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IDENTIFICAÇÃO 

 

 

Instituições Proponentes 

 

Universidade Federal de São Paulo 

CNPJ: 604.530.320/0001-74 

Endereço: Rua Botucatu, 740 – Vila Clementino 

CEP: 0423-9000 - São Paulo - Capital 

Telefone: 011 – 5549.7699 / 7890 

Página na Internet: www.unifesp.br 

 

 

Instituição Executora 

Hospital São Paulo 

CNPJ: 61.699.567/0001-92 

Endereço: Rua Napoleão de Barros 715 – Vila Clementino 

CEP: 04024-002 - São Paulo - Capital 

Telefone: 011 – 5576 4522/ 4179 

Página na Internet: http://www.unifesp.br/index.php?cod=12&pag=hospitais.php&tipo=1 

 

 

Órgãos Acadêmicos e Serviços envolvidos 

Departamento de Fonoaudiologia 

Serviço Integrado de Fonoaudiologia do Hospital São Paulo/SPDM 

Serviço de Fisioterapia Pediátrica e Neonatal do Hospital São Paulo 

Serviço de Assistência Social do Hospital São Paulo 

Serviço de Nutrição do Hospital São Paulo 

Ambulatórios de Pediatria/HSP-UNIFESP 

UBS Parque Novo Mundo I 

 

 

 

http://www.unifesp.br/
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https://www.spdm.org.br/onde-estamos/hospitais-e-pronto-socorros/hospital-municipal-vereador-jose-storopolli-vila-maria
https://www.spdm.org.br/onde-estamos/hospitais-e-pronto-socorros/hospital-municipal-vereador-jose-storopolli-vila-maria
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Instituição Parceira Proponente 

Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo 

 

 

Instituição Formadora 

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP 

 

 

Unidade Responsável 

Pró Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC 

 

 

COREMU – Comissão de Residência Multiprofissional 

 

 
Coordenador: Profa Dra. Suzete Maria Fustinoni 

Email: smfustinoni@unifesp.br 

Fone: (11) 5576 4848 ramal 1631 

Celular (11) 98417-7207 

Formação: Enfermeira 

Titulação: Doutora 

Registro Profissional: COREN 50251 

 

 

 

Vice-Coordenador: Profa Dra. Erika M. Santangelo 

Email: esantangelo@unifesp.br 

Fone: (11) 5576 4848 ramal 1569 

Celular (11) 98335-3055 

Formação: Fisioterapeuta 

Titulação: Doutora 
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COORDENAÇÃO DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL  

Programa Saúde da Criança e do Adolescente 

 

Coordenadora: Dra. Aline Maria Luiz Pereira 

Email: a.marialuizpereira@gmail.com 

Fone: (11) 5576-4848 ramal 3014 

Celular: (11) 99651-6483 

Formação: Nutricionista 

Titulação: Mestre e Doutora 

Registro Profissional: CRN: 1351 

 

 

Vice Coordenadora: Profa. Dra. Maria Inês Rebelo Gonçalves 

Email:  

Fone: (11) 5549-7500 

Celular: (11) 99141-3551 

Formação: Fonoaudióloga 

Titulação: Doutora, professora adjunto do Departamento de Fonoaudiologia 
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Docentes, Tutores e Preceptores do Programa 

 

 

Área de Fonoaudiologia   

 

Área Profissional  Fonoaudiologia Carga 
Horária 

Representante Profa. Dra. Maria Inês Rebelo Gonçalves 40h 

Tutores Profa. Dra. Maria Inês Rebelo Gonçalves 

Profa. Dra. Marisa Frasson de Azevedo 

Profa. Dra. Rosanna Giaffredo Angrisani 

Fga. Dra. Ana Paula Doi Baultzer 

Fga. Me. Nathalia Bortolatto  

 

40h 

40h 

 

30h 

30h 

30h 

 

 

Preceptores Profa. Dra. Rosanna Giaffredo Angrisani 

Fga. Dra. Sheilla Correia 

Fga. Dra. Elaine Colombo Maruta 

Fga. Me. Isabella Neto  

Fga. Carolina Marques Castro 

Fga. Me. Renata Ramalho 

30h 

30h 

30h 

30h 

30h 

40h 
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Área de Fisioterapia 

 

Área 
Profissional 

Fisioterapia  Carga 
Horária 

Representante Ms. Élida Pereira da Silva  30h 

Tutores Ms. Élida Pereira da Silva  

Ms. Thiago Luciano Rodrigues da Silva 

Prof. Dra. Ana Silvia Scavacini 

30h 

30h 

10h 

 

Preceptores Ana Carolina da Silva Coelho 

Arthur Pinto dos Santos Júnior 

Bárbara Matos 

Carina Cristina Soares Tavares 

Clívia de Medeiros da Silva 

Denise Gomes de Lima 

Ébelin Estevão  

Élida Pereira da Silva 

Flávia Bovo Sepulvedra 

Fernanda Arezes Gouveia 

Giovanna Trevisan Licciardi 

Gustavo Janizello 

Juliana Gatto do Vale 

Kelly Viviane do Nascimento 

Priscila Martins Ferreira 

Rayane Custódio da Silva Reis 

Tamara de Souza Viana 

Thiago Luciano Rodrigues da Silva 

   

30h 

30h 

30h 

30h 

30h 

30h 

30h 

30h 

30h 

30h 

30h 

30h 

30h 

30h 

30h 

30h 

30h 
        30h 

  

http://www.unifesp.br/


 

 

 

79 
 

Área de Serviço Social 

   

Área Profissional 
 Serviço Social  

Carga 
Horária 

Representante Cristhiene M. N Ramires Mestre 30h 

Tutores Naira de Fátima Dutra 
Lemos Doutora 

30h 

Preceptores Ana Maria Santana de 
Alcantara 

Célia Regina do Nascimento 

 

Cristiana Oliveira Silva 

Dejanira de Oliveira 
Francelino Esteves 

 

Eva Cleusa de Jesus 
Teixeira 

Fabiana Lo Bello 

Juliana Maria Figueiredo de 
Souza 

Karla Alexandra Melo 

Luciane Dely da Silva 

Maria Aparecida da Silva 

Marilda Isola 

Marilda Scabora Marolla 

Nadjane Bezerra do Amaral 
Prilip 

 

Renata Nunes Raposo 

 

Roseli Aparecida Monteiro 

 

Mestre 

 

Mestre 

 

Especialista 

Especialista 

 

Especialista 

 

Especialista 

Especialista  

 

Especialista 

Especialista 

Especialista 

Especialista 

Mestre 

Especialista 

 

Especialista 

 

 

Especialista 

 

30h 

 

30h 

 

30h 

30h 

 

30h 

 

30h 

30h 

30h 

30h 

30h 

30h 

30h 

30h 

30h 

 

30h 

 

 

30h  
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Rudneia Faria de Rezende 
Alves 

Sandra das Graças 
Marcondes 

Silvio Teixeira de Medeiros 

Tania Maria Rocha Queiroz 
Leonardo 

 

Mestre 

Especialista 

 

Especialista 

Especialista 

 

30h 

30h 

 

30h 

30h 

 

Área de Nutrição 

Área Profissional Nutrição Carga 
Horária 

Representante Nutricionista Dra. Aline Maria Luiz Pereira 40h 

Tutores Nutricionista Dra. Aline Maria Luiz Pereira 

Nutricionista Ms.Adriana Martins de Lima 

40h 

40h 

Preceptores Nutricionista Dra. Ana Paula Black Dreux 

Nutricionista Ms. Adriana Martins de Lima 

Nutricionista Beatriz J. Frangipani 

Psicóloga Dra. Denise Bellotto 

Pediatra Dra.Fernanda Luisa Ceragioli de 
Oliveira 

Nutricionista Especialista Grace 
Watanabe 

Nutricionista Especialista Karen Jaloretto 
Teixeira Guedes 

Pediatra Dr. Luiz Anderson Lopes 

Nutricionista Ms. Renata Bernardes 
Oliveira 

Nutricionista Especialista Silvana 
Demerov Freda 

Pediatra Prof. Dr. Heitor Pons Leite 

Pediatra Dra. Maria Paula Albuquerque 

40h 

40h 

40h 

30h 

40h 

40h 

30h 

40h 

40h  
 
        40h 

20h 
 
 

30h 
 

20h 
20h 
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Nutricionista Especialista Camila 
Rodrigues Silva  

Pediatra Dra. Ana Cristina Fontenelle 

24h 
 

20h 

 

 

Denominação do Programa Programa de Residência Multiprofissional em Saúde 
da Criança e do Adolescente - Universidade Federal 
de São Paulo 

Titulação Conferida Especialista em “NOME da ÁREA de 
CONCENTRAÇÃO” - Modalidade Residência  

Áreas de Profissões 
Participantes 

1. Fonoaudiologia 

2. Fisioterapia 

3. Serviço Social 

4. Nutrição Pediátrica 

 

Ano de início do Programa 2010 

Carga Horária 5760 horas 

Característica do Curso Duração - dois anos 

Regime – Integral 

Processo Seletivo – Anual 

 

Número de vagas oferecidas pelo Programa por profissão participante. 

 

 

Profissões 
Participantes 

Nº de vagas 

Fonoaudiologia 04 

http://www.unifesp.br/
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Fisioterapia 06 

Serviço Social 02 

Nutrição 06 

Total 18 

 

 

Justificativa 
 

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 também atenta às necessidades do mercado de trabalho, a fim 
de capacitar profissionais para que tenham condições de se adequar às rápidas 
transformações que ocorrem num mundo de economia globalizada. 

 

Neste contexto, a prestação de assistência à saúde para a população brasileira requer 
diferentes profissionais, cada vez mais qualificados, conscientes de suas responsabilidades 
sociais e da necessidade de buscar, constantemente, a melhoria da qualidade de seus 
serviços. 

 

Por outro lado, a carência de recursos humanos especializados em determinadas regiões do 
país tem sido um dos grandes problemas enfrentados na implementação do Sistema Único 
de Saúde, inviabilizando em diversas localidades a concretização de ações efetivas dentro 
das políticas prioritárias para a saúde estabelecidas pelo governo. 

 

A Universidade Federal de São Paulo e o Hospital São Paulo, cientes de suas 
responsabilidades enquanto instituições, respectivamente formadora e prestadora de 
assistência à saúde, de um contingente expressivo da população brasileira, apoiam a criação 
do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Atenção Hospitalar, entendendo 
ser este um modelo para formação de profissionais compatível com a necessidade da 
atuação integrada, colaboração, e objetivos comuns, de profissionais das diferentes áreas 
de conhecimento. Trabalhar com o multiprofissional é estar preparado para agir com a 
diversidade, buscando a assistência integral e excelência na qualidade do atendimento. 
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O corpo docente deste Programa entende que esta formação multiprofissional é 
imprescindível para a atual demanda de ações de saúde e objetiva também desenvolver, 
nesses profissionais, um perfil de gestão e liderança, alicerçado no domínio técnico de sua 
competência específica, conhecimento científico constantemente atualizado e na capacidade 
de compreensão e de resolução de problemas do cotidiano de seu ambiente de trabalho. 
Nossas metas estabelecidas como filosofia do Programa contemplam efetividade, 
competência e qualidade do desenvolvimento de suas ações profissionais. 
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Objetivos 

 

 

Geral 

 

Formar profissionais de diferentes áreas da saúde, desenvolvendo perfil altamente 
qualificado no exercício de sua profissão, permeado por atitudes reflexivas, críticas, 
humanitárias e éticas com responsabilidade e competência para atuar nos mais diferentes 
cenários do Sistema Único de Saúde Brasileiro. 

 

Específicos 

● Atuar com competência em sua área profissional específica, considerando a 
cadeia de cuidado progressivo; 

● Planejar, gerir e executar atividades de assistência ao usuário no ambiente 
hospitalar dentro de suas especificidades profissionais; 

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

● Desenvolver o processo de trabalho, considerando sua especificidade 
profissional de acordo com os pressupostos do Sistema Único de Saúde; 

● Aplicar raciocínio crítico reflexivo na resolução de problemas dentro do 
ambiente de prática assistencial; 

● Desenvolver estudos científicos que contemplem a melhoria do ambiente de 
prática, 

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

Estrutura Curricular do Programa de Residência Multiprofissional 

Carga horária teórica Total = 1.152 horas         Carga horária/ano = 576 horas 
 

R1 – FONOAUDIOLOGIA 

Conteúdo Profissional 
(Teórico) da 

Área 
de Concentração  

Disciplina Carga Horária Prof. Responsável Qualificação 

Fisiopatologia da deglutição em 

Pediatria 

 

12 

Profa. Maria Inês Rebelo 

Gonçalves 
Docente 

 Fisiopatologia da Audição  

12 

Profa. Rosanna Giaffredo 

Angrisani 
Pós-Doutor 

Avaliação Audiológica Neonatal 

e Infantil 
24 

Profa. Marisa Frasson de 

Azevedo 
Docente 

Avaliação e Terapia de Voz, 

Deglutição e Linguagem 
24 

Profa. Maria Inês Rebelo 

Gonçalves 
Docente 

Disciplinas Práticas – 

Fonoaudiologia 

   

Ambulatórios de Pediatria: 

Disfagia, Otorrinolaringologia, 

Videodeglutografia e  Cuidado à 

Criança e ao Adolescente em 

Condição Crônica Complexa, 

 

180 

Profa. Maria Inês Rebelo 

Gonçalves 

 

Docente 

Unidades Intensivas de 

Neonatologia e Pediatria;  

Triagem Auditiva Neonatal e 

Eletrofisiologia da Audição  

480 

 

 

Profa. Rosanna Giaffredo 

Angrisani 

 

 

 Pós-Doutor 

Ambulatórios de Pediatria: 

Diagnóstico Audiológico Infantil, 

Eletrofisiologia da Audição  

 

180 

 

 

Profa. Marisa Frasson de 

Azevedo 

 

 

Docente 

 Unidade de Assistência Básica e 

Educação à Criança e à Família 

(Escola Paulistinha) 

400 Profa. Clara Regina Brandão Docente 

Enfermaria e Unidade de 

Cuidados Semi-intensivos de 

Pediatria 

240 
Profa. Maria Inês Rebelo 

Gonçalves 
Docente 
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Cirurgia Pediátrica 234 
Profa. Maria Inês Rebelo 

Gonçalves 
Docente 

Grupo de Apoio ao Adolescente e 

à Criança com Câncer- GRAACC 
120 

Profa. Nathália Oliveira 

Bortolatto 
Doutoranda 

Unidade de Pronto Socorro de 

Pediatria 
200 

Profa. Maria Inês Rebelo 

Gonçalves 
Docente 

 

 
R2 – FONOAUDIOLOGIA 

Conteúdo Profissional (Teórico)  da área de concentração  

DISCIPLINA 
CARGA 

HORÁRIA 
PROF. RESPONSÁVEL QUALIFICAÇÃO 

Síndromes genéticas com 

repercussões 

fonoaudiológicas 

 

70 

 

Profa. Rosanna Giaffredo 

Angrisani 

 

Pós- Doutor 

Disciplinas Práticas    

Unidade de Cuidados 

Intensivos de Pediatria 

(UTIP)  

 

550 

Profa. Dra. Marisa Frasson de 

Azevedo 
Docente 

Unidade de Cuidados 

Intensivos Neonatal (UTIN) 
550 

Profa. Maria Inês Rebelo 

Gonçalves 
Docente 

Enfermaria e Unidade de 

Cuidados Semi-intensivos de 

Pediatria 

 

300 

Profa. Rosanna Giaffredo 

Angrisani 
Pós-Doutor 

Cirurgia Pediátrica 

 

250 

 

Profa. Maria Inês Rebelo 

Gonçalves 
Docente 

Avaliação Audiológica em 

neonatos e crianças 

internadas 

384 

 

Profa. Rosanna Giaffredo 

Angrisani 

 

Pós-Doutor 
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Ementas – Disciplinas Integradas - R1 

 

Fonoaudiologia 

 
Perfil do egresso 

Profissional da saúde com sólida formação conceitual, capaz de exercer sua atividade 

profissional de forma crítica, transformadora e ética, utilizando-se de conhecimento científico 

em uma concepção de assistência social do ser humano, considerando a cadeia de cuidado 

progressivo.  

