade Unifesp/HSP, 

que os utilizam para trabalhos escolares ou administrativos, impressões, uso de e-mail e acesso à Internet para 

pesquisas científicas e acadêmicas.  

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 08:15 às 14:45 

 

 

 



   
Programa de Residência Multiprofissional em Oncologia 

 

   

 

 Biblioteca e Periódicos 

 

 BIBLIOTECAS - BIBLIOTECA CENTRAL  

A Biblioteca Central é uma Seção da Pró-Reitoria de Administração, responsável tecnicamente pelo 

provimento de informações necessárias às atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, bem 

como divulgação de recursos informacionais.  

A Biblioteca atende tanto os usuários da comunidade interna como os usuários da comunidade externa 

(de outras instituições, pesquisadores, alunos de intercâmbio, etc). Com um acervo de livros de 

aproximadamente 10.000 exemplares, teses de mestrado e doutorado, revistas científicas e materiais publicados 

pela OMS/OPAS, a média de empréstimo anual é de 14.000 títulos.  

Nossos funcionários oferecem cursos de capacitação na área de Pesquisa e Recursos Informacionais e 

atualizam-se constantemente por meio de Congressos e cursos de extensão e capacitação na área da Ciência da 

Informação, sempre visando um atendimento de qualidade aos usuários e a prestação de serviço com excelência 

à UNIFESP.  

 

 BIBLIOTECA VIRTUAL  

Com o objetivo de fortalecer e ampliar a visibilidade da Universidade, A UNIFESP lança um novo campo 

de publicação, a internet. Permitindo, assim, a publicação de trabalhos científicos de seus cinco campi, 

indexados nas principais fontes de informação científicas nacionais e internacionais, entre as quais SciELO 

(Bireme/FAPESP), Lilacs, Biblioteca Cochrane e Medline.  

Além da produção da instituição publicada dentro e fora do país, os interessados têm acesso ao diretório 

dos pesquisadores, anúncio de eventos científicos e acesso às teses e dissertações defendidas e registradas pela 

Biblioteca Central da instituição, além de conferir fatos importantes que marcaram a trajetória da instituição. 

O portal tem uma linha do tempo registrando os principais acontecimentos históricos e um espaço de 

colaboração online, que promove o intercâmbio de conhecimentos com a publicação de notícias, registro de 

opiniões e promoção de discussões por meio de fóruns que permitem a interação entre alunos, professores e 

pesquisadores.  

O desenvolvimento da Biblioteca Virtual da Unifesp é assistido por um comitê consultivo, formado por 

professores de todos os campi da universidade. O comitê é responsável pela qualidade da biblioteca e pela 

aplicação de critérios de seleção de conteúdos, linhas de ação prioritárias, discussão e aprovação de projetos, 

assim como avaliação do seu crescimento, uso e impacto.  

Segundo os responsáveis, a biblioteca contará com avaliações constantes por meio de indicadores on-line 

sobre os acessos realizados, as fontes mais consultadas, os volumes de dados registrados e a opinião dos 

usuários. 
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Perfil Geral dos Egressos 

 

Ao final do Programa de Residência Multiprofissional em Oncologia, o residente estará apto a: 

● Prestar assistência aos indivíduos em diferentes estágios do desenvolvimento humano, que apresentem 

problemas de saúde reais ou potenciais na perspectiva da doença oncológica, implementando ações 

integradas de cuidado com outros profissionais, na prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 

cuidados paliativos, de modo a prestar atendimento integral ao paciente/família e comunidade; 

● Reconhecer a magnitude do problema do câncer no Brasil, identificando os indicadores epidemiológicos 

e caracterizando seus determinantes sociais; 

● Identificar as políticas de controle do câncer no Brasil e o papel do Instituto Nacional do Câncer do 

Ministério da Saúde (INCA/MS) como referência nacional; 

● Possuir ampla e sólida formação teórica em Oncologia; 

● Identificar os fatores e grupos de risco associados ao câncer para participar de ações de educação 

comunitária, orientando e controlando indivíduos e / ou grupos de risco; 

● Reconhecer os benefícios pessoais, sociais e econômicos do diagnóstico e do tratamento do câncer nas 

fases iniciais, comparativamente às fases avançadas da doença, adotando atitudes positivas que expressam 

a crença nas medidas preventivas e na cura das doenças; 

● Identificar os riscos ocupacionais relacionados à prática multiprofissional em oncologia. 
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Perfil(is) Geral(is) dos Egressos da(s) Área(s) de Concentração  

ENFERMAGEM 

O egresso enfermeiro deverá ser capaz de desenvolver ações de enfermagem no continuum do cuidado em 

oncologia. Prestar assistência sistematizada de enfermagem nos programas de prevenção e detecção precoce do 

câncer, intervindo em comportamentos e situações de risco e na identificação de usuários com sintomas e sinais 

sugestivos de lesões neoplásicas malignas. Na fase clínica do adoecimento pelo câncer, deverá atuar junto aos 

pacientes e seus familiares, desenvolvendo ações integradas com outros profissionais na avaliação diagnóstica, 

tratamento, reabilitação e acompanhamento de casos com ou sem doença em atividade, possibilitando o 

atendimento integral ao paciente e seus familiares.  Assistir ao paciente multidimensionalmente no alívio dos 

sinais e sintomas, no suporte terapêutico oncológico, na sobrevivência ou no final de vida, desenvolvendo 

habilidades para lidar de forma proativa e alicerçada em referenciais, conceitos e modelos científicos, e nos 

avanços, incluindo os da Ciência da Enfermagem. 

 

FARMÁCIA 

O Farmacêutico formado pelo presente Programa de Residência terá habilidades e competências para 

atuação na área de Oncologia, devendo também estar capacitado para atuar de maneira ética, crítica e reflexiva, 

dentro do âmbito Profissional do Farmacêutico na área de Oncologia, visando o uso seguro e racional de 

medicamentos e o cuidado farmacêutico, com foco na segurança dos usuários do serviço de saúde. O referido 

Farmacêutico egresso também estará apto a atuar de forma interdisciplinar, além de estar preparado para 

atuação em Farmácia oncológica referente a(o): manipulação (preparo) de antineoplásicos; farmácia clínica na 

área de oncologia; validação de prescrições contendo antineoplásicos; fornecimento de informações 

relacionadas à Farmacoterapia de cânceres e tumores; acompanhamento farmacoterapêutico; dispensação de 

antineoplásicos; gestão e logística de medicamentos e produtos para saúde; e pesquisa na área de Farmácia 

oncológica. 
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FISIOTERAPIA 

Profissional de saúde crítico-reflexivo, com base no rigor científico para atuar de forma integral, inter e 

multidisciplinar, na atenção oncológica, de baixa, média e alta complexidade. Trazendo para sua atuação 

aspectos éticos, legais e humanísticos para assistência, ensino e pesquisa, considerando os aspectos sociais, 

culturais, religiosos e epidérmicos. Sendo as competências do egresso: promover ações educativas na linha do 

cuidado; contextualizar e refletir conflitos éticos, bioéticos e legais enfrentados pela equipe, multiprofissional 

ou não, e relacionar-se de forma humanizada e ética com equipe, pacientes e cuidadores; praticar políticas 

públicas de saúde com ênfase na atenção oncológica; planejar, monitorar e interpretar dados para o 

planejamento e propostas de intervenção em fisioterapia; identificar e conhecer o quadro clínico dos pacientes, 

através de uma avaliação geral e específica e prestação de assistência nos diferentes níveis de atenção básica 

(promoção/ prevenção/ detecção precoce/ diagnóstico/ tratamento/ pré-habilitação/ reabilitação e cuidados 

paliativos); discussão de casos com a equipe; desenvolver práticas integradas, buscando melhoria da qualidade 

e segurança da assistência ao paciente oncológico; desenvolver e divulgar projeto de intervenção, ensino e 

pesquisa. 

 

NUTRIÇÃO 

Desenvolver seu aprimoramento profissional na área de oncologia, com atuação pautada em princípios 

éticos, nos diferentes campos vinculados à alimentação e nutrição, desenvolvendo ações de assistência, educação 

e planejamento. Prestar assistência nutricional individualizada através de instrumentos de triagem e avaliação 

nutricional do indivíduo, realizando orientação e aconselhamento nutricional específicos para cada situação, 

acompanhando o paciente em todos os retornos em consulta, realizando ajustes de acordo com suas necessidades. 

Capacitação e atualização em terapia nutricional oral, enteral, e em monitorização nutricional de indivíduos 

adultos e idosos em atendimento ambulatorial ou hospitalizados. Utilizar a metodologia científica para aquisição 

e produção do conhecimento, viabilizando o desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional contínuo, além de 

inovações na sua área de atuação. Trabalhar em equipe multiprofissional desenvolvendo a interação e cooperação 

com outros profissionais. 
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ODONTOLOGIA 

O Cirurgião Dentista   formado pelo presente Programa de Residência terá competências para atuação  de 

forma integral e multiprofissional, com o objetivo de qualificar o serviço nas unidades de atendimento, visando a 

melhoria na qualidade de sobrevida dos pacientes. Ao final do programa, considerando-se o contexto da assistência 

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

segurança com o paciente em situações clínicas no contexto do ambiente hospitalar e ambulatorial, 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 qualidade de vida dos pacientes. As 

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

contribuindo na redução do tempo de internação, redução dos custos em saúde, redução dos riscos de contrair 

infecções, racionalizando o uso de antibióticos, redução do uso de exames complementares e inserção de 

protocolos de odontologia, como protocolo de higiene oral e de laserterapia. 