 

Capaz de atuar com autonomia e discernimento no diagnóstico de disfunções da audição, 

fonação e deglutição, promovendo a recuperação e prevenindo outros agravos, assegurando 

a integralidade da atenção, qualidade e humanização do atendimento prestado aos 

indivíduos, familiares e comunidade. Atuar na promoção e recuperação de alterações 

fonoaudiológicas e capacitar o aluno para atuar no ambiente hospitalar e nos diferentes 

cenários do Sistema Único de Saúde, dentro de um contexto interdisciplinar. 

 

Fonoaudiologia Aplicada à Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos 

 

Responsável(is) 

Profa. Dra. Maria Inês Gonçalves 

Profa. Dra. Marisa Frasson de Azevedo 

Profa. Dra. Clara Regina Brandão 

 

Objetivos 

Esta disciplina teórica e prática visa qualificar o residente para a atuação multiprofissional 
em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e Pediátrica (UTIP). 

Ementa 

Espera-se que após cursar esta disciplina o residente seja capaz de reconhecer, avaliar e 
intervir com prevenção e/ou tratamento fonoaudiológico as alterações que envolvam os 
sistemas auditivo, respiratório, fonatório e digestório em neonatologia e pediatria em 
situações de média e alta complexidade no âmbito hospitalar. 
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Conteúdo Específico R1 

Apresentação do Setor e das Normas de Controle de Infecção das UTIN e UTIP 

Reconhecimento dos sinais normais e de estresse da criança através da monitoração não 
invasiva à beira do leito 
 

Fisiopatologia da Audição 

Fisiopatologia da deglutição em Pediatria 

Avaliação da audição – triagem auditiva neonatal e Potencial Evocado Auditivo de Tronco 
Encefálico (PEATE); indicadores de risco para alterações auditivas e condutas para 
monitoramento audiológico 

Avaliação da deglutição 

Avaliação da qualidade vocal (choro e demais vocalizações) 

Avaliação da Linguagem 

 

Campos de estágio R1 

 

Ambulatórios de Pediatria: Disfagia, Otorrinolaringologia, Videodeglutografia  

Unidades Intensivas de Neonatologia e Pediatria;  Triagem Auditiva Neonatal e 

Eletrofisiologia da Audição  

Ambulatórios de Pediatria: Diagnóstico Audiológico Infantil, Eletrofisiologia da Audição  

Unidade de Assistência Básica e Educação à Criança e à Família (Escola Paulistinha) 

Enfermaria e Unidade de Cuidados Semi-intensivos de Pediatria 

Cirurgia Pediátrica 

Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer- GRAACC 

Unidade de Pronto Socorro de Pediatria 

UBS Parque Novo Mundo I 
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Critérios para avaliação e reabilitação fonoaudiológica 

Participação diária do residente nas visitas multiprofissionais da UTIN e UTIP 

Participação nas aulas/discussões clínicas do grupo de suporte nutricional em neonatologia 
e pediatria 

Participação na reunião com os pais/cuidadores das crianças internadas nas UTIN e UTIP 
junto à equipe de Saúde Mental em pediatria 

Após cursar esta disciplina espera-se que o especializando seja capaz de atuar de forma 
multiprofissional em UTIN e UTIP. 

 

Avaliação 

A avaliação ocorrerá durante as aulas, levando em consideração o interesse, postura e 
participação do residente nas aulas, realização das tarefas solicitadas e apresentação de 
seminários. Ao final do curso, a nota final será a média do desempenho geral. 

Serão aprovados aqueles com frequência mínima de 85% nas aulas teóricas e 100% de 
prática, e que obtiverem nota mínima 6,0 (seis) ao final da disciplina. 
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Conteúdo Específico R2 

 

Semiologia e Fisiologia da Normalidade dos Sistemas Respiratório, Fonatório, 
Digestório e Auditivo em Pediatria 

 

Responsável(is) 

Profa. Dra. Maria Inês Gonçalves 

Profa. Dra. Marisa Frasson de Azevedo 

Profa. Dra. Silvana Bommarito Monteiro 

 

Objetivos 

Revisar os conceitos básicos da semiologia e da fisiologia dos sistemas, respiratório, 
fonatório, digestório e auditivo da criança. 

 

Ementa 

Espera-se que após cursar esta disciplina o especializando seja capaz de reconhecer, 
avaliar e intervir com prevenção e/ou tratamento fonoaudiológico das alterações que 
envolvam os sistemas respiratório, fonatório, digestório e auditivo em pediatria em 
situações de média e alta complexidade em nível hospitalar. 

 

Conteúdo R2 

Fisiologia da respiração, fonação e deglutição. 

Fonação e deglutição – parâmetros de normalidade. 

Nasolaringoscopias e videodeglutoesofagogramas na infância. 

Avaliação clínica fonoaudiológica. 

Avaliação nasoendoscópica da fonação e da deglutição. 

Avaliação videofluoroscópica da deglutição. 

Anatomofisiologia do sistema auditivo periférico e central 

Avaliação audiológica e procedimentos para habilitação e reabilitação das alterações da 
audição  
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Campos de Estágio R2 

 

Unidade de Cuidados Intensivos de Pediatria (UTIP)  

Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal (UTIN) 

Enfermaria e Unidade de Cuidados Semi-intensivos de Pediatria 

Cirurgia Pediátrica 

Avaliação Audiológica em neonatos e crianças internadas 

Núcleo de Investigação e Pesquisa em Audiologia (NIAPEA)  

Ambulatório de Diagnóstico Audiológico Infantil 

 

Avaliação 

A avaliação ocorrerá a cada aula, levando em consideração o interesse, postura e 

participação do residente, realização das tarefas solicitadas, bem como apresentação de 

seminários. Ao término da disciplina, a nota final será a média do desempenho geral. 

Serão aprovados aqueles com frequência mínima de 75% nas aulas; que obtiverem nota 

mínima de 6,0 ao final da disciplina. 
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Conteúdo Específico R2 

 

Fonoaudiologia Aplicada à Cirurgia Pediátrica II 

 

Responsável (is) 

Dra Maria Inês Gonçalves, Dr Sérgio Cavalheiro, Dra Nasjla Saba da Silva, Dra Andréa 
Cappellano, Dr Sérgio Petrilli, Dr Henrique Lederman, Dra Mônica Cypriano 

 

Objetivos 

Disciplina teórica e prática. As atividades práticas à beira do leito dos pacientes serão 
supervisionadas. O residente deverá participar das reuniões clínicas junto à equipe 
multiprofissional da Enfermaria de Cirurgia Pediátrica (ECP) e nas reuniões científicas da 
Oncologia Pediátrica no Instituto de Oncologia Pediátrica (IOP-GRAACC/Unifesp). 

 

Ementa 
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Ao cursar esta disciplina espera-se que o residente seja capaz de avaliar, prevenir, orientar 
e intervir, atuando de forma multiprofissional, com fonoaudiologia, no período pré e pós – 
operatório de cirurgias cardíacas, torácicas, abdominais, neurocirurgia e demais tumores 
oncológicos pediátricos. 

 

Conteúdo Programático 

Tumores da infância. 

Tumores cerebrais da infância. 

Diagnóstico dos tumores cerebrais da infância. 

Tratamento dos tumores da infância. 

Tratamento dos tumores cerebrais da infância. 

Seqüelas do câncer infantil – efeitos tardios. 

Avaliação fonoaudiológica à beira do leito. 

Avaliação objetiva da deglutição, fonação, fala, linguagem e audição. 

Comunicação e alimentação em oncologia pediátrica. 

 

Avaliação 

A avaliação ocorrerá a cada aula, levando em consideração o interesse, postura e 

participação do residente, realização das tarefas solicitadas, bem como apresentação de 

seminários. Ao término da disciplina, a nota final será a média do desempenho geral. 

Serão aprovados aqueles com frequência mínima de 75% nas aulas; que obtiverem nota 
mínima de 6,0 (seis) ao final da disciplina. 
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Fisioterapia  

 

Perfil do Egresso 

A Fisioterapia na Saúde da Criança/Adolescente representa uma área de conhecimento que 
pode ser aplicada tanto em ambientes de atenção primária à saúde, como Unidades Básicas 
de Saúde, como na atenção secundária como Unidades de Internação e Ambulatoriais, e 
também na atenção terciária, realizada em unidades de emergências e Unidades de Terapia 
Intensiva Pediátrica e/ou Neonatal e Unidades de Pós-operatório. Assim no final do programa 
o fisioterapeuta residente deverá estar apto para atuar em todas estas áreas de atendimento 
ao paciente pediátrico e neonatal em situações de baixa, média e alta complexidade. 

 

Conteúdo Específico - R1 

 

Semiologia e Fisiologia da Normalidade do Sistema do Respiratório, Cardíaco e 
Neurológico em Pediatria e Avaliação Fisioterapêutica 

 

Responsável(is) Ms. Élida Pereira da Silva 

Carga Horária: 72h 

 

OBJETIVOS 

A disciplina visa revisar os conceitos básicos da semiologia e da fisiologia dos sistemas 
respiratório, cardíaco e neurológico da criança em situações normais e introduzir os 
conceitos de avaliação em fisioterapia respiratória e motora. A disciplina também introduz a 
visão da pesquisa científica e temas relacionados à profissão. 
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EMENTA 

Espera-se que após cursar esta disciplina o residente seja capaz de avaliar e reconhecer os 
parâmetros de normalidade dos sistemas respiratório, cardíaco e neurológico em pediatria e 
tenha noções básicas de avaliação em fisioterapia respiratória e motora em pediatria. 

 

CONTEÚDO 

 

01.Desenvolvimento e crescimento pulmonar 

02. Interpretação de exames laboratoriais I 

03. Interpretação de exames laboratoriais II 

04. Interpretação de exames de imagem 

05. Ventilação mecânica não-invasiva 

06. Ventilação mecânica básica 

07.  Metodologia da pesquisa científica 

08. Fisiopatologia das doenças respiratórias pediátricas 

09. Atuação fisioterapêutica no pós-cirúrgico geral 

10. Escalas de avaliação do DNPM e estimulação ambulatorial 

11. Avaliação da criança grave e intervenção fisioterapêutica 

12. Testes de capacidade funcional em crianças 

 

AVALIAÇÃO (Critérios e Instrumentos) 

Serão aprovados os residentes com frequência de 85% e com nota mínima de 6,0 ao final 
da disciplina. A avaliação da disciplina se dará por meio de teste com questões objetivas. 
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Manual. Denver, Denver Developmental Materials, Inc, 1990. 

7. Postiaux G. Fisioterapia respiratória pediátrica: o tratamento guiado por ausculta 
pulmonar. 2a ed. Porto Alegre: Artmed; 2004.p.49-51. 

8. Robertson, Daphene R. Perioperative predictors of developmental outcome following 
cardiac surgery in infancy. Cardiol Young 2004; 14:389-395. 

9. Bobath K. Uma base neurofisiológica para o tratamento da paralisia cerebral. São 
Paulo: Manole, 1984. 

10. Frankenbur G, Dodds. The Denver Developmental Screening Test. J Pediatr 1971; 71: 
181. Tecklin JS. Fisioterapia Pediátrica. 3a ed. Porto Alegre: Artmed; 2002.p.42-44. 

 

 
DISCIPLINAS PRÁTICAS DO 1° ANO DE RESIDÊNCIA - FISIOTERAPIA 
 
 
DISCIPLINA PRÁTICA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES 
PEDIÁTRICOS 
Carga horária – 384 horas 
 

EMENTA 

A disciplina aborda as questões fundamentais do desenvolvimento neuromotor da criança, 

suas interações com o ambiente e os comprometimentos ocorridos no desenvolvimento 

atípico. Aborda também os conceitos e a prática das técnicas e recursos utilizados pelo 

fisioterapeuta em recém-nascidos prematuros em relação a estimulação motora e global do 

neonato no ambiente ambulatorial. Aborda também as intervenções no ambiente neonatal 

para neuroproteção do recém-nascido prematuro e a importância da interação 

multiprofissional para o sucesso terapêutico e a melhora do desenvolvimento global do 

prematuro. 

 

OBJETIVO GERAL  
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Estimular no fisioterapeuta o raciocínio clínico e funcional para traçar objetivos e condutas 

fisioterapêuticas nas diferentes fases do desenvolvimento do recém-nascido, lactente e na 

infância de nascidos prematuros, associando sua terapêutica a atuação multiprofissional 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

Que ao final da experiência prática o aluno seja capaz de: 

_Elaborar e desenvolver o processo assistencial do lactente nascido prematuro visando 

estimular o desenvolvimento sensório-motor normal; 

_Identificar possíveis problemas decorrentes das intervenções realizadas na unidade 

neonatal com impacto no desenvolvimento sensório-motor normal; 

_Estabelecer canais de comunicação e interações com outras equipes da área da saúde, 

exercitando a multi e a interdisciplinaridade, favorecendo a qualidade da assistência integral 

de saúde e a adesão às terapêuticas propostas, atendendo à necessidade do mundo 

globalizado; 

_Ter habilidades na condução dos processos terapêuticos no recém-nascido internado e em 

seguimento ambulatorial; 

_Colaborar na prevenção e no controle de saúde, para a adaptação do paciente ao seu 

convívio domiciliar; 

_Traçar objetivos e condutas em consonância com os demais profissionais envolvidos no 

cuidado do lactente nascido prematuro. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Desenvolvimento motor típico 

Mecanismo reflexo 

Desenvolvimento e crescimento físico 

Encefalopatia não progressiva da infância 

Diferenças sensório-motoras do recém-nascido a termo e prematuro 

Escalas utilizadas para avaliação do lactente nascido prematuro 

Bases para intervenção precoce 

Instrumento para intervenção neonatal 

Tratamento fisioterapêutico do recém-nascido prematuro 

Discussão dos casos com atuação multiprofissional 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

A acompanhamento dos preceptores, avaliando-se as capacidades: conceitual, 

procedimental e atitudinal, sendo analisadas por meio dos seguintes critérios: iniciativa e 

cooperação; adequação ao local; capacidade de expressão; conhecimento técnico-científico, 

conduta ética; responsabilidade; capacidade crítica; desenvolvimento de habilidades na 

prática dos atendimentos e propostas de intervenções; bem como assiduidade (o residente 

precisa cumprir o horário estipulado com 100% de presença na disciplina). 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Avaliação teórico-prático por escrito das capacidades em desempenhar o raciocínio crítico 

frente ao atendimento sensório-motor, considerando-se as condições clínicas, ambientais e 

sociais do lactente nascido prematuro. 

Avaliação comportamental e de desempenho prático com ferramenta específica  

 

 

DISCIPLINA PRÁTICA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO PRONTO-SOCORRO INFANTIL 

Carga horária – 384 horas 

 

EMENTA 

 

A disciplina aborda princípios básicos e avançados no manejo de pacientes pediátricos em 
unidade de pronto atendimento/ emergência, internação e estabilização pediátricas, 
abrangendo os conceitos e práticas das técnicas e recursos utilizados pelo fisioterapeuta. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Treinar e aperfeiçoar habilidades do residente de fisioterapia o raciocínio crítico para traçar 
objetivos e condutas fisioterapêuticas no paciente da fase lactente até a adolescência, 
levando em consideração as peculiaridades individuais e a atuação multiprofissional. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Que ao final da experiência prática o aluno seja capaz de: 
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_Elaborar o processo assistencial em pediatria com ênfase no atendimento individualizado; 
 
_Estabelecer comunicação efetiva e interação com equipe multiprofissional envolvida nos 
cuidados dos pacientes internados e familiares, favorecendo a qualidade da assistência 
integral de saúde e a adesão às terapêuticas propostas; 
 
_Ter habilidades na condução dos processos terapêuticos nos pacientes internados; 
 
_Traçar objetivos e condutas em consonância com os demais profissionais envolvidos no 
cuidado do paciente enfermo. Ter a capacidade de avaliar, atender e interagir com os 
pacientes, familiares e profissionais envolvidos nos cuidados, liderando o processo do cuidar 
no ambiente de unidade de pronto atendimento/ emergência, internação e estabilização. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Revisão dos fundamentos anatômicos e fisiológicos do sistema respiratório e cardiovascular 
da população pediátrica; 

Biomecânica do sistema respiratório do lactente, pré-escolar, escolar e adolescente; 

Avaliação da história clínica atual e pregressa do paciente grave; 

Principais exames laboratoriais realizados na população pediátrica; 

Exames de imagem; 

Anamnese e avaliação fisioterapêutica do paciente grave; 

Atualização em mobilização precoce em pediatria; 

Técnicas e recursos fisioterapêuticos para tratamento das disfunções respiratórias na 
população pediátrica; 

Propriedades mecânicas do sistema respiratório: conceitos básicos sobre complacência, 
resistência, constante de tempo; 

Indicações e objetivos da ventilação pulmonar mecânica; 

Indicações e objetivos da ventilação mecânica não invasiva; 

Modos e modalidades ventilatórias básicas utilizadas em pediatria; 

Importância da umidificação e aquecimento dos gases em pediatria; 

Interação cardiopulmonar na ventilação pulmonar mecânica; 

Fatores influentes na descontinuação da ventilação mecânica não invasiva; 

Ventilação mecânica não invasiva nas principais doenças respiratória em pediatria; 

Ressuscitação cardiopulmonar em pediatria; 

Fisioterapia baseada em evidência em pediatria. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 
 
Acompanhamento dos preceptores e tutores, avaliando-se as capacidades: conceitual, 
procedimental e atitudinal, sendo analisadas por meio dos seguintes critérios: iniciativa e 
cooperação; adequação ao local; capacidade de expressão; conhecimento técnico-científico, 
conduta ética; responsabilidade; capacidade crítica; desenvolvimento de habilidades na 
prática dos atendimentos e propostas de intervenções; bem com assiduidade (cumprimento 
de 100% de presença na disciplina). 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Avaliação teórica por escritos das capacidades de desempenhar o raciocínio crítico frente ao 

atendimento do paciente, considerando-se as condições clínicas, ambientais e sociais do 

lactente, pré-escolar, escolar e adolescente; apresentações de temas relacionados à prática 

clínica baseado nos conceitos baseados em evidências científicas. 

Avaliação comportamental e de desempenho prático como ferramenta específica. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Barbosa AP, Johnston C, Carvalho WB (eds). Ventilação Não-Invasiva em Pediatria, 

vol 1 - Série Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal. Editora Atheneu: Rio de 

Janeiro;2007. 291p. 

   

2. Carvalho WB, Hirschheimer MR, Matsumoto T (eds). Terapia Intensiva Pediátrica. 3ª 

ed. Rio de Janeiro: Editora Atheneu;2006. 

   

3. Carvalho WB, Hirschheimer MR, Proença JO, Freddi NA, Troster EJ (eds). 

 Ventilação Pulmonar Mecânica em Pediatria e Neonatologia. 2a ed. Editora 

Atheneu: Rio de Janeiro; 2005. p.601. 

   

4. Barbosa AP, Johnston C, Carvalho WB (eds). Monitorização e Suporte 

 Hemodinâmico, vol 2 - Série Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal. Editora 

Atheneu: Rio de Janeiro;2007. 366 p. 

   

5. Carvalho WB, Myoshi MH (eds). Fisioterapia Respiratória em Pediatria e 

 Neonatologia. 1ª ed. Editora Artmed: Porto Alegre; 2008. 
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6. Postiaux G. Fisioterapia respiratória pediátrica: o tratamento guiado por ausculta 

pulmonar. 2a ed. Porto Alegre: Artmed; 2004.p.49-51. 

   

7. West JB. Fisiologia Respiratória. 6ª ed. Editora Manole: São Paulo; 2002. p.199. 

 

Complementar 

 

1. Ricetto A, Ribeiro J, Silva N, Baracat E. Fatores prognósticos para ventilação 

mecânica em lactentes com doença respiratória aguda baixa. Rev Assoc Med Bras 

2006;52(5):342-6. 

   

2. Carvalho W, Johnston C, Fonseca M. Bronquiolite aguda, uma revisão atualizada. 

Rev Assoc Med Bras 2007;53(2):182-8. 

   

3. Tecklin JS. Fisioterapia Pediátrica. 3a ed. Porto Alegre: Artmed; 2002.p.42-44. 

   

4. Vassilakopoulos T, Routsi C, Sotiropoulou C et al.  The combination of the load/force 

balance and the frequency/idal volume can predict weaning outcome. Intensive Care 

Med 2006; 32(5):684-91. 

   

5. Coriat LF. Maturação psicomotora no primeiro ano de vida da criança. 4a ed. São 

Paulo: Centauro; 2001. 

   

6. Halpern R, Giugliani E, Victora C, et al. Fatores de risco para suspeita de atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor aos 12 meses de vida. Rev  Chil Pediatr 

2002;73(5):529-539. 

   

7. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Diretrizes da Sociedade Brasileira 

de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma. J Bras Pneumo. 2012; 38 (supl 

1): s 1-46 

   

8. Sociedade Brasileira de Pediatria. Diretrizes para o Manejo da Infecção Causada 

pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR) – 2017.   

   

9. Hostyn SV, Johnston C, Braga JAP, Carvalho WB, et al. Fisioterapia Respiratória em 

Crianças com Doença Falciforme e Síndrome Torácica Aguda. Rev Pauli Pediatric. 

Vol 29 n 4. São Paulo, Dez  2011. 
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DISCIPLINA PRÁTICA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO ENFERMARIA CLÍNICA 

PEDIÁTRICA, ENFERMARIA CIRÚRGICA PEDIÁTRICA, UNIDADE SEMI-INTENSIVA 

PEDIÁTRICA, UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL E PEDIÁTRICA - 

FISIOTERAPIA 

Carga horária – 1152 horas 

EMENTA 

A disciplina aborda os princípios básicos e avançados do manejo de pacientes pediátricos 
em unidade de internação pediátrica (clínica, cirurgia e infectologia) e semi-intensiva 
pediátrica.  Abrange também os conceitos e a prática das técnicas e recursos utilizados pelo 
fisioterapeuta na população pediátrica, em relação às indicações, contraindicações no 
atendimento em enfermarias e unidade semi-intensiva. A vivência observacional em 
unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica promoverá maior segurança ao residente 
para a vivência prática no R2. 

 

OBJETIVO GERAL 

Treinar habilidades no residente fisioterapeuta o raciocínio crítico para traçar objetivos e 
condutas fisioterapêuticas no lactente, pré-escolar, escolar e adolescentes, levando em 
consideração as peculiaridades individuais e a atuação multiprofissional. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Que ao final da experiência prática o aluno seja capaz de: 

Elaborar o processo assistencial em pediatria com ênfase no atendimento individualizado 

Identificar possíveis as intervenções potencialmente realizadas durante a internação em 
unidade de internação pediátrica e semi-intensiva pediátrica no impacto no desenvolvimento 
global dessa população 

Estabelecer canais de comunicação e interações com outras equipes envolvidas nos 
cuidados intensivos do lactente, pré-escolar, escolar e adolescentes internados e os 
familiares, favorecendo a qualidade da assistência integral de saúde e a adesão às 
terapêuticas propostas 

Ter habilidades na condução dos processos terapêuticos nos pacientes internados 

Traçar objetivos e condutas em consonância com os demais profissionais envolvidos no 
cuidado do paciente enfermo. Ter a capacidade de avaliar, atender e interagir com os 
pacientes, familiares e profissionais envolvidos nos cuidados, liderando o processo do cuidar 
no ambiente de unidade de internação pediátrica e semi-intensiva pediátrica. 

Vivenciar discussões multidisciplinares e elaboração de plano terapêutico para o paciente 
crítico, proporcionando maior segurança ao atendimento no R2. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Revisão dos fundamentos anatômicos e fisiológicos do sistema respiratório e cardiovascular 
da população pediátrica 

Biomecânica do sistema respiratório do lactente, pré-escolar, escolar e adolescente 

Avaliação da história clínica atual e pregressa do paciente grave 

Principais exames laboratoriais realizados na população pediátrica 

Exames de imagem 

Anamnese e avaliação fisioterapêutica do paciente grave 

Atualização em mobilização precoce em pediatria 

Técnicas e recursos fisioterapêuticos para tratamento das disfunções respiratórias na 
população pediátrica 

Propriedades mecânicas do sistema respiratório: conceitos básicos sobre complacência, 
resistência, constante de tempo 

Indicações e objetivos da ventilação pulmonar mecânica 

Indicações e objetivos da ventilação mecânica não invasiva 

Modos e modalidades ventilatórias básicas utilizadas em pediatria 

Importância da umidificação e aquecimento dos gases em pediatria 

Interação cardiopulmonar na ventilação pulmonar mecânica 

Fatores influentes na descontinuação da ventilação mecânica não invasiva  

Ventilação mecânica não invasiva nas principais doenças respiratória em pediatria 

Ressuscitação cardiopulmonar em pediatria 

Fisioterapia baseada em evidência em pediatria 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Acompanhamento dos preceptores, avaliando-se as capacidades: conceitual, procedimental 
e atitudinal, sendo analisadas por meio dos seguintes critérios: iniciativa e cooperação; 
adequação ao local; capacidade de expressão; conhecimento técnico-científico, conduta 
ética; responsabilidade; capacidade crítica; desenvolvimento de 

habilidades na prática dos atendimentos e propostas de intervenções; bem como 
assiduidade (o residente precisa cumprir o horário estipulado com 100% de presença na 
disciplina). 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Avaliação teórico-prático por escrito das capacidades em desempenhar o raciocínio crítico 
frente ao atendimento sensório-motor, considerando-se as condições clínicas, ambientais e 
sociais do lactente, pré-escolar, escolar e adolescente além da apresentação de um 
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protocolo de atendimento baseado nos conceitos teóricos buscados na literatura. Durante a 
vivência observacional, avaliar o interesse do residente em participar de discussões, traçar 
planos terapêuticos e aprender novas técnicas de intervenção. 

Avaliação comportamental e de desempenho prático com ferramenta específica. 

 

 

BIBLIOGRAFIA (Básica e Complementar) 

Básica 

1. Barbosa AP, Johnston C, Carvalho WB (eds). Ventilação Não-Invasiva em Pediatria, 
vol 1 - Série Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal. Editora Atheneu: Rio de 
Janeiro;2007. 291p. 

2. Carvalho WB, Hirschheimer MR, Matsumoto T (eds). Terapia Intensiva Pediátrica. 3ª 
ed. Rio de Janeiro: Editora Atheneu;2006. 

3. Carvalho WB, Hirschheimer MR, Proença JO, Freddi NA, Troster EJ (eds). Ventilação 
Pulmonar Mecânica em Pediatria e Neonatologia. 2ªed. Editora Atheneu: Rio de 
Janeiro; 2005. p.601. 

4. Barbosa AP, Johnston C, Carvalho WB (eds). Monitorização e Suporte 
Hemodinâmico, vol 2 - Série Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal. Editora Atheneu: 
Rio de Janeiro;2007. 366 p. 

5. Carvalho WB, Myoshi MH (eds). Fisioterapia Respiratória em Pediatria e 
Neonatologia. 1ªed. Editora Artmed: Porto Alegre; 2008. 

Complementar 

6. Frankenburg WK, Dodds J. editors. The Denver II: Denver Developmental Test 
Manual. Denver, Denver Developmental Materials, Inc, 1990. 

7. Robertson, Daphene R. Perioperative predictors of developmental outcome following 
cardiac surgery in infancy. Cardiol Young 2004; 14:389-395. 

8. Ricetto A, Ribeiro J, Silva N, Baracat E. Fatores prognósticos para ventilação 
mecânica em lactentes com doença respiratória aguda baixa. Rev Assoc Med Bras 
2006;52(5):342-6. 

9. Bobath K. Uma base neurofisiológica para o tratamento da paralisia cerebral. São 
Paulo: Manole; 1984. 

10. Carvalho W, Johnston C, Fonseca M. Bronquiolite aguda, uma revisão atualizada. Rev 
Assoc Med Bras 2007;53(2):182-8. 

11. Frankenbur G, Dodds. The Denver Developmental Screening Test. J Pediatr 1971; 71: 
181. 

12. Noizet O, Leclerc F, Sadik A et al. Does taking endurance into account improve the 
prediction of weaning outcome in mechanically ventilated children? Critical Care 
2005,9(6): 798-807. 

13. Tecklin JS. Fisioterapia Pediátrica. 3a ed. Porto Alegre: Artmed; 2002.p.42-44. 
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14. Vassilakopoulos T, Routsi C, Sotiropoulou C et al. The combination of the load/force 
balance and the frequency/idal volume can predict weaning outcome. Intensive Care 
Med 2006; 32(5):684-91. 

15. Coriat LF. Maturação psicomotora no primeiro ano de vida da criança. 4a ed. São 
Paulo: Centauro; 2001. 

16. Halpern R, Giugliani E, Victora C, et al. Fatores de risco para suspeita de atraso no 
desenvolvimento neuropsicomotor aos 12 meses de vida. Rev Chil Pediatr 
2002;73(5):529-539. 

17. Postiaux G. Fisioterapia respiratória pediátrica: o tratamento guiado por ausculta 
pulmonar. 2a ed. Porto Alegre: Artmed; 2004.p.49-51. 

18. West JB. Fisiologia Respiratória.6ª ed. Editora Manole: São Paulo; 2002. p.199. 

 

 

Conteúdo Específico – R2 

 

Alterações Cardioventilatórias e Neurológicas em Pediatria, Ventilação Pulmonar 
Mecânica e Intervenção Fisioterapêutica 

 

Responsável Ms. Élida Pereira da Silva 

Carga horária: 168h 

 

OBJETIVOS 

A disciplina visa abordar os conceitos teóricos em emergência, ventilação pulmonar 
mecânica (VPM) invasiva e não invasiva e abordar a atuação/intervenção (prevenção e 
tratamento) com fisioterapia respiratória e/ou motora em situações de doenças respiratórias, 
cardíacas e neurológicas de alta complexidade em nível hospitalar. 

 

EMENTA 

Espera-se que após cursar esta disciplina o residente seja capaz de reconhecer, avaliar, 
prevenir e intervir com fisioterapia respiratória e/ou motora nas alterações cardioventilatórias 
e/ou neurológicas em pediatria, além de adquirir conhecimentos para a atuação 
multiprofissional na VPM invasiva e não invasiva em Emergência e UTI Pediátrica e 
Neonatal. 

 

CONTEÚDO/OBJETIVO 

 

01.  Ventilação mecânica básica 
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02.  Monitorização gráfica da VPM e assincronias 

03.  Desmame e preditores de extubação 

04.  Fisiopatologia das doenças pulmonares neonatais 

05.  VPM em neonatal 

06.  VPM avançada 

07.  VNI e cateter nasal de alto fluxo 

08. SDRA e manobras de recrutamento alveolar 

09.  Fisioterapia nas cardiopatias congênitas 

10.  ECMO e óxido nítrico na prática clínica 

11.  Choques e intervenção 

12.   Principais drogas utilizadas em pediatria: DVAs e sedativos 

13.  RN de alto risco 

14. Hipotermia terapêutica    

15. Mobilização precoce 

16.  Neurointensivismo e capnografia 

17.  Escalas de avaliação de gravidade 

18.  Hepatopatias e síndrome hepato pulmonar 

19.  Extubação paliativa 

20.  Interpretação de dados científicos 

 
 
 
 
 
DISCIPLINAS PRÁTICAS DO 2° ANO DE RESIDÊNCIA - FISIOTERAPIA 
 
 
DISCIPLINA PRÁTICA DE ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA UNIDADE NEONATAL 
DIURNA E NOTURNA 
 
Carga horária – 768 horas 
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EMENTA 

A disciplina aborda os princípios básicos e avançados da ventilação pulmonar mecânica 

invasiva e não-invasiva em neonatologia. Aborda também os conceitos e a prática das 

técnicas e recursos utilizados pelo fisioterapeuta em recém-nascidos prematuros em relação 

às indicações, contraindicações e cuidados no atendimento do recém-nascido prematuro em 

cuidados intensivos e intermediários. Aborda também as intervenções no ambiente neonatal 

para neuroproteção do recém-nascido prematuro e a importância da interação 

multiprofissional para o sucesso terapêutico para a redução da morbimortalidade de recém-

nascidos prematuros. Aborda as peculiaridades do atendimento fisioterapêutico e a relação 

familiares-profissional em recém-nascidos com malformações congênitas. 