 

PSICOLOGIA 

O perfil do egresso de Psicologia é de um profissional de saúde com profundo compromisso ético-social 

com foco na integralidade no cuidado em saúde do usuário. Além de um perfil técnico, crítico, reflexivo, com 

intensa experiência fundamentada na prática. Além do cuidado voltado para a atenção psicológica às demandas 

complexas do paciente oncológico, deve poder realizar atendimentos voltados para os familiares e equipe de 

saúde, na busca de um cuidado integral e interdisciplinar. Trata-se de um profissional com capacidade de 

trabalhar de modo disciplinar (baseado no rigor científico e com fundamentação epistemológica consistente 

da área de Psicologia, Psico-oncologia e Psicologia da Saúde e Hospitalar) e interdisciplinar (capacidade de 

trabalho em equipe interprofissional). Por fim, entende-se que o profissional de Psicologia possa atender 

demandas de baixa, média e alta complexidade, agindo de modo a colaborar, direta e indiretamente, em ações 

de promoção e prevenção em saúde em Oncologia, sendo capaz de atuar nos mais diversos contextos, inclusive 

na situação de término de vida e Cuidados Paliativos, fortemente fundamentados na Bioética.  

 



   
Programa de Residência Multiprofissional em Oncologia 

 

   

 

SERVIÇO SOCIAL 

Ao final da residência espera-se que o Assistente Social Egresso esteja capacitado a pautar as suas ações 

e decisões fundamentadas no Projeto Ético-Político do Serviço Social, se comprometendo com a garantia dos 

direitos sociais da população da atenção oncológica usuária do SUS. Desenvolver ações socioassistenciais nos 

programas de prevenção e tratamento do câncer. Prestar assistência ao usuário atuando em equipe 

multiprofissional, dentro de uma perspectiva interdisciplinar visando à garantia dos direitos e do cuidado 

integral dos pacientes e familiares. Favorecer meios para que o usuário e sua rede familiar possam acessar as 

políticas e direitos sociais direcionadas ao paciente oncológico. 
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Matriz Curricular* 

 

*Os Conteúdos Comuns aos Programas de Residência encontram-se no PP-COREMU UNIFESP. 

 

 

R1 - 
 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA RESPONSÁVEL 

Bases da Oncologia 40 horas 
Prof. Me. Rodrigo Spineli Macedo 

Profa. Me. Lidiane Pereira Magalhães 

Ementa 
Bases da oncologia. Epidemiologia do câncer. Carcinogênese e formação 

tumoral. Diagnóstico, estadiamento e tratamento do câncer. 

Metodologia  

Aulas expositivas dialogadas. Discussão em grupo.  

Estudo dirigido.  

Atividade(s) avaliativa(s): elaboração de resenha, resumo e/ou respostas a um 

questionário. 

Atenção Oncológica: políticas 

públicas, normativas e 

diretrizes 

12 horas Profa. Me. Celia Regina do Nascimento 

Ementa 

Apresentação do conjunto de normativas (leis) que regulamentam o tratamento 

oncológico no Brasil. As estratégias de ações integradas para prevenção, 

tratamento e controle das neoplasias malignas. A organização da rede de 

atenção oncológica nos Estados. 

Metodologia 

Aulas expositivas dialogadas.  

Discussão em grupo.  

Atividade(s) avaliativa(s): elaboração de resenha, resumo e/ou respostas a um 

questionário. 

Tratamento Farmacológico em 

Oncologia e Suporte Básico de 

Vida. 

40 horas 

Prof. Me. Rodrigo Spineli Macedo 

Prof. Dr. Antônio Távora de Albuquerque Silva 

Profa. Dra. Marcia Terezinha Lonardoni Crozatti 
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Ementa 
Bases do tratamento do câncer: quimioterapia citotóxica, drogas alvo 

específico e imunoterapia. Suporte Básico de Vida. 

Metodologia 

 

Aulas expositivas dialogadas. Discussão em grupo.  

Estudo dirigido.  

Atividade(s) avaliativa(s): elaboração de resenha, resumo e/ou respostas a um 

questionário. 

Exame Laboratoriais: base 

para a assistência oncológica 
16 horas Profa. Dra. Edvane De Domenico 

Ementa 

Importância dos exames laboratoriais para a assistência em Oncologia. 

Segurança nos processos de coleta. Responsabilidade dos profissionais na 

leitura, aconselhamento e encaminhamento. Perfil hepático. Perfil renal. 

Hemograma completo. Perfil endócrino. Perfil pré-operatório e anticoagulação 

sanguínea. Sorologias.    

Metodologia 

Aulas expositivas- dialogadas. Leitura prévia de artigos científicos. Casos 

clínicos exemplificando alterações de exames laboratoriais. Discussões sobre 

condutas. 

Atuação Multiprofissional em 

Oncologia 
66 horas 

Profa. Dra. Edvane De Domenico 

Profa. Me. Lidiane Pereira Magalhães 

Profa. Dra. Marcia Terezinha Lonardoni Crozatti 

Prof. Dr. Keller De Martini 

Profa. Me. Luciana Cerqueira Feitosa 

Profa. Me. Celia Regina do Nascimento 

Profa. Dra. Samantha Karlla Lopes de Almeida Rizzi 

Profa. Dra. Erika de Sá Vieira Abuchaim 

Ementa 

Descrição detalhada das atribuições de cada profissão como generalista e como 

especialista em Oncologia. Trabalho em equipe e cuidado centrado no paciente 

e família. A interprofissionalidade e a qualidade da assistência em oncologia: 

Terapia nutricional para o paciente oncológico, cuidado farmacêutico em 

oncologia, Odontologia em oncologia, Serviço social em oncologia, Psicologia 

em oncologia, Fisioterapia em oncologia e Enfermagem em oncologia. Como 

favorecer a interprofissionalidade. Fraquezas e fortalezas para a 

implementação do cuidado centrado no paciente. 

Metodologia 
Aulas expositivas dialogadas. Discussão em grupo. Seminários. 

Estudo dirigido.  



   
Programa de Residência Multiprofissional em Oncologia 

 

   

 

Atividade(s) avaliativa(s): elaboração de resenha, resumo e/ou respostas a um 

questionário. 

CARGA HORÁRIA 

NUCLEAR DO PROGRAMA 
174 horas 

Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) 
20 horas 

  Profa. Dra. Edvane De Domenico 

Profa. Dra. Samantha Karlla Lopes de Almeida Rizzi 

Profa. Dra. Marcia Terezinha Lonardoni Crozatti 

Prof. Dr. Antônio Távora de Albuquerque Silva 

Ementa 
Linhas de pesquisa em Oncologia. Boas práticas em Oncologia e o papel da 

melhor evidência. Translação do conhecimento. 

Metodologia 

Reunião em pequenos grupos: Cada orientador norteará os residentes de 

acordo com as características em pesquisa da área que atua, conduzindo o 

residente para a escolha do tema-problema e das perguntas de estudo.  

CARGA HORÁRIA TOTAL 194 horas 

PRÁTICA R1 

Projeto Terapêutico Singular 

na Oncologia: Prática 

Hospitalar 

 

1554 horas 

Profa. Dra. Edvane De Domenico 

Profa. Me. Lidiane Pereira Magalhães 

Profa. Me. Celia Regina do Nascimento 

Profa. Dra. Erika de Sá Vieira Abuchaim  

Profa. Dra. Karina Franco Zihlmann 

Profa. Dra. Samantha Karlla Lopes de Almeida Rizzi 

Prof. Dr. Keller De Martini 

Profa. Me. Luciana Cerqueira Feitosa 

Prof. Me. Rodrigo Spineli Macedo 

Ementa 

Projeto Terapêutico Singular (PTS): conceito e aplicabilidade em Oncologia. 

Aplicação das fases do PTS:  Diagnóstico, definição de metas, divisão de 

responsabilidade, reavaliação. Condutas terapêuticas baseadas em evidências 

científicas e articuladas para um indivíduo, uma família ou um grupo. Importância da 

participação nas discussões coletivas interdisciplinares.   

Metodologia 
Planejamento do PTS. Execução em unidades hospitalares. Utilização de critérios para 

avaliação de resultados. 
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R2 - 
 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA RESPONSÁVEL 

Cuidado Multiprofissional em 

Oncologia     
150 horas 

Profa. Dra. Edvane De Domenico 

Profa. Me. Lidiane Pereira Magalhães 

Profa. Me. Celia Regina do Nascimento 

Profa. Dra. Erika de Sá Vieira Abuchaim  

Profa. Dra. Erika Vieira Abuchaim 

Profa. Dra. Samantha Karlla Lopes de Almeida Rizzi 

Prof. Dr. Keller De Martini 

Profa. Me. Luciana Cerqueira Feitosa 

 Prof. Me. Rodrigo Spineli Macedo 

Ementa 

Atenção especializada em oncologia, multiprofissional, baseada em evidências 

científicas, com foco nos diferentes tipos de cânceres, epidemiologia, 

sintomatologia, tratamento, eventos adversos, determinantes sociais em saúde, 

políticas de atenção oncológica e o Sistema Único de Saúde.  Atuação de cada 

profissão em equipe e centrado no paciente e família. 