 

OBJETIVO GERAL  

Treinar habilidades no residente fisioterapeuta o raciocínio crítico para traçar objetivos e 

condutas fisioterapêuticas com recém-nascidos prematuros e/ou com malformações 

congênitas, levando em consideração as peculiaridades individuais e a atuação 

multiprofissional. |Vivenciar a rotina de atendimento noturno aos pacientes e planejamento 

das equipes. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

Que ao final da experiência prática o aluno seja capaz de: 

_Elaborar o processo assistencial no recém-nascido prematuro e/o malformação com ênfase 

no atendimento individualizado;  

_Identificar possíveis as intervenções potencialmente realizadas durante a internação na 

terapia intensiva neonatal e o impacto no desenvolvimento global do recém-nascidos; 

_Estabelecer canais de comunicação e interações com outras equipes envolvidas nos 

cuidados intensivos e intermediários dos recém-nascidos internados e os familiares, 

favorecendo a qualidade da assistência integral de saúde e a adesão às terapêuticas 

propostas; 

_Ter habilidades na condução dos processos terapêuticos no recém-nascido internado; 

_Traçar objetivos e condutas em consonância com os demais profissionais envolvidos no 

cuidado dos recém-nascidos criticamente enfermos; 
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_Ter a capacidade de avaliar, atender e interagir com os pacientes, familiares e profissionais 

envolvidos nos cuidados, liderando o processo do cuidar no ambiente neonatal. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Revisão dos fundamentos anatômicos e fisiológicos do sistema respiratório e cardiovascular 

do neonato  

Revisão da embriologia cardíaca e pulmonar 

Importância do surfactante pulmonar e a relação com a síndrome do desconforto respiratório 

Biomecânicas do sistema respiratório do neonato 

Avaliação da história clínica atual e das condições maternas e de nascimento do neonato 

 Avaliação respiratória e em neonatologia 

Principais exames laboratoriais realizados em recém-nascidos 

Exames de imagem   

Anamnese e avaliação fisioterapêutica do recém-nascido 

Técnicas e recursos fisioterapêuticos para tratamento das disfunções respiratórias neonatais  

Propriedades mecânicas do sistema respiratório: conceitos básicos sobre complacência, 

resistência, constante de tempo 

Indicações e objetivos da ventilação pulmonar mecânica 

Diferenças para o funcionamento dos ventiladores pediátricos e neonatais  

Modos e modalidades ventilatórias básicas e avançadas utilizadas em neonatologia 

Parâmetros ventilatórios iniciais utilizados para a recepção do recém-nascido  

Importância da umidificação e aquecimento dos gases em neonatologia 

Interação cardiopulmonar na ventilação mecânica 

Fatores influentes na descontinuação da ventilação mecânica relacionados ao insucesso da 

extubação 

Critérios para início, estratégias e índices preditivos para a descontinuação da ventilação 

mecânica 

Monitoração respiratória: interpretação de gráficos e curvas do ventilador mecânico, 

identificação de assincronia ventilatória, interpretação e cálculo das variáveis ventilatórias e 

de oxigenação 

Complicações da ventilação mecânica 

Fisioterapia baseada em evidência em neonatologia 
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Métodos de administração, indicações, efeitos fisiológicos e riscos do uso da oxigenoterapia 

em recém-nascidos prematuros 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A acompanhamento dos preceptores, avaliando-se as capacidades: conceitual, 

procedimental e atitudinal, sendo analisadas por meio dos seguintes critérios: iniciativa e 

cooperação; adequação ao local; capacidade de expressão; conhecimento técnico-científico, 

conduta ética; responsabilidade; capacidade crítica; desenvolvimento de habilidades na 

prática dos atendimentos e propostas de intervenções; bem como assiduidade (o residente 

precisa cumprir o horário estipulado com 100% de presença na disciplina).  

Durante a vivência prática, o residente deverá cumprir plantões nos finais de semana e 

feriados com escalas previamente estabelecidas. Nos plantões noturnos, o residente terá 

direito a no mínimo 2(duas) horas de descanso, em local apropriado, durante o plantão de 

12h. 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Avaliação teórico-prático por escrito das capacidades em desempenhar o raciocínio crítico 

frente ao atendimento sensório-motor, considerando-se as condições clínicas, ambientais e 

sociais do lactente nascido prematuro além da apresentação de um protocolo de atendimento 

baseado nos conceitos teóricos buscados na literatura. 

Avaliação comportamental e de desempenho prático com ferramenta específica. 

 

DISCIPLINA PRÁTICA DE ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA PEDIÁTRICA DIURNA E NOTURNA 

Carga horária – 768 horas 

 

EMENTA 

A disciplina aborda os princípios básicos e avançados da ventilação pulmonar mecânica 
invasiva e não-invasiva em pediatria. Aborda também os conceitos e a prática das técnicas 
e recursos utilizados pelo fisioterapeuta na população pediátrica, em relação às indicações, 
contraindicações no atendimento em cuidados intensivos. 
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OBJETIVO GERAL 

Treinar habilidades no residente fisioterapeuta o raciocínio crítico para traçar objetivos e 
condutas fisioterapêuticas no lactente, pré-escolar, escolar e adolescente, levando em 
consideração as peculiaridades individuais e a atuação multiprofissional. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Que ao final da experiência prática o aluno seja capaz de: 

_Elaborar o processo assistencial em pediatria com ênfase no atendimento individualizado; 

_Identificar possíveis as intervenções potencialmente realizadas durante a internação na 
terapia intensiva pediátrica e o impacto no desenvolvimento global dessa população; 

_Estabelecer canais de comunicação e interações com outras equipes envolvidas nos 
cuidados intensivos do lactente, pré-escolar, escolar e adolescentes internados e os 
familiares, favorecendo a qualidade da assistência integral de saúde e a adesão às 
terapêuticas propostas; 

_Ter habilidades na condução dos processos terapêuticos nos pacientes internados; 

_Traçar objetivos e condutas em consonância com os demais profissionais envolvidos no 
cuidado do paciente criticamente enfermo. Ter a capacidade de avaliar, atender e interagir 
com os pacientes, familiares e profissionais envolvidos nos cuidados, liderando o processo 
do cuidar no ambiente de cuidados intensivos pediátricos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

_Revisão dos fundamentos anatômicos e fisiológicos do sistema respiratório e 
cardiovascular da população pediátrica; 

_Biomecânica do sistema respiratório do lactente, pré-escolar, escolar e adolescente; 

_Avaliação da história clínica atual e pregressa do paciente grave; 

_Principais exames laboratoriais realizados na população pediátrica; 

_Análise de exames de imagem; 

_Anamnese e avaliação fisioterapêutica do paciente grave; 

_Avaliação, cuidados e reabilitação com o paciente Neurocrítico; 

_Atualização em mobilização precoce em pediatria; 

_Técnicas e recursos fisioterapêuticos para tratamento das disfunções respiratórias na 
população pediátrica; 

_Propriedades mecânicas do sistema respiratório: conceitos básicos sobre complacência, 
resistência, constante de tempo; 

_Indicações e objetivos da ventilação pulmonar mecânica; 

_Modos e modalidades ventilatórias básicas e avançadas utilizadas em pediatria; 
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_Importância da umidificação e aquecimento dos gases em pediatria; 

_Interação cardiopulmonar na ventilação pulmonar mecânica; 

_Fatores influentes na descontinuação da ventilação pulmonar mecânica relacionados ao 
insucesso da extubação; 

_Critérios para início, estratégias e índices preditivos para a descontinuação da ventilação 
pulmonar mecânica; 

_Monitoração respiratória: interpretação de gráficos e curvas do ventilador pulmonar 
mecânico, identificação de assincronia ventilatória, interpretação e cálculo das variáveis 
ventilatórias e de oxigenação; 

_Complicações da ventilação pulmonar mecânica; 

_Conceitos gerais de capnografia: valores e análise gráfica; 

_Ventilação pulmonar mecânica nas principais doenças respiratória em pediatria; 

_Sedação/Analgesia/Bloqueador neuromuscular; 

_Ressuscitação cardiopulmonar em pediatria; 

_Manejo da via aérea artificial; 

_Fisioterapia baseada em evidência em pediatria. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A acompanhamento dos preceptores, avaliando-se as capacidades: conceitual, 
procedimental e atitudinal, sendo analisadas por meio dos seguintes critérios: iniciativa e 
cooperação; adequação ao local; capacidade de expressão; conhecimento técnico-científico, 
conduta ética; responsabilidade; capacidade crítica; desenvolvimento de habilidades na 
prática dos atendimentos e propostas de intervenções; bem como assiduidade (o residente 
precisa cumprir o horário estipulado com 100% de presença na disciplina). 

Durante a vivência prática, o residente deverá cumprir plantões nos finais de semana e 
feriados com escalas previamente estabelecidas. Nos plantões noturnos, o residente terá 
direito a no mínimo 2(duas) horas de descanso, em local apropriado, durante o plantão de 
12h. 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Avaliação teórico-prático por escrito das capacidades em desempenhar o raciocínio crítico 
frente ao atendimento sensório-motor, considerando-se as condições clínicas, ambientais e 
sociais do lactente, pré-escolar, escolar e adolescente além da apresentação de um 
protocolo de atendimento baseado nos conceitos teóricos buscados na literatura. 

Avaliação comportamental e de desempenho prático com ferramenta específica. 
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DISCIPLINA PRÁTICA DE ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO PRONTO-SOCORRO 
INFANTIL, ENFERMARIA CLÍNICA, SEMI-INTENSIVA DIURNA E NOTURNA 
 
Carga horária – 768 horas 
 

 

EMENTA 

A disciplina reforça os princípios básicos e avançados da ventilação pulmonar mecânica 

invasiva e não-invasiva em pediatria, neonatologia e sala de emergência. Reforça também 

os conceitos e a prática das técnicas e recursos utilizados pelo fisioterapeuta em relação às 

indicações, contraindicações e cuidados no atendimento, visando a proteção do paciente e 

a importância da interação multiprofissional para o sucesso terapêutico para a redução da 

morbimortalidade do paciente. Aborda as peculiaridades do atendimento fisioterapêutico, 

que deve respeitar o período de descanso do paciente, e a relação familiares-profissional 

uma vez que o atendimento ocorre em horário não habitual e geralmente em situação 

emergencial. 

 

OBJETIVO GERAL  

Treinar habilidades no residente fisioterapeuta o raciocínio crítico para traçar objetivos e 

condutas fisioterapêuticas principalmente em situações de emergência e em momento que 

a equipe encontra-se reduzida devido o horário de descanso dos profissionais. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

Que ao final da experiência prática o aluno seja capaz de: 

_Elaborar o processo assistencial o com ênfase no atendimento individualizado;  

_Identificar as possíveis intervenções potencialmente realizadas durante a internação e o 

impacto no desenvolvimento da criança; 

_Estabelecer canais de comunicação e interações com outras equipes envolvidas nos 

cuidados dos pacientes internados e os familiares, favorecendo a qualidade da assistência 

integral de saúde e a adesão às terapêuticas propostas; 

_Ter habilidades na condução dos processos terapêuticos;  

_Traçar objetivos e condutas em consonância com os demais profissionais envolvidos na 

equipe multiprofissional; 
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_Ter a capacidade de avaliar, atender e interagir com os pacientes, familiares e profissionais 

envolvidos nos cuidados, liderando o processo do cuidar. 

 

 

 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Revisão dos fundamentos anatômicos e fisiológicos do sistema respiratório e cardiovascular 

do neonato e da criança 

Revisão da embriologia cardíaca e pulmonar 

Biomecânicas do sistema respiratório do neonato e da criança 

Avaliação da história clínica atual e da história pregressa 

Avaliação global da criança 

Principais exames laboratoriais realizados em sala de emergência 

Exames de imagem   

Técnicas e recursos fisioterapêuticos para tratamento das disfunções respiratórias  

Propriedades mecânicas do sistema respiratório: conceitos básicos sobre complacência, 

resistência, constante de tempo 

Indicações e objetivos da ventilação pulmonar mecânica 

Diferenças para o funcionamento dos ventiladores pediátricos e neonatais  

Modos e modalidades ventilatórias básicas e avançadas 

Parâmetros ventilatórios iniciais utilizados no procedimento de emergência  

Importância da umidificação e aquecimento dos gases 

Interação cardiopulmonar na ventilação mecânica 

Fatores influentes na descontinuação da ventilação mecânica relacionados ao insucesso da 

extubação 

Critérios para início, estratégias e índices preditivos para a descontinuação da ventilação 

mecânica 

Monitoração respiratória: interpretação de gráficos e curvas do ventilador mecânico, 

identificação de assincronia ventilatória, interpretação e cálculo das variáveis ventilatórias e 

de oxigenação 
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Complicações da ventilação mecânica 

Métodos de administração, indicações, efeitos fisiológicos e riscos do uso da oxigenoterapia  

Atuação do fisioterapeuta no momento da intubação, situação de parada cardiorrespiratória 

e reanimação cardiopulmonar 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A acompanhamento dos preceptores, avaliando-se as capacidades: conceitual, 

procedimental e atitudinal, sendo analisadas por meio dos seguintes critérios: iniciativa e 

cooperação; adequação ao local; capacidade de expressão; conhecimento técnico-científico, 

conduta ética; responsabilidade; capacidade crítica; desenvolvimento de habilidades na 

prática dos atendimentos e propostas de intervenções; bem como assiduidade (o residente 

precisa cumprir o horário estipulado com 100% de presença na disciplina).  

Durante a vivência prática, o residente deverá cumprir plantões nos finais de semana e 

feriados com escalas previamente estabelecidas. Nos plantões noturnos, o residente terá 

direito a no mínimo 2(duas) horas de descanso, em local apropriado, durante o plantão de 

12h. 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Avaliação teórico-prático por escrito das capacidades em desempenhar o raciocínio crítico 

frente ao atendimento sensório-motor, considerando-se as condições clínicas, ambientais e 

sociais do lactente nascido prematuro além da apresentação de um protocolo de atendimento 

baseado nos conceitos teóricos buscados na literatura. 

Avaliação comportamental e de desempenho prático com ferramenta específica  

 

BIBLIOGRAFIA (Básica e Complementar) 

Básica 

19. Barbosa AP, Johnston C, Carvalho WB (eds). Ventilação Não-Invasiva em Pediatria, 
vol 1 - Série Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal. Editora Atheneu: Rio de 
Janeiro;2007. 291p. 

20. Carvalho WB, Hirschheimer MR, Matsumoto T (eds). Terapia Intensiva Pediátrica. 3ª 
ed. Rio de Janeiro: Editora Atheneu;2006. 
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21. Carvalho WB, Hirschheimer MR, Proença JO, Freddi NA, Troster EJ (eds). Ventilação 
Pulmonar Mecânica em Pediatria e Neonatologia. 2a ed. Editora Atheneu: Rio de 
Janeiro; 2005. p.601. 

22. Barbosa AP, Johnston C, Carvalho WB (eds). Monitorização e Suporte 
Hemodinâmico, vol 2 - Série Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal. Editora Atheneu: 
Rio de Janeiro;2007. 366 p. 

23. Carvalho WB, Myoshi MH (eds). Fisioterapia Respiratória em Pediatria e 
Neonatologia.1ª ed. Editora Artmed: Porto Alegre; 2008. 

Complementar 

24. Frankenburg WK, Dodds J. editors. The Denver II: Denver Developmental Test 
Manual. Denver, Denver Developmental Materials, Inc, 1990. 

25. Robertson, Daphene R. Perioperative predictors of developmental outcome following 
cardiac surgery in infancy. Cardiol Young 2004; 14:389-395. 

26. Ricetto A, Ribeiro J, Silva N, Baracat E. Fatores prognósticos para ventilação 
mecânica em lactentes com doença respiratória aguda baixa. Rev Assoc Med Bras 
2006;52(5):342-6. 

27. Bobath K. Uma base neurofisiológica para o tratamento da paralisia cerebral. São 
Paulo: Manole; 1984. 

28. Carvalho W, Johnston C, Fonseca M. Bronquiolite aguda, uma revisão atualizada. Rev 
Assoc Med Bras 2007;53(2):182-8. 

29. Frankenbur G, Dodds. The Denver Developmental Screening Test. J Pediatr 1971; 71: 
181. 

30. Noizet O, Leclerc F, Sadik A et al. Does taking endurance into account improve the 
prediction of weaning outcome in mechanically ventilated children? Critical Care 
2005,9(6): 798-807. 

31. Tecklin JS. Fisioterapia Pediátrica. 3a ed. Porto Alegre: Artmed; 2002.p.42-44. 

32. Vassilakopoulos T, Routsi C, Sotiropoulou C et al. The combination of the load/force 
balance and the frequency/idal volume can predict weaning outcome. Intensive Care 
Med 2006; 32(5):684-91. 

33. Coriat LF. Maturação psicomotora no primeiro ano de vida da criança. 4a ed. São 
Paulo: Centauro; 2001. 

34. Halpern R, Giugliani E, Victora C, et al. Fatores de risco para suspeita de atraso no 
desenvolvimento neuropsicomotor aos 12 meses de vida. Rev Chil Pediatr 
2002;73(5):529-539. 

35. Postiaux G. Fisioterapia respiratória pediátrica: o tratamento guiado por ausculta 
pulmonar. 2a ed. Porto Alegre: Artmed; 2004.p.49-51. 

36. West JB. Fisiologia Respiratória.6ª ed. Editora Manole: São Paulo; 2002. p.199. 
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Serviço Social 

 

Perfil do Egresso - Competências específicas para o assistente social 

 
O assistente social residente estará apto a conhecer as condições de vida dos usuários do 
serviço, assim como determinantes sociais que interferem no processo saúde-doença, 
buscando a atuação em equipe, favorecendo a interdisciplinaridade da atenção em saúde 
nos seus diversos níveis de atuação. 
 
Deverá ser capaz de elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos 
que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social, orientar usuários no sentido de identificar 
recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; planejar, 
executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para 
subsidiar ações profissionais; planejar, organizar e administrar Serviços Sociais e de 
Unidade de Serviço Social; realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de 
benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, 
empresas privadas e outras entidades. 

 

Disciplinas Específicas 

 

R1 – Programa Teórico 

Disciplina Carga 
Horária 

Responsável 

Metodologia e Instrumentalização da 
Prática em Saúde, Legislação e Medidas 
de Proteção à Criança e Adolescente e 
Indicadores Sociais 

30h Cristhiene M.N Ramires 

Família 20h Cristhiene M.N Ramires 

Discussões de Casos Clínicos I 136h Tutores 

Total 186 
horas 
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Disciplina: Metodologia e Instrumentalização da Prática em Saúde, Legislação e Medidas 
de Proteção à Criança e Adolescente: Indicadores Sociais - R1 

 
Carga horária: 30 horas 
 
Professores responsável 
Cristhiene M.N Ramires 
 
Módulo: Metodologia e Instrumentalização da Prática em Saúde 
 
Objetivos 
 
Geral: Conhecer os métodos, instrumentos e técnicas para a operacionalização da prática 
do Assistente Social na saúde. 
 
Específicos: 
 

− Apresentar e aprofundar conceitos do Projeto Ético Político do Serviço Social; 
− Discutir bases teóricas e metodológicas do Serviço Social em Saúde; 
− Apresentar os diversos instrumentais técnico operativos do Serviço Social. 

 
 
Metodologia 
 
Os encontros acontecerão através de aula expositiva dialogada, leitura, discussão e 
apresentação de resenhas de bibliografia indicada, privilegiando a interlocução de saberes 
e````` valorização da discussão coletiva. 
 
 
Conteúdo 
 

− O Serviço Social e sua contribuição para a efetivação do SUS 

− Importância em conhecer os determinantes da saúde-doença 

− Prática do Serviço Social em saúde: ações sócio-assistenciais, articulação com a 
equipe de saúde e ações socioeducativas. 

− A entrevista como processo de trabalho. 
− A visita domiciliar e suas características. 
− Conceitos e especificidades dos instrumentos: ficha, relatório, laudo e parecer social 
− Ética no atendimento ao usuário 

 

Campos de estágio R1 
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Unidade de Internação Clínica Pediátrica 

Unidade de Internação semi-intensiva pediátrica 

Unidade de Internação de Doenças Infecto- contagiosas pediátricas 

Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos 

Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal 

Ambulatórios de Pediatria 

UBS Parque Novo Mundo I 

 

 

  

 
Avaliação 
 

Após a última aula de cada módulo será realizada uma avaliação, abordando o conteúdo das 
aulas. Também será avaliada a elaboração e apresentação de resenha de bibliografia 
indicada. 

Serão aprovados aqueles com frequência mínima de 85% nas aulas. A nota final será 
composta pela prova teórica e o seminário, e serão aprovados os alunos que obtiverem nota 
mínima de 6,0 ao final. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

− BRAVO, M I; MATOS, MC. Reforma Sanitária e projeto ético-político do Serviço 
Social: elementos para o debate. In: Saúde e Serviço Social. Editora Cortez. 3ª 
Edição. Rio de Janeiro – UERJ, 2007 

 
− BONETTI, Dislea A. (org). Serviço Social e Ética. Convite a uma nova práxis. 4ª 

edição. Editora Cortez, 2001 

 
− CFESS - Conselho Federal de Serviço Social. Parâmetros para a Atuação de 

Assistentes Sociais na Saúde / Grupo de Trabalho Serviço Social na Saúde. Brasília: 
CFESS, 2009 
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− Vasconcelos, Ana Maria. A Prática do Serviço Social. Cotidiano, formação e 
alternativas na área da saúde, Cortez, 2002. 

 
 
Bibliografia Complementar 
 

− BATTINI, O. & BAPTISTA, M.V. (Orgs.). A prática social do Assistente Social. São 
Paulo – Lisboa: Veras – Cpihts, 2009. 

 
− BARROCO, Maria Lucia S. Ética e Serviço Social: Fundamentos Ontológicos. 

Cortez, 8ª edição. 
 

− BRAVO, Maria Inês Souza Serviço Social e Reforma Sanitária: lutas sociais e 
práticas profissionais. São Paulo: Cortez, Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1996. 

 
− BRAVO, Maria Inês Souza; MATOS, Maurílio Castro “Reforma Sanitária e o Projeto 

Ético-Político do Serviço Social: elementos para o debate”. In: BRAVO, Maria Inês 
Souza, VASCONCELOS, Ana Maria, GAMA, Andréa de Souza, MONNERAT, Gisele 
Lavinas (Organizadoras). Saúde e Serviço Social. São Paulo: Cortez; Rio de 
Janeiro: UERJ, 2004. 

 
− COSTA, Maria Dalva Horácio da “O trabalho nos serviços de saúde e a inserção 

dos(as) assistentes sociais”. In: Serviço Social e Sociedade (62). São Paulo: Cortez, 
2000. 

 
− GUERRA, Yolanda. Instrumentalidade do processo de trabalho e Serviço Social. In: 

Serviço Social e Sociedade. São Paulo: Cortez, nº.62, 2000. 
 

− MATOS, Maurílio Castro “O debate do Serviço Social na Saúde na década de 90”. 
In: Serviço Social e Sociedade (74). São Paulo: Cortez, 2003. 

 
− MIOTO, Regina Célia Tamaso; NOGUEIRA, Vera Maria Ribeiro Sistematização, 

Planejamento e Avaliação das Ações dos Assistentes Sociais no Campo da Saúde. 
In: MOTA, A. E.; BRAVO, M. I. S.; UCHÔA, R.; NOGUEIRA, V.; MARSIGLIA, R.; 
GOMES, L; TEIXEIRA, M. (Organizadoras) Serviço Social e Saúde: formação e 
trabalho profissional. São Paulo: Cortez, 2006. 

 
− SOUSA, C. T. de. A prática do assistente social: conhecimento, instrumentalidade e 

intervenção profissional. In: Emancipação, Ponta Grossa, 2008. 
 
 
Módulo: Legislação e Medidas de Proteção à Criança 
 
Objetivo 
 
Geral: Apresentar legislação de proteção à criança e adolescente, bem como sua 
aplicabilidade no atendimento à saúde.  
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Específicos: 
 

− Apresentar legislação para criança e adolescente 

− Identificar e discutir no ECA artigos específicos aplicáveis à área de saúde 

− Conhecer papel dos atores sociais no desenvolvimento, proteção e promoção de 
qualidade de vida na criança e adolescente 

 
Metodologia 
 
Os encontros acontecerão através de aula expositiva dialogada, leitura, discussão e 
apresentação de resenhas de bibliografia indicada, privilegiando a interlocução de saberes 
e valorização da discussão coletiva. 
 
Conteúdo 
 

− Princípios de proteção integral à criança e adolescente 

− Fatores de proteção e risco relacionados à saúde - ECA 

− Papel do adulto de referência na formação e desenvolvimento da criança e 
adolescente 

− Papel do profissional da saúde na proteção e promoção da qualidade de vida da 
criança e adolescente. 
 

Avaliação 
 

Após a última aula de cada módulo será realizada uma avaliação, abordando o conteúdo das 
aulas. Também será avaliada a elaboração e apresentação de resenha de bibliografia 
indicada. 

Serão aprovados aqueles com frequência mínima de 85% nas aulas. A nota final será 
composta pela prova teórica e o seminário, e serão aprovados os alunos que obtiverem nota 
mínima de 7,0 ao final. 
 
Bibliografia Básica 
 

− Convenção sobre os Direitos da Criança – disponível em www.unicef.org.br 
 

− Declaração Universal dos Direitos Humanos - disponível em www.unicef.org.br 
 
 

− BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal n. 8.069/90, de 13 de julho 
de 1990, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Brasília: 
Ministério da Justiça, 1995.  

 
Bibliografia Complementar 
 

http://www.unifesp.br/
http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm
http://www.unicef.org.br/
http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm
http://www.unicef.org.br/
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− Arantes, Esther Maria de Magalhães. Proteção integral à criança e ao adolescente: 
proteção versus autonomia?. Psicol. clin., 2009, vol.21, no.2, p.431-450. 

 
− COSTA, Maria Conceição O.; BIGRAS, Marc. Mecanismos pessoais e coletivos de 

proteção e promoção da qualidade de vida para a infância e adolescência. Ciênc. 
saúde coletiva,  Rio de Janeiro,  v. 12,  n. 5, out.  2007 

 
− Gomes, Romeu, Silva, Cosme Marcelo Furtado Passos da and Njaine, Kathie 

Prevenção à violência contra a criança e o adolescente sob a ótica da saúde: um 
estudo bibliográfico. Ciênc. saúde coletiva, 1999, vol.4, no.1, p.171-181. 

 
− Martins, Christine Baccarat de Godoy and Jorge, Maria Helena Prado de Mello Maus-

tratos infantis: um resgate da história e das políticas de proteção. Acta paul. 
enferm., Jun 2010, vol.23, no.3, p.417-422. 

 
− Morelli, Ailton José, Silvestre, Eliana and Gomes, Telma Maranho Desenho da 

política dos direitos da criança e do adolescente. Psicol. estud., Mar 2000, vol.5, 
no.1, p.65-84. 

 
− Njaine, Kathie et al. Redes de prevenção à violência: da utopia à ação. Ciênc. 

saúde coletiva, 2006, vol.11, p.1313-1322.  
 
− Pfeiffer, Luci and Salvagni, Edila Pizzato Visão atual do abuso sexual na infância e 

adolescência. J. Pediatr. (Rio J.), Nov 2005, vol.81, no.5, p.s197-s204. 
 
− Reichenheim, Michael E., Hasselmann, Maria Helena and Moraes, Claudia Leite 

Conseqüências da violência familiar na saúde da criança e do adolescente: 
contribuições para a elaboração de propostas de ação. Ciênc. saúde coletiva, 
1999, vol.4, no.1, p.109-121 

 
− Saliba, Orlando et al. Responsabilidade do profissional de saúde sobre a 

notificação de casos de violência doméstica. Rev. Saúde Pública, Jun 2007, 
vol.41, no.3, p.472-477. 

 
− Sapienza, Graziela and Pedromônico, Márcia Regina Marcondes Risco, proteção e 

resiliência no desenvolvimento da criança e do adolescente. Psicol. estud., Ago 
2005, vol.10, no.2, p.209-216. 

 
− SILVA, Maria Liduina de Oliveira e. O Estatuto da Criança e do Adolescente e o 

Código de Menores: descontinuidades e continuidades. Revista Serviço Social e 
Sociedade, No 83, Editora Cortez, 2005 

 
 
Módulo: Indicadores Sociais 
 
Objetivos 
 

http://www.unifesp.br/
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Geral: Compreender a importância dos indicadores sociais e demográficos na contribuição 
e subsídio para políticas sociais e de saúde. 
 
Específicos: 
 

− Conhecer Conceito de indicador Social 
− Avaliar principais indicadores da gestão pública 

− Analisar e relacionar dados dos indicadores com as ações em saúde 

 
Metodologia 
 
Os encontros acontecerão através de aula expositiva, leitura e discussão de bibliografia 
indicada, privilegiando a interlocução de saberes e valorização da discussão coletiva. 
 
Conteúdo 
 

− O Conceito de Indicador Social 
− Propriedades dos indicadores sociais 

− Tipologias de indicadores sociais 

− Fontes de dados para construção de indicadores sociais 

 
 

Campos de estágio R2 

 

 

Unidade de Internação Clínica Pediátrica 

Unidade de Internação semi-intensiva pediátrica 

Unidade de Internação de Doenças Infecto- contagiosas pediátricas 

Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos 

Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal 

Ambulatórios de Pediatria 
 

 
Bibliografia Básica 
 
Avaliação 
 
Após a última aula de cada módulo será realizada uma avaliação, abordando o conteúdo das 
aulas. 

http://www.unifesp.br/
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Serão aprovados aqueles com frequência mínima de 85% nas aulas. A nota final será 
composta pela prova teórica e o seminário, e serão aprovados os alunos que obtiverem nota 
mínima de 6,0 ao final. 
 

− CARLEY, Michael. Indicadores sociais: teoria e prática. Rio de Janeiro, Zahar, 1985. 
 

− IBGE. Indicadores sociodemográficos e de Saúde no Brasil, Rio de Janeiro, 2009 

 
− JANNUZZI, Paulo de Martino. Indicadores Sociais na formulação e avaliação de 

políticas públicas. Revista Brasileira de Administração Pública. Rio de Janeiro, pg. 
51-72, 2002 

 
− ___________. INDICADORES SOCIAIS NO BRASIL: CONCEITOS, FONTES DE 

DADOS E APLICAÇÕES, Editora Alínea, 2004 

 
− OPAS/OMS. Indicadores básicos de saúde no Brasil: conceitos e aplicações/ Rede 

Interagencial de Informações para a Saúde - Ripsa. – Brasília: Organização Pan-
Americana da Saúde, 2002. 

 
− PNUD. Desenvolvimento Humano e Condições de Vida: Indicadores Brasileiros. 

Brasília, 1998. 
 

− www.ibge.gov.br 
 
Bibliografia Complementar 
 

− Cohn, Amélia, Westphal, Márcia Faria and Elias, Paulo Eduardo Informação e 
decisão política em saúde. Rev. Saúde Pública, Jan 2005, vol.39, no.1, p.114-121.  

 
− Drachler, Maria de Lourdes et al. Proposta de metodologia para selecionar 

indicadores de desigualdade em saúde visando definir prioridades de políticas 
públicas no Brasil. Ciênc. saúde coletiva, 2003, vol.8, no.2, p.461-470.  

 
− Farias, Norma and Cardoso, Maria Regina A Mortalidade por Aids e indicadores 

sociais no Município de São Paulo, 1994 a 2002. Rev. Saúde Pública, Abr 2005, 
vol.39, no.2, p.198-205.  

 
− Fernandes, Liliane Simara and Peres, Marco Aurélio Associação entre atenção  

básica em saúde bucal e indicadores socioeconômicos municipais. Rev. Saúde 
Pública, Dez 2005, vol.39, no.6, p.930-936. 

 
− Galduróz, José Carlos F and Caetano, Raul Epidemiologia do uso de álcool no 

Brasil. Rev. Bras. Psiquiatr., Maio 2004, vol.26, suppl.1, p.3-6. 
 

− KLUCK, Mariza. Indicadores de Qualidade para Assistência Hospitalar. 
FAMED/UFRGS. disponível em http://www.cih.com.br/Indicadores.htm  

  

http://www.unifesp.br/
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/criancas_adolescentes/default.shtm
http://www.cih.com.br/Indicadores.htm
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− Martinez, Edson Zangiacomi et al. Gravidez na adolescência e características 
socioeconômicas dos municípios do Estado de São Paulo, Brasil: análise espacial. 
Cad. Saúde Pública, Maio 2011, vol.27, no.5, p.855-867.  