Metodologia 

Estudos de casos para implementação do Plano Terapêutico Singular. Discussão 

em grupo. Atividades presenciais e não presenciais com conteúdos disponíveis 

em plataforma educacional.                            

Avaliação e manejo de sinais e 

sintomas em condições clínicas 

especiais na oncologia 

50 horas 

Profa. Dra. Edvane De Domenico 

Profa. Me. Lidiane Pereira Magalhães 

Profa. Dra. Marcia Terezinha Lonardoni Crozatti 

Profa. Dra. Erika de Sá Vieira Abuchaim 

Profa. Dra. Karina Franco Zihlmann 

Ementa 

Avaliação de sinais e sintomas com instrumentos validados. Manejo baseado em boas 

práticas. Cuidados Paliativos. Dor no Câncer. Emergências Oncológicas. Saúde mental 

do profissional da oncologia. Mitos e verdades em nutrição e câncer. Ética no uso de 

redes sociais no compartilhamento de dados dos pacientes. 

Metodologia Aulas expositivas dialogadas. Discussão em grupo. Estudo dirigido. 

CARGA HORÁRIA 

NUCLEAR DO PROGRAMA 
200 horas 
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Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) 
102 horas 

Profa. Dra. Edvane De Domenico 

Profa. Dra. Samantha Karlla Lopes de Almeida Rizzi 

Profa. Dra. Marcia Terezinha Lonardoni Crozatti 

Prof. Dr. Antônio Távora de Albuquerque Silva 

Ementa 

Linhas de pesquisa em Oncologia. Boas práticas em Oncologia e o papel da 

melhor evidência científica. Desenvolvimento da pesquisa científica. 

Translação do conhecimento. 

Metodologia 

Reunião em pequenos grupos: Cada orientador norteará os residentes de acordo 

com as características em pesquisa da área que atua, conduzindo o residente para 

a escolha do tema-problema e das perguntas de estudo.  

CARGA HORÁRIA TOTAL 302 horas 

PRÁTICA R2 

Projeto Terapêutico Singular na 

Oncologia: prática 

ambulatorial, unidades 

específicas e atenção primária 

em saúde 

1639 horas 

Profa. Dra. Edvane De Domenico 

Profa. Me. Lidiane Pereira Magalhães 

Profa. Me. Celia Regina do Nascimento 

Profa. Dra. Erika de Sá Vieira Abuchaim  

Profa. Dra. Karina Franco Zihlmann 

Profa. Dra. Samantha Karlla Lopes de Almeida Rizzi 

Prof. Dr. Keller De Martini 

Prof. Me. Rodrigo Spineli Macedo 

Profa. Me. Luciana Cerqueira Feitosa 

Ementa 

Projeto Terapêutico Singular (PTS): conceito e aplicabilidade em Oncologia 

ambulatorial, Atenção Primária em Saúde e unidades especiais. Aplicação das fases do 

PTS:  Diagnóstico, definição de metas, divisão de responsabilidade, reavaliação. 

Condutas terapêuticas baseadas em evidências científicas e articuladas para um 

indivíduo, uma família ou um grupo. Importância da participação nas discussões 

coletivas interdisciplinares.  Construção de habilidades para a autogestão do cuidado no 

adoecimento em Oncologia e na sobrevivência. O cuidado da família e do cuidador. 

Assistência em Cuidados Paliativos, Unidade de Transplante de Células Tronco 

Hematopoiéticas, Centrais de Quimioterapia Antineoplásica e Radioterapia. Ações de 

Prevenção e Detecção Precoce do Câncer. 

Metodologia 
Planejamento do PTS. Execução supervisionada de atividades em unidades hospitalares 

e ambulatoriais. Utilização de critérios para avaliação de resultados. 
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DISCIPLINAS NUCLEARES DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

ENFERMAGEM - R1 (Teoria – 72 horas / Prática – 665 horas) 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Boas Práticas em Enfermagem em 

Oncologia I: educação em saúde e 

assistência ao paciente e família 

20 horas 

Ementa 

A formação do enfermeiro especialista em Oncologia requer 

conhecimentos, habilidades e atitudes para atuar na educação em saúde 

e na assistência direta tendo por princípios a carcinogênese, formação 

tumoral, epidemiologia do câncer, determinantes sociais relacionados 

ao câncer, construção de habilidades para o autogerenciamento, 

advocacia do paciente, boas práticas assistenciais baseadas na 

criticidade, cientificidade, respeitabilidade e humanidade.    

Metodologia 

Aulas expositivas dialogadas 

Leitura de artigos científicos e preparo de resumo estruturado com 

comentário baseado em outras referências correlatas 

Preparo de material educativo 

Validação de material educativo, avaliando-se compreensibilidade e 

viabilidade 

Sistematização da assistência de 

enfermagem em oncologia: processo de 

enfermagem e referenciais teórico- 

conceituais aplicadas à Oncologia. 

20 horas 

Ementa 

O enfermeiro especialista em oncologia deve exercer suas atividades de 

forma sistemática, pautadas em modelos e referências reconhecidos, 

tendo por escolhas: Modelo de Promoção da Saúde, Modelo Clínico, 

Modelo de Mudança de Comportamento, Coping, Resiliência, 

Autoeficácia e Autogestão. 

Metodologia 

Aulas expositivas dialogadas 

Leitura de artigos científicos e preparo de resumo estruturado com 

comentário baseado em outras referências correlatas 

Estudos de caso 

Aplicação de referências teórico-conceituais nas atividades práticas 
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Cuidado integral, interprofissional, 

centrado no paciente e família, ético e 

competente: a enfermagem em 

oncologia da teoria à prática 

32 horas 

Ementa 

O enfermeiro especialista em Oncologia deve associar a teoria à 

prática de forma a promover ações inovadoras, contextualizadas, 

capazes de serem mensuradas e exercerem autorregulação da 

qualidade das ações, sendo fundamental aplicar: gestão assistencial, 

indicadores de qualidade, manejo de efeitos e eventos adversos, 

trabalho em equipe, prática baseada em evidências, princípios da 

navegação de pacientes e do cuidado em rede (transição do cuidado) 

Metodologia 

Atividades assistenciais, de educação em saúde e gestão em unidades 

ambulatoriais específicas da Oncologia (consultas interprofissionais) 

e em unidades de internação clínica e cirúrgica hospitalares. 

Leitura de artigos científicos e preparo de resumo estruturado com 

comentário baseado em outras referências correlatas 

Estudos de caso: preparo e apresentação em reunião 

Treinamento em centro de simulação realística de procedimentos 

Participação em reuniões multiprofissionais para discussão d 

CARGA HORÁRIA TOTAL 72 horas 

PRÁTICA ENFERMAGEM – R1 

Prática Especializada em Oncologia I: 

Enfermagem 
665 horas 

Ementa 

Assistência direta ao paciente com aplicação do Processo de 

Enfermagem. Educação ao Paciente e Família com princípios teórico-

conceituais- metodológicos. Desenvolvimento de boas práticas. 

Administração de Quimioterapia Antineoplásica. Aconselhamento 

telefônico. Cuidado integral e interdisciplinar. Participação em reuniões 

interdisciplinares. 

Metodologia 
Atividades práticas em áreas específicas: ambulatórios de oncologia, 

unidades de internação, teleconsulta de Enfermagem 
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ENFERMAGEM - R2 (Teoria – 170 horas / Prática – 665 horas) 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Boas Práticas em Enfermagem em 

Oncologia II: pesquisa clínica, prática 

baseada em evidências, educação em 

saúde na comunidade, assistência ao 

paciente e família 

80 horas 

Ementa 

A formação do enfermeiro especialista em Oncologia requer 

conhecimentos, habilidades e atitudes para atuar na pesquisa clínica: 

Projeto de pesquisa, composição e gerenciamento de equipe, bioética e 

legislação competente. A educação em saúde na comunidade: avaliação 

de demandas em Oncologia, gestão do território e implementação de 

ações. Princípios da prática avançada na assistência oncológica. 

Metodologia 

Aulas expositivas dialogadas 

Leitura de artigos científicos e preparo de resumo estruturado com 

comentário baseado em outras referências correlatas 

Estudos de caso 

Aplicação de referências teórico-conceituais nas atividades práticas 

Gestão e Administração em Oncologia:  

serviços, estruturas e processos; 

acreditações e certificações de 

qualidade em Oncologia 

90 horas 

Ementa 

O enfermeiro especialista em oncologia deve exercer suas atividades de 

forma sistemática, pautadas em modelos e referências de Gestão e 

Administração atualizados. Certificações em Oncologia: ambulatorial e 

hospitalar. Acreditações de Processos de Trabalho na Enfermagem e 

Boas Práticas. 

Metodologia 

Atividades assistenciais, de educação em saúde e gestão em unidades 

ambulatoriais específicas da Oncologia (consultas interprofissionais) e 

em unidades de internação clínica e cirúrgica hospitalares. 

Leitura de artigos científicos e preparo de resumo estruturado com 

comentário baseado em outras referências correlatas 

Estudos de caso: preparo e apresentação em reunião 

Treinamento em centro de simulação realística de procedimentos 
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Participação em reuniões multiprofissionais para discussão de casos 

reais e condutas centradas nos pacientes. 

CARGA HORÁRIA TOTAL 170 horas 

PRÁTICA ENFERMAGEM – R2 

Prática Especializada em Oncologia II: 

Enfermagem 
665 horas 

Ementa 

Assistência direta ao paciente com aplicação do Processo de 

Enfermagem. Educação ao Paciente e Família com princípios teórico-

conceituais- metodológicos. Desenvolvimento de boas práticas. 

Administração de Quimioterapia Antineoplásica. Assistência em 

radioterapia. Assistência em Transplante de Células Tronco 

Hematopoiéticas. Aconselhamento telefônico. Cuidado integral e 

interdisciplinar. Participação em reuniões interdisciplinares. Atenção 

Primária em Saúde com foco na Oncologia. Gestão em Oncologia de 

pessoas e serviços. 

Metodologia 

Atividades práticas em áreas específicas: ambulatórios de oncologia 

(Quimioterapia Antineoplásica, Radioterapia e Transplante de Células 

Tronco Hematopoiéticas), unidades de internação, teleconsulta de 

Enfermagem. 
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DISCIPLINAS NUCLEARES DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

FARMÁCIA - R1 (Teoria – 72 horas / Prática – 665 horas) 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Eventos Adversos e Complicações 

Relacionadas do Câncer: implicações 

para o farmacêutico  

30 horas 

Ementa 

Esta disciplina aborda as atividades do farmacêutico na interface dos 

eventos adversos (inclusos reações adversas, interações medicamentosas e 

toxicidade) relacionados ao tratamento antineoplásico e de como manejá-

los adequadamente. Aborda ainda o conhecimento para o controle das 

complicações relacionadas ao câncer. Eventos adversos gastrointestinais, 

hematológicos, cardíacos, dermatológicos, nefrológicos e neurológicos. 

Controle de infecções em onco- hematologia. Controle da dor oncológica. 

Metodologia 

Aulas expositivas dialogadas. Discussão em grupo. Estudo dirigido.  

Atividade(s) avaliativa(s): elaboração de resenha, resumo e/ou respostas 

a um questionário. 

Farmácia Oncológica I 42 horas 

Ementa 

Esta disciplina aborda conhecimentos, habilidades e competências para o 

funcionamento de uma central de manipulação de antineoplásicos, 

incluindo aspectos de biossegurança e legislações pertinentes à atividade 

profissional. Estrutura física e equipamentos. Biossegurança relacionada à 

Oncologia. Aspectos legais relacionados à Oncologia. Análise de 

prescrições. Estabilidades e compatibilidades de antineoplásicos. Diretrizes 

de referência relacionadas à Farmácia Oncológica. 

Metodologia 

Aulas expositivas dialogadas. Discussão em grupo. 

Estudo dirigido.  

Atividade(s) avaliativa(s): elaboração de resenha, resumo e/ou respostas 

a um questionário. 

CARGA HORÁRIA TOTAL 72 horas 

PRÁTICA FARMÁCIA – R1 
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Prática Especializada em Oncologia I: 

Farmácia 
665 horas 

Ementa 
Manipulação de Quimioterapia Antineoplásica.  Gestão de pessoas e 

estoque. Armazenamento e compras. 

Metodologia 
Atividades práticas em áreas específicas: sala de manipulação, 

armazenamento, conservação de fármacos. 

 

FARMÁCIA - R2 (Teoria – 170 horas / Prática – 665 horas) 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Farmácia Oncológica II 170 horas 

Ementa 

Conhecimento das estratégias terapêuticas sistêmicas no tratamento das 

neoplasias. Farmacoterapia do câncer de mama, do câncer de próstata, dos 

tumores do trato geniturinário, do câncer de pulmão, do câncer de cólon, 

dos tumores do trato gastrointestinal, dos tumores de cabeça e pescoço, dos 

sarcomas e dos cânceres de pele, das leucemias e do mieloma múltiplo, dos 

linfomas, das síndromes mielodisplásicas e do transplante de medula óssea. 

Metodologia 

Aulas expositivas dialogadas. Discussão em grupo. 

Estudo dirigido.  

Atividade(s) avaliativa(s): elaboração de resenha, resumo e/ou respostas 

a um questionário. 

CARGA HORÁRIA TOTAL 170 horas 

PRÁTICA FARMÁCIA – R2 

Prática Especializada em Oncologia II: 

Farmácia 
665 horas 

Ementa 

Manipulação de Quimioterapia Antineoplásica.  Gestão de pessoas e 

estoque. Armazenamento e compras. Dispensação de fármacos via oral. 

Farmácia clínica e acompanhamento farmacoterapêutico. 

Metodologia 

Atividades práticas em áreas específicas: sala de manipulação, 

armazenamento, conservação de fármacos. Consulta clínica 

farmacêutica. 
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DISCIPLINAS NUCLEARES DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

FISIOTERAPIA - R1 (Teoria – 72 horas / Prática – 665 horas) 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Boas Práticas em Fisioterapia em 

Oncologia I 
36 horas 

Ementa 

Conceitos básicos de oncologia, carcinogênese, epidemiologia, fatores 

de risco relacionados aos diversos tipos de câncer, prevenção 

(primária, secundária e terciária), tipos de tratamento oncológicos 

(cirurgia, radioterapia, quimioterapia, terapia endócrina, terapia alvo e 

imunoterapia); e os aspectos éticos, legais e humanísticos para 

assistência, ensino e pesquisa, visando assistência fisioterapêutica 

centrada no paciente e família.  

Prática baseada em evidências e associação da ciência com a prática 

clínica, com respeito aos princípios éticos e individuais do paciente e 

familiares.  

Instrumentos de avaliação de fisioterapia, como escalas de 

funcionalidade e a Classificação Internacional de Funcionalidade 

(CIF). Avaliação de dor e sintomas, fadiga oncológica, sarcopenia e 

caquexia, distúrbios respiratórios, vasculares, hemodinâmicos, 

hematológicos e relacionados aos sistemas excretores e reprodutores. 

Recursos Fisioterapêuticos em Oncologia: subsídios teórico-práticos 

para aplicação de recursos de eletroterapia, termoterapia, fototerapia, 

dispositivos auxiliares de marcha, cinesioterapia, terapias manuais, 

bandagens, órteses e próteses em pacientes oncológicos, suas 

indicações e contraindicações, e efeitos linfo vasculares, cicatriciais, 

analgésicos e cinético-funcionais. 

Metodologia 

Aulas expositivas dialogadas 

Leitura e discussão de artigos científicos 

Discussão de Casos Clínicos 

Estudo dirigido 

Treinamento de aplicação de conceitos teórico conceituais na prática 

clínica 

Treinamento de manuseio e aplicabilidade de aparelhos / dispositivos 

fisioterapêuticos 



   
Programa de Residência Multiprofissional em Oncologia 

 

   

 

Especialidades da Fisioterapia em 

Oncologia I 
36 horas 

Ementa 

Fisioterapia em hematologia oncológica, Transplante de Células 

Tronco Hematopoiéticas (TCTH) e cuidados paliativos em oncologia: 

capacitar profissionais a reconhecer, avaliar e tratar o paciente com 

câncer hematológico e em cuidado paliativo. Conteúdo sobre 

hematopoiese, exames laboratoriais, leucemias, linfomas, mieloma 

múltiplo e anemia. Atuação do fisioterapeuta na promoção de saúde, 

prevenção ao câncer e como parte da equipe de assistência integral ao 

paciente durante todas as fases do tratamento do câncer hematológico 

e do TCTH. Conceito de cuidados paliativos e Fisioterapia em 

cuidados paliativos em oncologia. 

Fisioterapia em Oncologia no paciente hospitalizado: capacitar o 

fisioterapeuta a atender de forma integral o paciente internado nos 

diversos setores hospitalares, como sala de emergência, unidade de 

cuidados paliativos, unidade de terapia intensiva, unidades de 

internação clínica e cirúrgica. Perfil do paciente internado para 

procedimentos eletivos ou necessidades clínicas não eletivas, sendo 

urgências ou não. Adequada avaliação e manejo de sintomas 

respiratórios, motores e álgicos, com atuação baseada em evidências e 

respeito aos preceitos de ética e crenças e desejos dos pacientes e 

familiares. Funcionalidade e mobilização precoce no paciente crítico. 

Metodologia 

Aulas expositivas dialogadas 

Seminários 

Leitura e discussão de artigos científicos 

Participação em reuniões multiprofissionais para discussão de casos 

reais e condutas centradas nos pacientes. 

Treinamento de aplicação de conceitos teórico conceituais na prática 

clínica 

Construção de material informativo de educação em saúde 

CARGA HORÁRIA TOTAL 72 horas 

PRÁTICA FISIOTERAPIA – R1 

Prática Especializada em Oncologia I: 

Fisioterapia 
665 horas 

Ementa 
Atenção fisioterapêutica em unidades de internação, unidades de 

terapia intensiva e unidade de cuidados paliativos, com foco no 

paciente oncológico, para: Capacitação do Residente para a atenção à 
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saúde, em todos os níveis, dentro de seu âmbito profissional, com 

desenvolvimento de ações de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde. Estimular e propiciar a tomada de decisões 

clínicas, baseada em evidências e respeitando os princípios éticos do 

exercício do ofício profissional. Promover práticas na perspectiva de 

promover a articulação da teoria e prática e, estimulando a liderança, 

com base no compromisso e responsabilidade na tomada de decisões. 