 
− Martins, Ignez Salas and Marinho, Sheila Pita O potencial diagnóstico dos 

indicadores da obesidade centralizada. Rev. Saúde Pública, Dez 2003, vol.37, no.6, 
p.760-767. 

 
− ROMERA, Valderês Maria. OS INDICADORES SOCIAIS COMO INSTRUMENTOS 

DE GESTÃO SOCIAL. Disponível em http://www.ssrevista.uel.br/c-
v10n2_valderes.htm 

 
− Rumel, Davi et al. Acurácia dos indicadores de risco do Programa de Defesa da Vida 

dos Lactentes em região do Estado de São Paulo, Brasil. Rev. Saúde Pública, Fev 
1992, vol.26, no.1, p.6-11. 

 
− Santiago, Alynne da Costa et al. Indicadores sociais e de saúde para a 

operacionalização da vigilância à saúde. Rev. esc. enferm. USP, Dez 2008, vol.42, 
no.4, p.798-803.  

 
− Santos Neto, Edson Theodoro et al. Políticas de saúde materna no Brasil: os nexos 

com indicadores de saúde materno-infantil. Saude soc., Jun 2008, vol.17, no.2, 
p.107-119. 

 
− Silva, Rosemara Melchior Valdevino and Fracolli, Lislaine Aparecida A utilização de 

indicadores sociais na operacionalização do modelo de Vigilância da Saúde. Rev. 
esc. enferm. USP, Mar 2009, vol.43, no.1, p.168-177.  

 
− Sobral, André and Freitas, Carlos Machado de Modelo de organização de 

indicadores para operacionalização dos determinantes socioambientais da saúde. 
Saude soc., Mar 2010, vol.19, no.1, p.35-47 

 
− HC/FMUSP -  Manual de Indicadores do Serviço Social para Serviços de Saúde - 

Coordenadoria das Atividades do Serviço Social - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - 2008 

 
− Yazlle, Marta Edna Holanda Diógenes et al. A Adolescente Grávida: Alguns 

Indicadores Sociais. Rev. Bras. Ginecol. Obstet., Out 2002, vol.24, no.9, p.609-614. 
 

Disciplina: Família I - R1 

 
Carga horária: 20 horas 
 
Professores Responsáveis 
 
Cristhiene M.N Ramires 
 

http://www.unifesp.br/
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Objetivos 
 
Geral: Aprofundar a discussão sobre os conceitos de família, seu papel enquanto espaço de 
proteção e cuidado, as transformações ocorridas e sua importância dentro das políticas 
sociais. 
 
Específicos: 
 

− Discutir os conceitos de família; 
− Aprofundar a discussão sobre família enquanto espaço de proteção à criança e 

adolescente, bem como espaço de cuidado; 
− Apresentar e discutir conceitos de família e políticas públicas. 

 
Metodologia 
 
Os encontros acontecerão através de aula expositiva, leitura, recursos áudio visuais e 
discussão de bibliografia indicada, privilegiando a interlocução de saberes e valorização da 
discussão coletiva. 
 
Conteúdo 
 

− Quem é a família na sociedade contemporânea; 
− Mudanças sociais e mudanças familiares; 
− Família e políticas públicas; 
− E.C.A; 
− L.O.A.S; 
− Família enquanto espaço de cuidado. 

 
Avaliação 
 
Após a última aula de cada módulo será realizada uma avaliação, abordando o conteúdo das 
aulas. 
Serão aprovados aqueles com frequência mínima de 85% nas aulas. A nota final será 
composta pela prova teórica e o seminário, e serão aprovados os alunos que obtiverem nota 
mínima de 7,0 ao final. 
 
 
Bibliografia Básica 
 
 

− Acosta, R.A e Vittale, M.A . Família: redes, laços e políticas públicas. IEE: São Paulo, 
2003. 

 
− Áries, P. A. História social da criança e da família. Zahar, Rio de Janeiro, 1978. 

 
− Sarti, C.A . A família como espelho: um estudo sobre a moral dos pobres. Editora 

Autores Associados. Campinas, 1996. 

http://www.unifesp.br/
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− BRASIL, Presidente da República. Lei Orgânica da Assistência Social, Lei Federal 

8.742, de 7 de dezembro de 1993, publicada no DOU de 8 de dezembro de 1993.  
 

− BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: 1988 – texto constitucional 
de 5 de outubro de 1988 com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais 
de n.1, de 1992, a 32, de 2001, e pelas Emendas Constitucionais de Revisão de n. 1 
a 6, de 1994, - 17. Ed. – Brasília: 405 p. – (Série textos básicos; n. 25). 

 
− CARVALHO, Maria do Carmo Brant (org.) A família contemporânea em debate. 4ª ed. 

São Paulo, Cortez, 2004. 
 

− ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8069, de janeiro de 1990. 
 

− FONSECA, Ana Maria M. da. “Que família é essa?”. In WANDERLEY, Mariângela 
Belfiori; OLIVEIRA, Isaura Isoldi Mello Castanho (Orgs). Trabalho com famílias. São 
Paulo: IEE-PUC-SP, 2004. 

 
− MIOTO, Regina. Célia. Tomaso. A família é um espaço de pessoas In: Trabalho com 

famílias - textos de apoio. São Paulo: SAS-PUC-SP, 2004. 
 

− PETRINI, João Carlos. Pós-modernidade e família um itinerário de compreensão. 
Bauru, SP. EDUSC, 2003 

− ____________. Mudanças sociais e familiares na atualidade: reflexões à luz da 
história social e da sociologia. Memorandum, 8, 20-37. Disponível em  
http://www.fafich.ufmg.br/memorandum/artigos08/petrini01.htm 

 
− SANTOS, José Eduardo Ferreira. Travessias – A adolescência em Novos Alagados: 

Trajetórias pessoais e estruturas de oportunidade em um contexto de risco 
psicossocial. Dissertação de mestrado em Psicologia apresentada na Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 2004. 

 
− VIGNOLI, Maria Francisca Sales. A Família como campo de atuação e investigação 

do Serviço Social Brasileiro. Dissertação de mestrado em Serviço Social apresentada 
a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2007. 

 

 

Discussão de Casos Clínicos I - R1 

 

R1 PRG 136 horas 

 

Descrição 

Discussões de casos clínicos sob orientação dos Tutores e/ou Preceptores da Unidade 
Hospitalar, com apresentação audiovisual de temas relacionados aos casos. 

http://www.unifesp.br/
http://www.fafich.ufmg.br/memorandum/artigos08/petrini01.htm
http://www.unifesp.br/spdm/hsp/humaniza
http://www.unifesp.br/spdm/hsp/humaniza
http://www.unifesp.br/spdm/hsp/humaniza


 

 

 

599 
 

 

Metodologia 

 

Identificação de casos clínicos de interesse mútuo de os residentes das áreas envolvidas 
no Programa. 

Elaboração da apresentação em conjunto com os  Tutores/Preceptores. 

Apresentação audiovisual do caso clínico e tema relacionado ao mesmo com discussão e 
análise crítica. 

 

Disciplinas Específicas 

 

R2 – Programa Teórico 

Disciplina Carga 
Horária 

Responsável 

Família como Espaço de Proteção e 
Cuidado, Desenvolvimento da Criança e 
do Adolescente  e Redes Sociais 

40h Cristhiene M.N Ramires 

Educação em Saúde voltada ao 
adolescente 

40h Cristhiene M.N Ramires 

Indicadores Sociais 10h Cristhiene M.N Ramires 

Discussões de Casos Clínicos 282h Tutores 

Total 372 
horas 

 

 

Disciplina: Família como Espaço de Proteção e Cuidado, Desenvolvimento da Criança e 
do Adolescente e Redes Sociais 

 
Carga Horária: 40 horas 
 
Professores Responsáveis 
 

http://www.unifesp.br/


 

 

 

609 
 

Célia Regina do Nascimento 

Eliane Malheiro Ferraz de Carvalho 

Nadjane Bezerra do Amaral Prilip 
 
 
Módulo: Família como Espaço de Proteção e Cuidado 
 
Objetivos 
 
Geral: Discutir o papel da família enquanto lócus de proteção à criança e adolescente. 
 
 
Específicos 
 

− Aprofundar o conceito de família; 

− Conhecer as políticas e programas sociais voltados à família; 

− Verificar a efetividade das redes de suporte à família em especial no que concerne à 

criança e adolescente. 

 
Metodologia 
 
Os encontros acontecerão através de aula expositiva dialogada, recurso áudio visual, 
leitura e discussão de bibliografia indicada, apresentação de seminários temáticos, 
privilegiando a interlocução de saberes e valorização da discussão coletiva. 
 
Conteúdo 
 

− A Família enquanto espaço relacional; 

− Conceito de família – do que estamos falando na sociedade contemporânea 

− E.C.A 

− L.O.A.S 

− Violência e família – Quando a família não protege 

− Adolescência e sexualidade 

− Políticas Públicas destinadas à família 

 
Avaliação 
 

Após a última aula de cada módulo será realizada uma avaliação, abordando o conteúdo das 
aulas. Também será avaliado a elaboração e apresentação de seminário temático em grupo. 

http://www.unifesp.br/
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Serão aprovados aqueles com frequência mínima de 85% nas aulas. A nota final será 
composta pela prova teórica e o seminário, e serão aprovados os alunos que obtiverem nota 
mínima de 7,0 ao final. 
 
Bibliografia Básica 
 

 

− Áries, P. A. História social da criança e da família. Zahar, Rio de Janeiro, 1978. 
 

− BRASIL, Presidente da República. Lei Orgânica da Assistência Social, Lei Federal 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, publicada no DOU de 8 de dezembro de 1993. 

 
− BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: 1988 – texto constitucional 

de 5 de outubro de 1988 com as alterações adotadas pelas Emendas 
Constitucionais de n.1, de 1992, a 32, de 2001, e pelas Emendas Constitucionais de 
Revisão de n. 1 a 6, de 1994, - 17. Ed. – Brasília: 405 p. – (Série textos básicos; n. 
25). 

 
− CASTRO, Gustavo; CARVALHO, Edgar, ALMEIDA, Maria da Conceição (org). Ensaios da 

Complexidade. Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 
− ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8069, de janeiro de 1990. 

 
− GRUSPUN, Haim. Criando Filhos Vitoriosos. Editora Atheneu, 1ª Edição, 2005 

 
− INOJOSA, Rose Marie. Intersetorialidade e Configuração de um novo paradigma. Revista de 

Administração Pública, vol 32, março/abril, 1998. 

 

− MALDONADO, Jorge E. Crises e Perdas na Família. Editora Ultimato, Viçosa - MG 

 
− MATURAMA, Humberto. Biologia del fenómeno social. Ed Universitária, 1996 

 

− OSORIO, Luiz Carlos. A Violência Nossa de Cada Dia. Editora Gruppos - Espaço Editorial, 

2001 

 
− Sarti, C. A. A família como espelho: um estudo sobre a moral dos pobres. Editora 

Autores Associados. Campinas, 1996. 
 

− VITALE, Maria Amália Faller. Laços Amorosos - Terapia de Casal e Psicodrama. Editora 

Ágora, 2004 

 

− WALSH, Froma. Caos e Violência. Editora Rocca 

 

− _____________. Fortalecendo a Resiliência Familiar. Editora Rocca 

 
 

http://www.unifesp.br/
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Módulo: Desenvolvimento da Criança e do Adolescente   
 
Objetivo 
 
Geral: Compreender o desenvolvimento do ser humano, do nascimento à adolescência. 
 
 
Específicos 
 

− Identificar características e fases do desenvolvimento da criança e do adolescente; 

− Reconhecer aspectos cognitivos, emocionais e psicológicos deste desenvolvimento. 

 
Metodologia 
 
Ocorrerão aulas expositivas, uso de recursos áudio visuais, leituras individuais e 
compartilhadas com base na bibliografia indicada, estudos de casos, além de apresentação 
de seminários temáticos, visando a interlocução de saberes coletivos. 
 
Conteúdo 
 

− Desenvolvimento infantil e adolescente segundo Piaget; 

− Desenvolvimento infantil e adolescente segundo Vygotsky; 

− Teoria do apego; 

− Perfil no contexto atual de crianças e adolescentes; 

− Abordagem em deficiências e transtornos. 

 
 
Avaliação 
 

Após a última aula de cada módulo será realizada uma avaliação, abordando o conteúdo das 
aulas. Também será avaliado a elaboração e apresentação de seminário temático em grupo. 

Serão aprovados aqueles com frequência mínima de 85% nas aulas. A nota final será 
composta pela prova teórica e o seminário, e serão aprovados os alunos que obtiverem nota 
mínima de 7,0 ao final. 
 
 
Bibliografia Básica 

 
− BOWLBY, John. Apego. São Paulo: Martins Fontes, 1990. 

 
− COLL, César. Desenvolvimento psicológico e educação – Psicologia evolutiva, Vol. 

1.Porto Alegre: Artmed, 2008. 
 

http://www.unifesp.br/
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− PIAGET, Jean.  A Epistemologia Genética. Trad. Nathanael C. Caixeira. Petrópolis: 
Vozes, 1971. 110p.  

 
− PIAGET, Jean. A Evolução Intelectual da Adolescência à Vida Adulta. Porto Alegre: 

Faculdade de Educação, 1993. Traduzido de: Intellectual Evolution from Adolescence 
to Adulthood. Human Development, v. 15, p.1-12, 1972. 

 
− VYGOTSKY, Lev. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984. 

 
Módulo: Redes Sociais  
 
Objetivos 
 
Geral: Aprofundar a discussão sobre o conceito de rede social e sua aplicabilidade 
enquanto instrumento de intervenção social. 
 
Específicos 
 

− Aprofundar o conceito de rede social; 

− Discutir o papel da rede primária; 

− Apresentar o conceito de rede secundária. 

 
Metodologia 
 
Os encontros acontecerão através de aula expositiva, leitura, seminários e discussão de 
bibliografia indicada, privilegiando a interlocução de saberes e valorização da discussão 
coletiva. 
 
Conteúdo 
 

− Abordagem teórica das redes sociais 

− A exploração das redes sociais; 
− Os instrumentos de intervenção de rede. 

 

Campos de estágio R2 -  

 

http://www.unifesp.br/
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Unidade de Internação Clínica Pediátrica 

Unidade de Internação semi-intensiva pediátrica 

Unidade de Internação de Doenças Infecto- contagiosas pediátricas 

Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos 

Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal 

Ambulatórios de Pediatria 
 

 
Avaliação 
 
Após a última aula de cada módulo será realizada uma avaliação, abordando o conteúdo das 
aulas, além dos seminários apresentados. 
Serão aprovados aqueles com frequência mínima de 85% nas aulas. A nota final será 
composta pela prova teórica e o seminário, e serão aprovados os alunos que obtiverem nota 
mínima de 7,0 ao final. 

 
Bibliografia Básica 
 

− BARBOSA, M. T. S., BYINGTON, M. R. L. e STRUCHINER, C. J. Modelos 

dinâmicos e redes sociais: revisão e reflexões a respeito de sua contribuição para o 

entendimento da epidemia do HIV. Cadernos de Saúde Pública, v.16, suplemento.1, 

2000. 

− BOTT, E. Família e rede social. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976. 

− CAMPOS, C. E. A. e CARGIA, J. Contribuições para a supervisão dos programas 

sociais com foco na família. Revista Katalisys, vol. 10, n 1, 2007. 

− Sanicola, L. As dinâmicas de rede e o trabalho social (Tradução Durval Cordas). São 

Paulo: Veras Editora, 2008. 

− Sluzki, C.E. A rede social na prática sistêmica: alternativas terapêuticas. São Paulo: 

Casa do Psicólogo, 1997. 

 
Módulo: Redes Sociais 
 
Objetivos 
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Geral: Aprofundar a discussão sobre o conceito de rede social e sua aplicabilidade 
enquanto instrumento de intervenção social. 
 
Específicos 
 

− Aprofundar o conceito de rede social; 

− Discutir o papel da rede primária; 

− Apresentar o conceito de rede secundária. 

 
Metodologia 
 
Os encontros acontecerão através de aula expositiva, leitura, seminários e discussão de 
bibliografia indicada, privilegiando a interlocução de saberes e valorização da discussão 
coletiva. 
 
Conteúdo 
 

− Abordagem teórica das redes sociais 

− A exploração das redes sociais; 
− Os instrumentos de intervenção de rede. 

 
Avaliação 
 
Após a última aula de cada módulo será realizada uma avaliação, abordando o conteúdo das 
aulas, além dos seminários apresentados. 
Serão aprovados aqueles com frequência mínima de 85% nas aulas. A nota final será 
composta pela prova teórica e o seminário, e serão aprovados os alunos que obtiverem nota 
mínima de 7,0 ao final. 

 
Bibliografia Básica 
 

− BARBOSA, M.T.S., BYINGTON, M. R. L. e STRUCHINER, C. J. Modelos dinâmicos 

e redes sociais: revisão e reflexões a respeito de sua contribuição para o 

entendimento da epidemia do HIV. Cadernos de Saúde Pública, v.16, suplemento.1, 

2000. 

− BOTT, E. Família e rede social. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976. 

− CAMPOS, C. E. A. e CARGIA, J. Contribuições para a supervisão dos programas 

sociais com foco na família. Revista Katalisys, vol. 10, n 1, 2007. 

− Sanicola, L. As dinâmicas de rede e o trabalho social (Tradução Durval Cordas). São 

Paulo: Veras Editora, 2008. 
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− Sluzki, C.E. A rede social na prática sistêmica: alternativas terapêuticas. São Paulo: 

Casa do Psicólogo, 1997. 

 

Disciplina Educação em Saúde voltada ao adolescente - R2 

 
Carga horária: 40 horas 
 
Professores responsáveis 
 
Ana Maria Santana de Alcântara 
 
 
Objetivos 
 
Geral: Conhecer e discutir concepções e práticas no cuidado à saúde do adolescente em 
Atenção Hospitalar. 
 
Específicos 
 

− Conhecer etapas do desenvolvimento do adolescente 

− Apresentar conceitos de Educação em Saúde e Aprendizagem Significativa 

− Refletir sobre necessidades específicas na área da saúde do adolescente 

 
Metodologia 
 
Os encontros acontecerão através de aula expositiva, leitura e discussão de bibliografia 
indicada, privilegiando a interlocução de saberes e valorização da discussão coletiva. 
 
Conteúdo 
 

− As etapas do desenvolvimento do adolescente e suas características; 
− Educação em Saúde para Adolescentes 

− Abordagem e assistência no âmbito da sexualidade e DST 

− Gravidez na adolescência: educação e assistência 

− Uso e Abuso de Álcool e Drogas 

− A educação alimentar na adolescência 

 
Avaliação 
 
Após a última aula de cada módulo será realizada uma avaliação, abordando o conteúdo das 
aulas.  
Serão aprovados aqueles com frequência mínima de 85% nas aulas. A nota final será 
composta pela prova teórica e o seminário, e serão aprovados os alunos que obtiverem nota 
mínima de 6,0 ao final. 
 
Bibliografia Básica 
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− Brasil. Drogas : cartilha álcool e jovens / Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas. - Brasília : Presidência da República, Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas, 2010. 

 
− Ferreira, Márcia de Assunção et al. Saberes de adolescentes: estilo de vida e 

cuidado à saúde. Texto contexto - enferm., Jun 2007, vol.16, no.2, p.217-224. 
 

− FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia – saberes necessários à prática educativa. 36ª 
Ed, São Paulo: Editora Paz e Terra, 2009. 

 
− GAZZINELLI, M. F. et al. Educação em saúde: conhecimentos, representações 

sociais e experiências da doença. Cad. Saúde Pública,  Rio de Janeiro,  fev.  2005. 
 

− MOREIRA, M.A. Aprendizagem Significativa Crítica. III Encontro Internacional sobre 
Aprendizagem Significativa, Lisboa (Peniche), 11 a 15 de setembro de 2000. 
(publicada nas Atas desse Encontro, p.p. 33-45). 

 
− Queiroz, Maria Veraci Oliveira, Ribeiro, Edivânia Maria Vasconcelos and Pennafort, 

Viviane Peixoto dos Santos Assistência ao adolescente em um serviço terciário: 
acesso, acolhimento e satisfação na produção do cuidado. Texto contexto - 
enferm., Jun 2010, vol.19, no.2, p.291-299. 

 
Bibliografia Complementar 
 

− Ballani, Tanimária da Silva Lira and Oliveira, Magda Lúcia Félix de Uso de drogas de 
abuso e evento sentinela: construindo uma proposta para avaliação de políticas 
públicas. Texto contexto - enferm., Set 2007, vol.16, no.3, p.488-494. 

 
− Bastos, Mônica Reis et al. Práticas contraceptivas entre jovens universitárias: o 

uso da anticoncepção de emergência. Texto contexto - enferm., Set 2008, vol.17, 
no.3, p.447-456. 

 
− Brêtas, José Roberto da Silva et al. Conhecimento sobre DST/AIDS por estudantes 

adolescentes. Rev. esc. enferm. USP, Set 2009, vol.43, no.3, p.551-557. 
 

− Camargo, Brigido V and Botelho, Lúcio J Aids, sexualidade e atitudes de 
adolescentes sobre proteção contra o HIV. Rev. Saúde Pública, Fev 2007, vol.41, 
no.1, p.61-68. 

 
− Camargo, Elisana Ágatha Iakmiu and Ferrari, Rosângela Aparecida Pimenta 

Adolescentes: conhecimentos sobre sexualidade antes e após a participação 
em oficinas de prevenção. Ciênc. saúde coletiva, Jun 2009, vol.14, no.3, p.937-946. 
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− Conti, Maria Aparecida, Frutuoso, Maria Fernanda Petroli and Gambardella, Ana 
Maria Dianezi Excesso de peso e insatisfação corporal em adolescentes. Rev. 
Nutr., Ago 2005, vol.18, no.4, p.491-497. 

 
− CZERESNIA, D. O conceito de Saúde e a Diferença entre Prevenção e Promoção. 

Revisão de artigo In: Czeresnia D, Freitas CM (org.). Promoção da Saúde: conceitos, 
reflexões, tendências. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2003. p.39-53  

 
− DIEHL, Alessandra; CORDEIRO, Daniel Cruz; LARANJEIRA, Ronaldo e col. São 

Paulo, ARTMED, 2011 

 
− DUALIBI, Sérgio e LARANJEIRA, Ronaldo. Políticas públicas relacionadas às bebidas 

alcoólicas. Rev. Saúde Pública [on-line]. 2007, vol. 41, no. 5. 
 

− Enes, Carla Cristina and Slater, Betzabeth Obesidade na adolescência e seus 
principais fatores determinantes. Rev. bras. epidemiol., Mar 2010, vol.13, no.1, 
p.163-171. 

 
− Faria, Roberta et al. Propaganda de álcool e associação ao consumo de cerveja 

por adolescentes. Rev. Saúde Pública, Jun 2011, vol.45, no.3, p.441-447. 
 
− Ferreira, Márcia de Assunção. A educação em saúde na adolescência: grupos de 

discussão como estratégia de pesquisa e cuidado-educação. Texto contexto - 
enferm., Jun 2006, vol.15, no.2, p.205-211. 

 
− FISBERG, M.; CINTRA, I. P. ; PASSOS, M.A.Z. Prevenção da Obesidade: Factível ou 

Utopia?. In: Marcio C. Mancini; Bruno Geloneza; João Eduardo N. Salles; Josivan 
Gomes de Lima; Mario K. Carra. (Org.). Tratado de Obesidade. Itapevi-SP: AC 
Farmacêutica, 2010, v. , p. 34-40 

 
− FISBERG, M. ; BANDEIRA, C. R. S. ; BONILHA, E.A.; HALPERN, G. ; DASKAL, M. 

H. . Hábitos alimentares na adolescência. In: CARVALHO, E. S.; CARVALHO, W. B.. 
(Org.). Terapêutica e prática pediátrica. 2 ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2000, v. 1, 
p. 460-466 

 
− FISBERG, M. . Obesidade na Infância e Adolescência. In: FISBERG, M e cols.. (Org.). 

Obesidade na Infância e Adolescência. Porto Alegre - RS: Fundo Editorial - BYK, 
1995, v. , p. 9-13 

 
− Freitas, Kelly Ribeiro de and Dias, Silvana Maria Zarth Percepções de adolescentes 

sobre sua sexualidade. Texto contexto - enferm., Jun 2010, vol.19, no.2, p.351-357. 
 

− LARANJEIRA, R. & PINSKY, I. - O Alcoolismo. Coleção Mitos & Verdades. São Paulo, 
Editora Contexto, 1997 
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− LARANJEIRA, R. Bases para uma política de tratamento dos problemas relacionados 
ao álcool e outras drogas no estado de São Paulo. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 
Brasil, v. 45, n. 4, p. 191-199, 1996. 

 
− MIOTO, Regina Célia Tamaso. A maternidade na adolescência e a (dês)proteção 

social. Revista Serviço Social e Sociedade, No 83, Editora Cortez, 2005 

 
− Paiva, Vera et al. Idade e uso de preservativo na iniciação sexual de adolescentes 

brasileiros . Rev. Saúde Pública, Jun 2008, vol.42, suppl.1, p.45-53. 
 

− Peres, Fumika and Rosenburg, Cornélio P. Desvelando a concepção de 
adolescência/adolescente presente no discurso da Saúde Pública. Saude soc., 
Jul 1998, vol.7, no.1, p.53-86. 

 
− Rossi, Camila Elizandra et al. Influência da televisão no consumo alimentar e na 

obesidade em crianças e adolescentes: uma revisão sistemática. Rev. Nutr., Ago 
2010, vol.23, no.4, p.607-620. 

 
− Serrano, Solange Queiroga et al. Percepção do adolescente obeso sobre as 

repercussões da obesidade em sua saúde. Rev. esc. enferm. USP, Mar 2010, 
vol.44, no.1, p.25-31. 

 
− Silva, Luciane Amorim da et al. Significados atribuídos por puérperas 

adolescentes à maternidade: autocuidado e cuidado com o bebê. Texto contexto 
- enferm., Mar 2009, vol.18, no.1, p.48-56. 

 
− Strauch, Eliane Schneider et al. Uso de álcool por adolescentes: estudo de base 

populacional. Rev. Saúde Pública, Ago 2009, vol.43, no.4, p.647-655. 
 

− Taquette, Stella R., Vilhena, Marília Mello de and Paula, Mariana Campos de Doenças 
sexualmente transmissíveis na adolescência: estudo de fatores de risco. Rev. 
Soc. Bras. Med. Trop., Jun 2004, vol.37, no.3, p.210-214. 

 
− Tavares, Beatriz Franck, Béria, Jorge Umberto and Lima, Maurício Silva de Fatores 

associados ao uso de drogas entre adolescentes escolares. Rev. Saúde Pública, 
Dez 2004, vol.38, no.6, p.787-796. 

 
− Terres, Nicole Gomes et al. Prevalência e fatores associados ao sobrepeso e à 

obesidade em adolescentes. Rev. Saúde Pública, Ago 2006, vol.40, no.4, p.627-
633. 

 
Disciplina Indicadores Sociais - R2 

 
Carga horária: 10 horas 
 
Professores responsáveis 

http://www.unifesp.br/
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Cristhiene M.N Ramires 
 
Objetivos 
 
Geral: Compreender a importância dos indicadores sociais e demográficos na contribuição 
e subsídio para políticas sociais e de saúde. 
 
Específicos 
 

− Conhecer Conceito de indicador Social 
− Avaliar principais indicadores da gestão pública 

− Analisar e relacionar dados dos indicadores com as ações em saúde 

− Propor Indicadores Sociais para atendimento em Atenção Hospitalar 

 
Metodologia 
 
Os encontros acontecerão através de aula expositiva, leitura e discussão de bibliografia 
indicada, privilegiando a interlocução de saberes e valorização da discussão coletiva. 
 
Conteúdo 
 

− O Conceito de Indicador Social 
− Propriedades dos indicadores sociais 

− Tipologias de indicadores sociais 

− Fontes de dados para construção de indicadores sociais 

 
Avaliação 
 
Após a última aula de cada módulo será realizada uma avaliação, abordando o conteúdo das 
aulas. 
Serão aprovados aqueles com frequência mínima de 85% nas aulas. A nota final será 
composta pela prova teórica e o seminário, e serão aprovados os alunos que obtiverem nota 
mínima de 7,0 ao final. 

 
Bibliografia Básica 
 

− CARLEY, Michael. Indicadores sociais: teoria e prática. Rio de Janeiro, Zahar, 1985. 
 

− IBGE. Indicadores sociodemográficos e de Saúde no Brasil, Rio de Janeiro, 2009 

 
− JANNUZZI, Paulo de Martino. Indicadores Sociais na formulação e avaliação de 

políticas públicas. Revista Brasileira de Administração Pública. Rio de Janeiro, pg. 
51-72, 2002 

 
− ___________. INDICADORES SOCIAIS NO BRASIL: CONCEITOS, FONTES DE 

DADOS E APLICAÇÕES, Editora Alínea, 2004 
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− OPAS/OMS. Indicadores básicos de saúde no Brasil: conceitos e aplicações/ Rede 

Interagencial de Informações para a Saúde - Ripsa. – Brasília: Organização Pan-
Americana da Saúde, 2002. 

 
− PNUD. Desenvolvimento Humano e Condições de Vida : Indicadores Brasileiros. 

Brasília, 1998. 
 

− www.ibge.gov.br 
 
Bibliografia Complementar 
 

− Cohn, Amélia, Westphal, Márcia Faria and Elias, Paulo Eduardo Informação e 
decisão política em saúde. Rev. Saúde Pública, Jan 2005, vol.39, no.1, p.114-121.  

 
− Drachler, Maria de Lourdes et al. Proposta de metodologia para selecionar 

indicadores de desigualdade em saúde visando definir prioridades de políticas 
públicas no Brasil. Ciênc. saúde coletiva, 2003, vol.8, no.2, p.461-470.  

 
− Farias, Norma and Cardoso, Maria Regina A Mortalidade por Aids e indicadores 

sociais no Município de São Paulo, 1994 a 2002. Rev. Saúde Pública, Abr 2005, 
vol.39, no.2, p.198-205.  

 
− Fernandes, Liliane Simara and Peres, Marco Aurélio Associação entre atenção  

básica em saúde bucal e indicadores socioeconômicos municipais. Rev. Saúde 
Pública, Dez 2005, vol.39, no.6, p.930-936. 

 
− Galduróz, José Carlos F and Caetano, Raul Epidemiologia do uso de álcool no 

Brasil. Rev. Bras. Psiquiatr., Maio 2004, vol.26, suppl.1, p.3-6. 
 

− KLUCK, Mariza. Indicadores de Qualidade para Assistência Hospitalar. 
FAMED/UFRGS. disponível em http://www.cih.com.br/Indicadores.htm  

  
− Martinez, Edson Zangiacomi et al. Gravidez na adolescência e características 

socioeconômicas dos municípios do Estado de São Paulo, Brasil: análise espacial. 
Cad. Saúde Pública, Maio 2011, vol.27, no.5, p.855-867.  

 
− Martins, Ignez Salas and Marinho, Sheila Pita O potencial diagnóstico dos 

indicadores da obesidade centralizada. Rev. Saúde Pública, Dez 2003, vol.37, no.6, 
p.760-767. 

 
− ROMERA, Valderês Maria. OS INDICADORES SOCIAIS COMO INSTRUMENTOS 

DE GESTÃO SOCIAL. Disponível em http://www.ssrevista.uel.br/c-
v10n2_valderes.htm 

 

http://www.unifesp.br/
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/criancas_adolescentes/default.shtm
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− Rumel, Davi et al. Acurácia dos indicadores de risco do Programa de Defesa da Vida 
dos Lactentes em região do Estado de São Paulo, Brasil. Rev. Saúde Pública, Fev 
1992, vol.26, no.1, p.6-11. 

 
− Santiago, Alynne da Costa et al. Indicadores sociais e de saúde para a 

operacionalização da vigilância à saúde. Rev. esc. enferm. USP, Dez 2008, vol.42, 
no.4, p.798-803.  

 
− Santos Neto, Edson Theodoro dos et al. Políticas de saúde materna no Brasil: os 

nexos com indicadores de saúde materno-infantil. Saude soc., Jun 2008, vol.17, 
no.2, p.107-119. 