Metodologia Atendimento supervisionado. 

 

FISIOTERAPIA – R2 (Teoria – 170 horas / Prática – 665 horas) 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Boas Práticas em Fisioterapia em 

Oncologia II 
40 horas 

Ementa 

Ensino e Pesquisa em Fisioterapia: capacitar o residente em leitura e 

escrita científica. Busca em bases de dados, metodologia científica, 

ferramentas para escrita científica e didática de ensino. Prática 

baseada em evidências e ensino em saúde, sendo a divulgação de 

ciência ao paciente, em linguagem compreensível, um dos pilares da 

excelência em atendimento, para tomada conjunta de decisões em 

saúde, respeitando os princípios éticos e valores individuais do 

paciente. 

Metodologia 

Aulas expositivas dialogadas 

Leitura e discussão de artigos científicos 

Discussão de Casos Clínicos 

Estudo dirigido 

Treinamento de aplicação de conceitos teórico conceituais na prática 

clínica 

Treinamento de manuseio e aplicabilidade de aparelhos / 

dispositivos fisioterapêuticos 

Especialidades da Fisioterapia em 

Oncologia II 
130 horas 

Ementa 

Fisioterapia em hematologia oncológica, Transplante de Células Tronco 

Hematopoiéticas (TCTH) e cuidados paliativos em oncologia: capacitar 

profissionais a reconhecer, avaliar e tratar o paciente com câncer 

hematológico e em cuidado paliativo. Conteúdo sobre hematopoiese, 
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exames laboratoriais, leucemias, linfomas, mieloma múltiplo e anemia. 

Atuação do fisioterapeuta na promoção de saúde, prevenção ao câncer 

e como parte da equipe de assistência integral ao paciente durante todas 

as fases do tratamento do câncer hematológico e do TCTH. Conceito de 

cuidados paliativos e Fisioterapia em cuidados paliativos em oncologia. 

Fisioterapia em Oncologia no paciente hospitalizado: capacitar o 

fisioterapeuta a atender de forma integral o paciente internado nos 

diversos setores hospitalares, como sala de emergência, unidade de 

cuidados paliativos, unidade de terapia intensiva, unidades de 

internação clínica e cirúrgica. Perfil do paciente internado para 

procedimentos eletivos ou necessidades clínicas não eletivas, sendo 

urgências ou não. Adequada avaliação e manejo de sintomas 

respiratórios, motores e álgicos, com atuação baseada em evidências e 

respeito aos preceitos de ética e crenças e desejos dos pacientes e 

familiares. Funcionalidade e mobilização precoce no paciente crítico. 

Metodologia 

Aulas expositivas dialogadas 

Leitura e discussão de artigos científicos 

Discussão de Casos Clínicos 

Treinamento sobre busca em bases de dados eletrônicas da área da 

saúde 

Treinamento sobre leitura e escrita científica 

CARGA HORÁRIA TOTAL 170 horas 

PRÁTICA FISIOTERAPIA – R2 

Prática Especializada em Oncologia II: 

Fisioterapia 
665 horas 

Ementa 

Atenção fisioterapêutica em unidades de internação, unidade de 

cuidados paliativos, ambulatórios especializados de oncologia e 

unidade básica de saúde, com foco no paciente oncológico, para: 

Capacitação do Residente para a atenção à saúde, em todos os níveis, 

dentro de seu âmbito profissional, com desenvolvimento de ações de 

prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde. Estimular e 

propiciar a tomada de decisões clínicas, baseada em evidências e 

respeitando os princípios éticos do exercício do ofício profissional. 

Promover práticas na perspectiva de promover a articulação da teoria e 

prática e, estimulando a liderança, com base no compromisso e 

responsabilidade na tomada de decisões  

Metodologia Atendimento supervisionado. 
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DISCIPLINAS NUCLEARES DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

NUTRIÇÃO - R1 (Teoria – 72 horas / Prática – 665 horas) 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Avaliação nutricional em oncologia 20 horas 

Ementa 

Conceitos básicos sobre métodos de avaliação nutricional, triagem e 

conduta no paciente adulto e idoso. Orientação quanto a forma de 

atendimento ao paciente, abrangendo a prática clínica e treinamento 

para uso de equipamentos como balança, adipômetro, estadiômetro, 

dinamômetro entre outros, incluindo aspectos éticos, legais e 

humanísticos para a assistência. 

Situações clínicas como desnutrição, obesidade, caquexia e sarcopenia, 

assim como terapia nutricional, são abordados nesta disciplina.  

Conceitos de prática baseada em evidências associados à ciência, 

respeitando os princípios éticos e individuais do paciente e familiares. 

Uso e recomendação de terapia nutricional oral (através de suplementos 

industrializados ou artesanais) bem como nutrição enteral 

(industrializada ou artesanal) também são abordadas nesta disciplina 

Metodologia 

Aula expositiva dialogada 

Discussão de casos clínicos 

Discussão de artigos científicos 

Manuseio de equipamentos de avaliação nutricional 

Nutrição e Câncer I 30 horas 

Ementa 

Serão abordados os conceitos básicos em oncologia, carcinogênese, 

fatores de risco e prevenção, tipos de tratamentos oncológicos e 

possíveis acometimentos nutricionais, em pacientes adultos, idosos e 

em pediatria. São estudados tumores neurológicos, gastrointestinais, 

tumores femininos, masculinos, cabeça e pescoço, assim como os 

hematológicos e o TCTH (transplante de células tronco 

hematopoiéticas). Abordagem nutricional em cuidados paliativos 

também fazem parte desta disciplina. 

Metodologia 
Aulas expositivas dialogadas 

Leitura e discussão de artigos científicos 
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Discussão de Casos Clínicos 

Prática nutricional em atendimento 

oncológico I 
22 horas 

Ementa 

Baseada em evidências práticas e científicas, esta disciplina aborda e 

orienta as condutas nutricionais para o manejo dos efeitos colaterais 

nos diversos tratamentos oncológicos aos quais os pacientes são 

submetidos. Situações como náuseas, vômitos, xerostomia, 

disgeusia, alterações de trânsito intestinal, anorexia, perda de peso, 

disfagia, entre outros que trazem risco nutricional ao paciente e ao 

tratamento, consequentemente prejudicando seu prognóstico, são 

abordados.  

O uso de instrumentos de educação nutricional como folhetos, 

utensílios, bonecos entre outros são incentivados para a melhor 

compreensão do paciente e a orientação fornecida, assim como, se 

incentiva a elaboração de novos recursos para melhorar a prática 

clínica. 

Metodologia 

Aulas expositivas dialogadas 

Leitura e discussão de artigos científicos 

Discussão de Casos Clínicos 

Elaboração de material informativo de educação em saúde 

CARGA HORÁRIA TOTAL 72 horas 

PRÁTICA NUTRIÇÃO – R1 

Prática Especializada em Oncologia I: 

Nutrição 
665 horas 

Ementa 

Atendimento a pacientes com câncer para triagem nutricional. 

Avaliação clínica, antropométrica e consumo alimentar. Tomada de 

conduta e acompanhamento da evolução de pacientes. Orientação 

nutricional baseada em evidências, elaboração de material educacional. 

Acompanhamento de pacientes internados nos campos de prática 

hospitalar. 

Metodologia 
Observação e acompanhamento de consultas. Atendimento a pacientes 

de forma supervisionada. 
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NUTRIÇÃO - R2 (Teoria – 170 horas / Prática – 665 horas) 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Prática nutricional no atendimento 

oncológico II 
100 horas 

Ementa 

Aspectos do atendimento a pacientes e seu manejo nutricional. 

Abordagem nutricional em situações clínicas diferenciadas como: 

vegetarianos e veganos, restrições alimentares culturais ou religiosas, 

pacientes portadores de doença renal, doença hepática, diabetes, 

hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade, gestação, portadores de 

HIV/Aids com diagnóstico oncológico associado são abordados nesta 

disciplina. Seleção de casos clínicos para estudo e discussão de conduta 

são selecionados entre os ambulatórios de oncologia atendidos pelo 

setor de nutrição, incluindo Cuidados Paliativos, Ambulatório de 

Radioterapia e de Quimioterapia. 

Metodologia 

Discussão de Casos Clínicos 

Aulas expositivas dialogadas 

Leitura e discussão de artigos científicos 

Elaboração de material informativo de educação em saúde 

Nutrição e Câncer II 70 horas 

Ementa 

Baseada em evidências práticas e científicas, esta disciplina aborda e 

orienta as condutas nutricionais para o manejo dos efeitos colaterais nos 

diversos tratamentos oncológicos aos quais os pacientes são 

submetidos, através de aspectos específicos, verificados em publicações 

científicas e situações vivenciadas na prática clínica do aluno. 

Preparo e apresentação de aula expositiva pelo aluno, com a intenção de 

prepará-lo para futuras apresentações fora do ambiente acadêmico. 

Metodologia 
Aulas expositivas dialogadas 

Discussão de artigos científicos 

CARGA HORÁRIA TOTAL 170 horas 

PRÁTICA NUTRIÇÃO – R2 
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Prática Especializada em Oncologia II: 

Nutrição 
665 horas 

Ementa 

Atendimento a pacientes com câncer em tratamento ou não, realizando 

triagem nutricional, avaliação antropométrica, clínica e consumo 

alimentar. Tomada de conduta e acompanhamento da evolução de 

pacientes. 

Orientação nutricional baseada em evidências, elaboração de material 

educacional. 

Acompanhamento de pacientes em cuidados paliativos em ambulatório 

específico; 

Acompanhamento e atendimento a pacientes em ambulatórios de 

quimioterapia e radioterapia. 

Metodologia 
Observação e acompanhamento de consultas realizadas. Práticas 

assistencial supervisionada. 
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DISCIPLINAS NUCLEARES DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

ODONTOLOGIA - R1 (Teoria – 72 horas / Prática – 665 horas) 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Introdução à odontologia hospitalar com 

ênfase ao atendimento do paciente 

oncológico  

20 horas 

Ementa 

Introdução a odontologia hospitalar, apresentando ao residente uma 

visão multiprofissional do paciente hospitalizado, mostrando a 

importância de fornecer atendimento odontológico de qualidade 

durante a fase de internação ao paciente. Estimular o residente no 

desenvolvimento das competências necessárias para a atuação do 

cirurgião-dentista em equipes multiprofissionais em ambientes 

hospitalares.  

Metodologia 

Aulas expositivas dialogadas 

Leitura e discussão de artigos científicos 

Discussão de Casos Clínicos 

Laserterapia aplicada ao paciente com 

câncer  
12 horas 

Ementa 

Introdução à aplicação da laserterapia ao paciente com câncer, visando 

capacitar o residente para a diminuição dos agravos decorrentes de 

terapêuticas antineoplásicas instituídas.  

Metodologia 

Aulas expositivas dialogadas 

Leitura e discussão de artigos científicos 

  Discussão de Casos Clínicos 

Boas Práticas em Odontologia em 

Oncologia I 
40 horas 

Ementa 

A doença oncológica e os desdobramentos para a intervenção 

odontológica. Papel do odontólogo na prevenção e detecção 

precoce do câncer de cabeça e pescoço de diferentes etiologias. 

Cuidados odontológicos ante fármacos próprios do tratamento 

oncológico (quimioterapia antineoplásica, bifosfonatos, entre 

outros da contemporaneidade), agravos da radioterapia, processos 
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infecciosos e limitações estruturais e funcionais articulares. 

Aspectos gerais da atenção oncológica nas urgências e emergências 

oncológicas. 

Metodologia 

Aulas expositivas dialogadas 

Leitura e discussão de artigos científicos 

Discussão de Casos Clínicos 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL 72 horas 

PRÁTICA ODONTOLOGIA – R1 

Prática Especializada em Oncologia I: 

Odontologia 
665 horas 

Ementa 

Avaliação odontológica nas doenças neoplásicas. Procedimentos 

baseados em boas práticas. Odontologia preventiva em oncologia. 

Odontologia reabilitadora. 

Metodologia Atividade prática supervisionada. 

 

 

ODONTOLOGIA - R2 (Teoria – 170 horas / Prática – 665 horas) 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Boas Práticas em Odontologia em 

Oncologia II 
100 horas 

Ementa 

Prática baseada em evidências como um dos pilares da excelência no 

atendimento em saúde, respeitando os princípios éticos e valores 

individuais do paciente. Aplicação de técnicas e procedimentos em 

odontologia, clínica e cirúrgica, para pacientes com cânceres de 

cabeça e pescoço, de diferentes etiologias.  

Metodologia 

Aulas expositivas dialogadas 

  Leitura e discussão de artigos científicos 

Discussão de Casos Clínicos 
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Assistência odontológica prática 

Odontologia Preventiva e Reabilitadora na 

Oncologia 
70 horas 

Ementa 

Procedimentos odontológicos para prevenção de agravos em 

decorrência do adoecimento pelo câncer ou seu tratamento. Órteses 

e próteses. Estética e funcionalidade na odontologia contemporânea. 

Avanços tecnológicos na conquista de funcionalidades e qualidade 

de vida do paciente.  

Metodologia 

Aulas expositivas dialogadas 

Leitura e discussão de artigos científicos 

Discussão de Casos Clínicos 

Assistência odontológica prática 

CARGA HORÁRIA TOTAL 170 horas 

PRÁTICA ODONTOLOGIA – R2 

Prática Especializada em Oncologia II: 

Odontologia 
665 horas 

Ementa 

Práticas avançadas cirúrgicas em odontologia no paciente com 

câncer. Aplicação de laser terapia em processos inflamatórios. 

Práticas reabilitadoras clínicas e cirúrgicas. 

Metodologia Atividades práticas supervisionadas. 
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DISCIPLINAS NUCLEARES DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

PSICOLOGIA - R1 (Teoria – 72 horas / Prática – 665 horas) 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Psico-oncologia I 30 horas 

Ementa 

Conceitos e definição de campo teórico-prático. O lugar da clínica: 

processos diagnósticos e manejo de pacientes oncológicos e seus 

familiares na visão da psicologia psicanalítica aplicada ao campo da 

Oncologia. Comunicação de situações difíceis. Finitude, morte e 

término de vida. Bioética aplicada em Oncologia. 

Metodologia 

Aulas expositivas dialogadas 

Leitura e discussão de artigos científicos 

Discussão de Casos Clínicos 

Estudo dirigido 

Registros de Psicologia 06 horas 

Ementa 
Registros de atendimentos psicológicos e a questão do sigilo 

profissional no trabalho em equipe multiprofissional. 

Metodologia 

Aulas expositivas dialogadas 

Leitura e discussão de artigos científicos 

Discussão de Casos Clínicos 

Estudo dirigido 

Psicopatologia Geral e Especial e 

Psicofarmacologia 
36 horas 

Ementa 

Introdução à Psicopatologia e Anamnese Psiquiátrica, Exame 

mental, Transtornos de Ansiedade, Transtorno de Estresse Pós-

Traumático, Transtornos Alimentares, Transtornos Somatomorfos, 

Dissociativos e Conversivos, Transtornos Mentais associados ao 

álcool e outras substâncias psicoativas, Transtornos do Humor, 

Esquizofrenia e Transtornos Delirantes, Transtornos Mentais de 

Origem Orgânica, Transtornos Mentais na Infância e Adolescência. 
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Metodologia 

Aulas expositivas dialogadas 

Leitura e discussão de artigos científicos 

Discussão de Casos Clínicos 

Estudo dirigido 

CARGA HORÁRIA TOTAL 72 horas 

PRÁTICA PSICOLOGIA – R1 

Prática Especializada em Oncologia I: 

Psicologia 
665 horas 

Ementa 
Avaliação psicológica. Acompanhamento em psicoterapia nos 

diferentes diagnósticos de câncer. 

Metodologia Atendimento supervisionado. Discussões de casos. 

 

 

 

PSICOLOGIA - R2 (Teoria – 170 horas / Prática – 665 horas) 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Psico-oncologia II 170 horas 

Ementa 

Atendimento psicológico aos tipos de cânceres de maior prevalência na 

população adulta: prevalência; diagnóstico e tratamento; 

especificidades do atendimento psicológico. Temas abordados: câncer 

de mama e ginecológicos; câncer de próstata e pênis; cânceres gástricos 

(cólon, reto, estômago); cânceres pulmonares; cânceres hematológicos; 

cabeça e pescoço; cânceres de pele (melanomas e não melanomas). 

Atendimento psicológico em Oncologia: um recorte de gênero. 

Metodologia 

Aulas expositivas dialogadas 

Leitura e discussão de artigos científicos 

Discussão de Casos Clínicos 

Estudo dirigido 

Aplicações na prática ambulatorial 
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CARGA HORÁRIA TOTAL 170 horas 

PRÁTICA PSICOLOGIA – R2 

Prática Especializada em Oncologia II: 

Psicologia 
665 horas 

Ementa 

Avaliação psicológica. Acompanhamento em psicoterapia nos 

diferentes diagnósticos de câncer. Atendimentos grupais e 

acompanhamento de familiares.  Acompanhamento psicológico nos 

cuidados paliativos. 

Metodologia Atendimento supervisionado. Discussões de casos. 
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DISCIPLINAS NUCLEARES DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

SERVIÇO SOCIAL - R1 (Teoria – 72 horas / Prática – 665 horas)  

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Conjuntura organizacional e 

instrumentais do serviço social na saúde 
50 horas 

Ementa 

A atuação do assistente social no SUS exige o conhecimento dos 

diversos setores da instituição de saúde, para pautar o trabalho social 

enquanto atividade técnico-operativa direcionado a indivíduos, famílias 

e grupos dentro da conjuntura organizacional em que está inserido. O 

assistente social atuando diretamente com a realidade social necessita 

de referencial teórico que norteie a sua prática e intervenção, para que 

possa responder de forma crítica e eficaz às demandas sociais no 

exercício profissional. A utilização dos instrumentais como ferramenta 

para o conhecimento da realidade social do usuário atendido pelo SUS 

e técnicas e teorias de entrevista social. 

Metodologia 
Aulas expositivas dialogadas 

Prática assistencial observacional 

Atuação profissional no complexo 

hospitalar I 
22 horas 

Ementa 

A discussão do processo de trabalho do assistente social e sua relevância 

na área da saúde. A análise da Saúde Pública e o Sistema Único de 

Saúde. Discussão sobre os parâmetros para a atuação do assistente 

social na saúde e seu impacto na atuação profissional. 

Metodologia 

Aulas expositivas dialogadas 

Leitura e discussão de artigos científicos 

Discussão de Casos Clínicos 

Prática observacional 

Apresentação de Seminário 

CARGA HORÁRIA TOTAL 72 horas 

PRÁTICA SERVIÇO SOACIAL – R1 
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Prática Especializada em Oncologia I: 

Serviço Social 
665 horas 

Ementa 

O assistente social na saúde tem sua ação pautada a partir da compreensão 

dos determinantes sociais, econômicos e culturais que interferem 

diretamente no processo de saúde-doença, tendo como norte o projeto ético-

político da profissão. Avaliação social de pacientes oncológicos com o 

intuito de mapear as vulnerabilidades e as potencialidades para 

enfrentamento do processo de saúde-doença. Orientação sobre direitos 

sociais/previdenciários; Orientação e encaminhamento para recursos 

sociais do território e outros; Contato com serviços do território para 

atendimento em conjunto. 

Metodologia 

Discussão de caso com equipe multiprofissional. Visitas domiciliares. 

Participação no processo de alta hospitalar junto à equipe multiprofissional 

de paciente com mudança de perfil por complicações clínicas e/ou sociais. 

Orientação sobre procuração, curatela, interdição e regularização de 

documentos. Atendimento aos usuários por demanda espontânea, 

interconsulta ou no leito para os internados. 

 

SERVIÇO SOCIAL - R2 (Teoria – 179 horas / Prática – 665 horas) 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Residência multiprofissional em serviço 

social: histórico, avanços, perspectivas 
20 horas 

Ementa 

A criação de Programas de Residência Multiprofissional em Saúde 

trouxe para o Serviço Social desafios enquanto concepção de trabalho 

em equipe multiprofissional e interdisciplinar nos diversos campos da 

saúde, neste sentido, fez-se necessário discussões sobre a formação 

profissional dentro do contexto da Residência. 

Metodologia 

Aulas expositivas dialogadas 

Leitura e discussão de artigos científico 

Apresentação de Seminário 

Pesquisa científica no Serviço Social e 

produção do trabalho de conclusão de 

curso 

30 horas 

Ementa A construção do conhecimento científico possibilita ao residente 

planejar, desenvolver e avaliar projetos de pesquisa e trabalhos 
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acadêmicos. Discussão sobre os tipos de pesquisa mais realizados no 

Serviço Social e suas repercussões na prática. 

Metodologia 

Aulas expositivas dialogadas 

Leitura e discussão de artigos científicos 

Seminários para apresentação dos projetos 

Atuação profissional no complexo 

hospitalar II 
120 horas 

Ementa 

A discussão do processo de trabalho do assistente social e sua 

relevância na área da saúde. A análise da Saúde Pública e o Sistema 

Único de Saúde. Discussão sobre os parâmetros para a atuação do 

assistente social na saúde e seu impacto na atuação profissional. 

Metodologia 

Aulas expositivas dialogadas 

Leitura e discussão de artigos científicos 

Discussão de Casos Clínicos 

Prática assistencial 

CARGA HORÁRIA TOTAL 170 horas 

PRÁTICA SERVIÇO SOCIAL – R2 

Prática Especializada em Oncologia II: 

Serviço Social 
665 horas 

Ementa 

Avaliação social do/a usuário/a com suspeita ou confirmação de doença 

oncológica e atuação no processo de regulação através do 

encaminhamento para a Central de Regulação de Ofertas e Serviços de 

Saúde (CROSS)/ Rede “Hebe Camargo” de Combate ao Câncer 

(RHCCC). 

Metodologia 

Discussão de caso com equipe multiprofissional. Visitas domiciliares. 

Participação no processo de alta hospitalar junto à equipe 

multiprofissional de paciente com mudança de perfil por complicações 

clínicas e/ou sociais. Orientação sobre procuração, curatela, interdição 

e regularização de documentos. Atendimento aos usuários por demanda 

espontânea, interconsulta ou no leito para os internados. 
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CORPO DOCENTE-ASSISTENCIAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA 

 

ONCOLOGIA 
CATEGORIA 

PROFISSIONAL 
VINCULAÇÃO TITULAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 

ACESSO AO LATTES E-MAIL 

COORDENADOR 
Edvane Birelo 

Lopes De 
Domenico 

Enfermeira 
Docente 
UNIFESP 

Livre-
Docente 

Dedicação 
Exclusiva 

http://lattes.cnpq.br/9590895567864681 

domenico.edvane@unifesp.br 

 

VICE 
COORDENADOR 

Samantha Karlla 
Lopes de Almeida 

Rizzi 

Fisioterapeuta TAE UNIFESP Doutora 
30 horas 
semanais 

http://lattes.cnpq.br/5651190805842271 samantha.rizzi@unifesp.br  

CORPO DOCENTE NOME 
CATEGORIA 

PROFISSIONAL 
VINCULAÇÃO TITULAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 

ACESSO AO LATTES E-MAIL 

 
Samantha Karlla 

Lopes de Almeida 
Rizzi 

Fisioterapeuta TAE UNIFESP Doutora 
30 horas 
semanais 

http://lattes.cnpq.br/5651190805842271 samantha.rizzi@unifesp.br  

 Lidiane Pereira 
Magalhães 

Nutricionista TAE UNIFESP Mestre 
40 horas 
semanais 

http://lattes.cnpq.br/7951359804614659 lidiane.magalhaes@unifesp.br  

 Rodrigo Spineli 
Macedo 

Farmacêutico TAE UNIFESP Mestre 
30 horas 
semanais 

http://lattes.cnpq.br/6858153402693415 rsmacedo@huhsp.org.br  

 Elias Campos 
Martins Bonilha 

Téc. de 
Farmácia  

TAE UNIFESP Mestre 
30 horas 
semanais 

http://lattes.cnpq.br/6852851908187815 bonilhaedfisica@gmail.com  

 Diego Adão Fanti 
da Silva 

Médico TAE UNIFESP Mestre 
20 horas 
semanais 

http://lattes.cnpq.br/5917821064241910 diegoepm73@yahoo.com.br  

 Erika Vieira 
Abuchaim 

Psicóloga 
Docente 
UNIFESP 

Doutora 40 horas - DE http://lattes.cnpq.br/9049493842666015 erika.vieira@unifesp.br  

 
Karina Franco 

Zihlmann 
Psicóloga 

Docente 
UNIFESP 

Doutora 40 horas - DE http://lattes.cnpq.br/8737042226108033  karina.zihlmann@unifesp.br  

 Keller De Martini Dentista SPDM/HSP Doutor 
40 horas 
semanais 

http://lattes.cnpq.br/5977843162789516 kellermartini1999@gmail.com  

http://lattes.cnpq.br/9590895567864681
mailto:domenico.edvane@unifesp.br
http://lattes.cnpq.br/5651190805842271
mailto:samantha.rizzi@unifesp.br
http://lattes.cnpq.br/5651190805842271
mailto:samantha.rizzi@unifesp.br
http://lattes.cnpq.br/7951359804614659
mailto:lidiane.magalhaes@unifesp.br
http://lattes.cnpq.br/6858153402693415
mailto:rsmacedo@huhsp.org.br
http://lattes.cnpq.br/6852851908187815
mailto:bonilhaedfisica@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/5917821064241910
mailto:diegoepm73@yahoo.com.br
http://lattes.cnpq.br/9049493842666015
mailto:erika.vieira@unifesp.br
http://lattes.cnpq.br/8737042226108033
mailto:karina.zihlmann@unifesp.br
http://lattes.cnpq.br/5977843162789516
mailto:kellermartini1999@gmail.com
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 Celia Regina do 
Nascimento 

Assistente Social TAE UNIFESP Mestre 
30 horas 
semanais 

http://lattes.cnpq.br/1142940358858002 celia.nascimento@unifesp.br  

 
Marcia Terezinha 

Lonardoni 
Crozatti 

Farmacêutica 
Docente 
UNIFESP 

Doutor 40 horas - DE http://lattes.cnpq.br/7164068307075233 mtlcrozatti@unifesp.br  

 
Antonio Távora 
de Albuquerque 

Silva 

Farmacêutico 
Docente 
UNIFESP 

Doutor 40 horas - DE http://lattes.cnpq.br/3661583782451650 antonio.tavora@unifesp.br  

 
Edvane Birelo 

Lopes De 
Domenico 

Enfermeira 
Docente 
UNIFESP 

Livre-
Docente 

Dedicação 
Exclusiva 

http://lattes.cnpq.br/9590895567864681 domenico.edvane@unifesp.br  

TUTOR NOME 
CATEGORIA 

PROFISSIONAL 
VINCULAÇÃO TITULAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 

ACESSO AO LATTES E-MAIL 

 
Samantha Karlla 

Lopes de Almeida 
Rizzi 

Fisioterapeuta TAE UNIFESP Doutora 
30 horas 
semanais 

http://lattes.cnpq.br/5651190805842271 samantha.rizzi@unifesp.br  

 Lidiane Pereira 
Magalhães 

Nutricionista TAE UNIFESP Mestre 
40 horas 
semanais 

http://lattes.cnpq.br/7951359804614659 lidiane.magalhaes@unifesp.br  

 Erika Vieira 
Abuchaim 

Psicóloga 
Docente 
UNIFESP 

Doutora 40 horas - DE http://lattes.cnpq.br/9049493842666015 erika.vieira@unifesp.br  

 
Karina Franco 

Zihlmann 
Psicóloga 

Docente 
UNIFESP 

Doutora 40 horas - DE http://lattes.cnpq.br/8737042226108033  karina.zihlmann@unifesp.br  

 Keller De Martini Dentista SPDM/HSP Doutor 
40 horas 
semanais 

http://lattes.cnpq.br/5977843162789516 kellermartini1999@gmail.com  

 
Luciana 

Cerqueira Feitosa 
Dentista Doutoranda Mestre 

38 horas 
semanais http://lattes.cnpq.br/2013324081017190  lc.feitosa@unifesp.br  

 Celia Regina do 
Nascimento 

Assistente Social TAE UNIFESP Mestre 
30 horas 
semanais 

http://lattes.cnpq.br/1142940358858002 celia.nascimento@unifesp.br  

 
Marcia Terezinha 

Lonardoni 
Crozatti 

Farmacêutica 
Docente 
UNIFESP 

Doutor 40 horas - DE http://lattes.cnpq.br/7164068307075233 mtlcrozatti@unifesp.br  

http://lattes.cnpq.br/1142940358858002
mailto:celia.nascimento@unifesp.br
http://lattes.cnpq.br/7164068307075233
mailto:mtlcrozatti@unifesp.br
http://lattes.cnpq.br/3661583782451650
mailto:antonio.tavora@unifesp.br
http://lattes.cnpq.br/9590895567864681
mailto:domenico.edvane@unifesp.br
http://lattes.cnpq.br/5651190805842271
mailto:samantha.rizzi@unifesp.br
http://lattes.cnpq.br/7951359804614659
mailto:lidiane.magalhaes@unifesp.br
http://lattes.cnpq.br/9049493842666015
mailto:erika.vieira@unifesp.br
http://lattes.cnpq.br/8737042226108033
mailto:karina.zihlmann@unifesp.br
http://lattes.cnpq.br/5977843162789516
mailto:kellermartini1999@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/2013324081017190
mailto:lc.feitosa@unifesp.br
http://lattes.cnpq.br/1142940358858002
mailto:celia.nascimento@unifesp.br
http://lattes.cnpq.br/7164068307075233
mailto:mtlcrozatti@unifesp.br
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Antonio Távora 
de Albuquerque 

Silva 

Farmacêutico 
Docente 
UNIFESP 

Doutor 40 horas - DE http://lattes.cnpq.br/3661583782451650 antonio.tavora@unifesp.br  

 
Rodrigo Spineli 

Macedo 
Farmacêutico TAE UNIFESP Mestre 

30 horas 
semanais 

http://lattes.cnpq.br/6858153402693415 rsmacedo@huhsp.org.br 

 
Edvane Birelo 

Lopes De 
Domenico 

Enfermeira 
Docente 
UNIFESP 

Livre-
Docente 

Dedicação 
Exclusiva 

http://lattes.cnpq.br/9590895567864681 domenico.edvane@unifesp.br  

 Ieda Aparecida 
Carneiro 

Enfermeira UNIFESP Doutora 
40 horas 
semanais 

http://lattes.cnpq.br/7425469598447903 ieda.carneiro@huhsp.org.br  

PRECEPTOR NOME 
CATEGORIA 

PROFISSIONAL 
VINCULAÇÃO TITULAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 

ACESSO AO LATTES E-MAIL 

 
Samantha Karlla 

Lopes de Almeida 
Rizzi 

Fisioterapeuta TAE UNIFESP Doutora 
30 horas 
semanais 

http://lattes.cnpq.br/5651190805842271 samantha.rizzi@unifesp.br  

 Daniel Antunes 
Alveno 

Fisioterapeuta SPDM/HSP Doutor 
30 horas 
semanais 

http://lattes.cnpq.br/6313905823303648 dalveno@huhsp.org.br  

 Lidiane Pereira 
Magalhães 

Nutricionista TAE UNIFESP Mestre 
40 horas 
semanais 

http://lattes.cnpq.br/7951359804614659 lidiane.magalhaes@unifesp.br  

 Tamara Garcia Farmacêutico TAE UNIFESP Especialista 
30 horas 
semanais 

http://lattes.cnpq.br/0326178551423519 tagarcia.farm@gmail.com  

 Rodrigo Spineli 
Macedo 

Farmacêutico TAE UNIFESP Mestre 
30 horas 
semanais 

http://lattes.cnpq.br/6858153402693415 rsmacedo@huhsp.org.br  

 Erika Vieira 
Abuchaim 

Psicóloga -
Docente 

UNIFESP Doutora 
40 horas 
semanais 

http://lattes.cnpq.br/9049493842666015 erika.vieira@unifesp.br  

 
Karina Franco 

Zihlmann 
Psicóloga 

Docente 
UNIFESP 

Doutora 40 horas - DE http://lattes.cnpq.br/8737042226108033  karina.zihlmann@unifesp.br  

 Keller De Martini Dentista SPDM/HSP Doutor 
40 horas 
semanais http://lattes.cnpq.br/5977843162789516 kellermartini1999@gmail.com  

http://lattes.cnpq.br/3661583782451650
mailto:antonio.tavora@unifesp.br
http://lattes.cnpq.br/6858153402693415
mailto:rsmacedo@huhsp.org.br
http://lattes.cnpq.br/9590895567864681
mailto:domenico.edvane@unifesp.br
http://lattes.cnpq.br/7425469598447903
mailto:ieda.carneiro@huhsp.org.br
http://lattes.cnpq.br/5651190805842271
mailto:samantha.rizzi@unifesp.br
http://lattes.cnpq.br/6313905823303648
mailto:dalveno@huhsp.org.br
http://lattes.cnpq.br/7951359804614659
mailto:lidiane.magalhaes@unifesp.br
http://lattes.cnpq.br/0326178551423519
mailto:tagarcia.farm@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/6858153402693415
mailto:rsmacedo@huhsp.org.br
http://lattes.cnpq.br/9049493842666015
mailto:erika.vieira@unifesp.br
http://lattes.cnpq.br/8737042226108033
mailto:karina.zihlmann@unifesp.br
http://lattes.cnpq.br/5977843162789516
mailto:kellermartini1999@gmail.com
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 Luciana 
Cerqueira Feitosa 

Dentista Doutoranda Mestre 
38 horas 
semanais http://lattes.cnpq.br/2013324081017190  lc.feitosa@unifesp.br  

 Celia Regina do 
Nascimento 

Assistente Social TAE UNIFESP Mestre 
30 horas 
semanais http://lattes.cnpq.br/1142940358858002 celia.nascimento@unifesp.br  

 
Nadjane Bezerra do 

Amaral Prilip 
Assistente Social TAE UNIFESP Mestre 

30 horas 
semanais http://lattes.cnpq.br/2924881761334826  n.prilip@huhsp.org.br  

 
Edvane Birelo 

Lopes De 
Domenico 

Enfermeira 
Docente 
UNIFESP 

Livre-
Docente 

Dedicação 
Exclusiva 

http://lattes.cnpq.br/9590895567864681 domenico.edvane@unifesp.br  

 Ieda Aparecida 
Carneiro 

Enfermeira UNIFESP Doutora 
40 horas 
semanais http://lattes.cnpq.br/7425469598447903 ieda.carneiro@huhsp.org.br  

 Mary Cristina 
Bezerra da Silva 

Enfermeira UNIFESP Especialista 
30 horas 
semanais http://lattes.cnpq.br/4607453558233607 marybezerra2012@bol.com.br  

 Flávia Tatiane 
Pedrolo Hortense 

Enfermeira UNIFESP Doutora 
40 horas 
semanais 

http://lattes.cnpq.br/4611985668712695 flaviahortense@gmail.com  

 
Graciana Maria 

de Moraes 
Coutinho 

Enfermeira UNIFESP Doutora 
40 horas 
semanais 

http://lattes.cnpq.br/5362150315296376 
 

graciana.maria@unifesp.br 

 
Eliana Cavalari 

Teraoka 
Enfermeira UNIFESP Doutora 

40 horas 
semanais 

http://lattes.cnpq.br/4688312955758012 

 
ecavalari@unifesp.br 

 

 

http://lattes.cnpq.br/2013324081017190
mailto:lc.feitosa@unifesp.br
http://lattes.cnpq.br/1142940358858002
mailto:celia.nascimento@unifesp.br
http://lattes.cnpq.br/2924881761334826
mailto:n.prilip@huhsp.org.br
http://lattes.cnpq.br/9590895567864681
mailto:domenico.edvane@unifesp.br
http://lattes.cnpq.br/7425469598447903
mailto:ieda.carneiro@huhsp.org.br
http://lattes.cnpq.br/4607453558233607
mailto:marybezerra2012@bol.com.br
http://lattes.cnpq.br/4611985668712695
mailto:flaviahortense@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/5362150315296376
http://lattes.cnpq.br/4688312955758012
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