 
− Silva, Rosemara Melchior Valdevino and Fracolli, Lislaine Aparecida A utilização de 

indicadores sociais na operacionalização do modelo de Vigilância da Saúde. Rev. 
esc. enferm. USP, Mar 2009, vol.43, no.1, p.168-177.  

 
− Sobral, André and Freitas, Carlos Machado de Modelo de organização de 

indicadores para operacionalização dos determinantes socioambientais da saúde. 
Saude soc., Mar 2010, vol.19, no.1, p.35-47 

 
− HC/FMUSP -  Manual de Indicadores do Serviço Social para Serviços de Saúde - 

Coordenadoria das Atividades do Serviço Social - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - 2008 

 
− Yazlle, Marta Edna Holanda Diógenes et al. A Adolescente Grávida: Alguns 

Indicadores Sociais. Rev. Bras. Ginecol. Obstet., Out 2002, vol.24, no.9, p.609-614. 
 

Discussão de Casos Clínicos II – R2 

 

R2  PRG 282hs 

 

Descrição 

Discussões de casos clínicos sob orientação dos Tutores e/ou Preceptores da Unidade 
Hospitalar, com apresentação audiovisual de temas relacionados aos casos. 

 

Metodologia 

 

Identificação de casos clínicos de interesse mútuo de os residentes das áreas envolvidas 
no Programa. 

Elaboração da apresentação em conjunto com os  Tutores/Preceptores. 

Apresentação audiovisual do caso clínico e tema relacionado ao mesmo com discussão e 
análise crítica. 
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Campos de estágio R2 

 

 

Unidade de Internação Clínica Pediátrica 

Unidade de Internação semi-intensiva pediátrica 

Unidade de Internação de Doenças Infecto- contagiosas pediátricas 

Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos 

Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal 

Ambulatórios de Pediatria 
 

 

 

NUTRIÇÃO  

 
Perfil do Egresso - Competências específicas para o nutricionista 
 

A Nutrição em Pediatria representa uma área de conhecimento que envolve a criança desde 
o momento de sua concepção até o término da adolescência. Seu campo de atuação envolve 
o acompanhamento dessa população em ambientes de atenção primária à saúde (Unidades 
Ambulatórias – UA e Básicas de Saúde – UBS), na atenção secundária (Unidades de 
internação) e terciária (Unidades de emergências e terapia intensiva pediátrica).  

Diante do amplo campo de atuação pediátrico, espera-se que ao final do programa de 
residência o profissional esteja apto a atuar em todas as situações de atendimento à criança 
e adolescentes em situações de média e ou alta complexidade. 

 

Estrutura Curricular do Programa de Residência Multiprofissional 

Carga horária teórica Total = 1.152 horas         Carga Horária/ano = 576 horas 
 

DISCIPLINAS TEÓRICAS R1 

  

1) DISCIPLINA NUTRIÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE   (RESIDENTES 

NUTRIÇÃO PEDIÁTRICA e ONCOLOGIA PEDIÁTRICA) 
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EIXO: NUCLEAR DA ÁREA DE PROFISSIONAL 

Carga horária = 120h (15 Encontros presenciais = 90 horas e 05 Períodos de ANP = 30 h) 

 

 

 

CONTEÚDO TEÓRICO PRESENCIAL: 15 encontros = 90 horas  

 

Conteúdo CH Professor Responsável Titulação 

01. Avaliação nutricional de 
crianças e adolescentes 

06 

Adriana Martins de Lima 

Mestre 

02. Avaliação nutricional da 
gestante 

06 

Lucíola Sant’Anna de Castro 

Mestre 

03. Recomendações 
nutricionais para crianças e 
adolescentes 

06 

Aline M. Luiz Pereira 

Doutor 

04. Avaliação do consumo 
alimentar de crianças e 
adolescentes 

06 

Aline M. Luiz Pereira 

Doutor 

05. Crescimento e 
desenvolvimento da criança e 
do adolescente 

06 

Adriana Martins de Lima 

Mestre 

06. Aspectos fonoaudiológicos 
da deglutição 

06 
Beatriz Jurkiewicz 
Frangipani 

Especialista 

07. Nutrição da gestante 06 

Lucíola Sant’Anna de Castro 

Mestre 

08. Manejo do aleitamento 
materno 

06 

Lucíola Sant’Anna de Castro 

Mestre 
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09. Nutrição da criança no 
primeiro ano de vida 

06 

Lucíola Sant’Anna de Castro 

Mestre 

10. Nutrição da criança e do 
escolar 

06 

Adriana Martins de Lima 

Mestre 

11. Nutrição na Adolescência 06 Aline M. Luiz Pereira Mestre 

12. Atualização em fórmulas 
lácteas 

06 

Adriana Martins de Lima 

Mestre 

13. Dietas vegetarianas em 
pediatria 

06 

Aline M. Luiz Pereira 

Doutora 

14. Consumo de açúcar, 
gordura e sal em pediatria 

06 
Beatriz Jurkiewicz 
Frangipani 

Especialista 

15. FODMAPs 06 

Lucíola Sant’Anna de Castro 

Mestre 

 

 

CONTEÚDO TEÓRICO NÃO PRESENCIAL: 05 períodos = 30 horas 

 

 

Atividade da ANP Carga Horária Professor 
Responsável 

Titulação 

Gastroenterologia 
pediátrica 
Microbiota intestinal, 
Doença inflamatória 
intestinal, Constipação, 
Doença celíaca  

6h Beatriz Jurkiewicz 
Frangipani  

Especialista 

Obesidade, 
Dislipidemia, 
Hipercolesterolemia  

6h Aline M. Luiz Pereira  Doutor 

Suporte nutricional à 
criança desnutrida  

6h Adriana Martins de 
Lima  

Mestre 
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Seletividade 
alimentar  

6h Beatriz Jurkiewicz 
Frangipani  

Especialista 

Alergias Alimentares 
e Reumatologia 
pediátrica  

6h Adriana Martins de 
Lima e Aline Maria 
Luiz Pereira  

Mestre 
Doutor 

 

EMENTA 

.Estudo dos conceitos, objetivos e princípios da nutrição que se aplicam aos ciclos da vida, 
que vão da neonatologia à adolescência. 

.Planejamento das intervenções nutricionais nas diversas situações clínicas. 

.Avaliação do estado nutricional. 

.Estudo dos aspectos clínicos e nutricionais envolvidos no crescimento e desenvolvimento, 
nos distúrbios nutricionais e nas condições clínicas especiais em pediatria. 

  

Objetivo Geral: 

.Proporcionar a revisão e o aprofundamento dos conhecimentos teóricos em nutrição 
pediátrica, capacitando o profissional nutricionista para a prática da assistência nutricional 
em nível primário, secundário e terciário. 

Objetivos Específicos: 

- Realizar avaliação e classificação do estado nutricional. 

- Identificar situações de risco nutricional. 

- Elaborar planos de ação para educação alimentar e nutricional. 

- Desenvolver instrumentos de avaliação e monitoramento do estado nutricional. 

- Avaliar as necessidades nutricionais sob o aspecto alimentar e bioquímico. 

- Planejar a intervenção nutricional e fazer acompanhamento. 

-Participar de projetos terapêuticos singulares juntamente com os demais profissionais que 
compõem a equipe interdisciplinar. 

  

Metodologia de Ensino 

.Aulas expositivas e/ou aulas práticas, ministradas por professores da Instituição e 
convidados externos. 

.Seminários 

.Discussões de casos clínicos e de artigos de interesse em nutrição pediátrica. 

.Serão utilizados os recursos audiovisuais disponíveis na Instituição. 
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Metodologia de Avaliação: 

Será realizada com base nas notas das provas teóricas, seminários e estudos de caso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) DISCIPLINA CONTEÚDO PROFISSIONAL DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

                  Carga horária =72 horas               12 encontros presenciais 

 

Conteúdo CH Professor Titulação 

01. Restrição do crescimento intrauterino 06 Adriana M. de Lima Mestre 

02. Abordagem prática das disfagias 06 Beatriz J. Frangipani Especialista 

03. Terapia nutricional na desnutrição 
energético-proteica e baixa estatura de 
causa nutricional 

06 

Adriana M. de Lima Mestre 

04. Recuperação nutricional - estratégias 
práticas 

06 
Adriana M. de Lima Mestre 

05. Distúrbios do apetite 6h Aline M. Luiz Pereira Doutora 

06. Obesidade: abordagem teórica e prática 6h Aline M. Luiz Pereira Doutor 

07. Obesidade: aspectos emocionais na 
infância e adolescência 

6h 

Aline M. Luiz Pereira Doutor 

08. Dislipidemias e síndrome metabólica 6h Aline M. Luiz Pereira Doutor 
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09. Nutrição e hipertensão 6h Aline M. Luiz Pereira Doutor 

10. Aspectos emocionais envolvidos na 
adesão ao uso da GTM 

6h 

Beatriz J. Frangipani Especialista 

11. Terapia nutricional enteral e parenteral 
em crianças e adolescentes 

6h 

Adriana M.de Lima Mestre 

12. Suplementos nutricionais em pediatria 6h Beatriz J. Frangipani Especialista 

 

EMENTA 

.Estudo dos conceitos, objetivos e princípios da dietoterapia aplicadas às intercorrências 

clínicas comuns em pediatria. 

.Planejamento das intervenções nutricionais nas diversas intercorrências clínicas. .Avaliação 

do estado nutricional. 

  

Objetivo Geral: 

Proporcionar revisão e aprofundamento dos conhecimentos teóricos em nutrição clínica 

pediátrica, promovendo instrumentalização para a prática da assistência nutricional em nível 

primário, secundário e terciário. 

  

Objetivos Específicos: 

- Identificar situações de risco nutricional associados às intercorrências clínicas 

-Realizar planejamento nutricional conforme as necessidades nutricionais e condições 

clínicas. 

-Participar de projetos terapêuticos singulares juntamente com os demais profissionais que 

compõem a equipe interdisciplinar. 

  

Metodologia de Ensino 
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.Aulas expositivas e/ou aulas práticas, ministradas por professores da Instituição e 

convidados externos. 

.Seminários, discussão de casos clínicos e de artigos de interesse em nutrição pediátrica. 

.Serão utilizados recursos audiovisuais disponíveis na Instituição. 

  

Metodologia de Avaliação: 

Será realizada com base nas notas das provas teóricas, seminários e dos estudos de 
casos clínicos. 

  

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS PRÁTICAS R1 

  

1)PRÁTICA ASSISTENCIAL I 

       Carga horária = 2.304 horas 

 

Disciplinas CH Professores Responsáveis Titulação 

Nutrologia Pediátrica 460 Aline M. Luiz Pereira Doutor 

HSP 

GRAACC 

460 Silvana Demerov Freda  

Greice Watanabe 

Karen Jaloretto 

Especialista 

Especialista 

Especialista 

Atenção básica em saúde 
da criança e do 
adolescente 

460 Aline M. Luiz Pereira Doutor 

Prematuridade 460 Adriana Martins de Lima Mestre 
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Genética – erros inatos do 
metabolismo. 

464 Beatriz Jurkiewicz Frangipani Especialista 

 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS PRÁTICAS R1 

  

1) Nutrologia Pediátrica 

Planejamento nutricional para o tratamento de crianças e adolescentes com desnutrição 

primária e secundária, dislipidemias e comorbidades associadas, seletividade alimentar, 

baixa estatura de causa nutricional, obesidade e suas comorbidades. 

  

Objetivo Geral: 

Promover o desenvolvimento do raciocínio clínico e permitir que o residente estabeleça 

condutas nutricionais adequadas que contribuam para o tratamento e promoção da saúde 

de crianças e adolescentes, sob orientação de preceptores e tutores. 

  

Objetivos Específicos: 

- Realizar avaliação nutricional de crianças e adolescentes com diagnóstico de desnutrição, 

obesidade, seletividade, dislipidemia e baixa estatura. 

- Aplicar métodos de avaliação do consumo alimentar que permitam avaliar o padrão 

alimentar. 

- Interpretar exames bioquímicos. 

- Calcular as necessidades nutricionais dos pacientes, identificar as inadequações e propor 

plano nutricional individualizado. 

- Estabelecer condutas em discussão com a equipe multidisciplinar 

  

Conteúdo Programático: 

- Avaliação nutricional em pediatria. 
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- Avaliação do consumo alimentar e recomendações nutricional em pediatria. 

- Hipovitaminoses. 

- Desnutrição energético-proteica. 

- Déficit de estatura de causa nutricional (definição de crescimento, velocidade de 

crescimento, definição de baixa estatura, causas patológicas de baixa estatura, drogas que 

interferem no crescimento, investigação laboratorial na baixa estatura, abordagem 

nutricional). 

- Terapia nutricional em crianças e adolescentes com paralisia cerebral. 

- Obesidade (fatores associados ao desenvolvimento da obesidade na infância e 

adolescência, programação metabólica, fisiopatologia da obesidade, critérios de diagnóstico, 

repercussões clínicas e metabólicas, tratamento nutricional). 

- Diretrizes e recomendações nutricionais para o tratamento da obesidade. 

- Dislipidemias (definição, terapia nutricional nas dislipidemias primárias, terapia 

farmacológica em pediatria).   

- Diretrizes e recomendações nutricionais para o tratamento das dislipidemias. 

- Seletividade alimentar (definição, manifestações clínicas, abordagem terapêutica 

multiprofissional, reabilitação nutricional, aspectos emocionais). 

  

Metodologia de Ensino 

.Acompanhamento dos pacientes atendidos nos ambulatórios de suporte nutricional, 

obesidade, dislipidemia, cardiopediatria, distúrbios do apetite e crescimento, em conjunto 

com a equipe multidisciplinar e sob a orientação do preceptor nutricionista. 

.Elaboração de condutas nutricionais e planos de intervenção nutricional, sob a orientação 

do preceptor. 

  

Metodologia de Avaliação: 

A avaliação será baseada nas notas de apresentação e participação em casos clínicos e de 
exercícios práticos. 
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2) HSP e GRAACC 

  

A disciplina abordará o acompanhamento de pacientes pediátricos internados. Serão 

realizados avaliação nutricional e planejamento de dietas para crianças e adolescentes 

internados nas unidades de pronto socorro pediátrico, enfermaria geral de pediatria, 

enfermaria de cirurgia pediátrica, enfermaria de infectologia pediátrica UTI Pediátrica e 

oncologia pediátrica. 

  

Objetivos gerais: 

.Contribuir para o desenvolvimento do raciocínio clínico. 

.Prescrever condutas nutricionais adequadas para a recuperação do estado nutricional de 

crianças e adolescentes internados, sob orientação de preceptores e tutores. 

  

Objetivos específicos: 

-Realizar avaliação antropométrica e diagnóstico nutricional de crianças e adolescentes 

enfermos. 

- Elaborar plano dietoterápico individualizado. 

- Estabelecer condutas em conjunto com a equipe multidisciplinar. 

 

- Auxiliar no planejamento de dietas enterais. 

- Elaborar orientações dietéticas na alta hospitalar. 

- Elaborar rotinas e protocolos de atendimento. 

  

Conteúdo Programático: 

- Avaliação antropométrica. 

- Interpretação de exames laboratoriais. 

- Métodos de avaliação nutricional em pacientes pediátricos críticos. 
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- Nutrição enteral: principais vias de administração, indicações, contraindicações, 

estimativas das necessidades nutricionais, tipos de dietas utilizadas em pediatria. 

- Nutrição parenteral: vias de acesso, formulações, principais complicações. 

- Terapia nutricional na desnutrição 

- Terapia nutricional na sepse 

- Terapia nutricional na síndrome do intestino curto 

- Terapia nutricional na síndrome da imunodeficiência adquirida 

- Terapia nutricional na insuficiência renal crônica 

- Dietoterapia nas hepatopatias crônicas 

- Terapia nutricional nas neuropatias 

- Terapia nutricional em oncologia 

- Abordagem nutricional no pré e pós cirúrgico 

-  Terapia nutricional nas cardiopatias congênitas 

-  Terapia nutricional na fibrose cística 

-  Terapia nutricional na doença celíaca 

  

Metodologia de Ensino: 

.Acompanhamento dos pacientes internados nas enfermarias de pediatria geral, cirurgica 

pediátrica, infectologia pediátrica, pronto atendimento pediátrico o oncologia pediátrica. 

.Discussões de casos clínicos em conjunto com a equipe multiprofissional, supervisionados 

por preceptores e tutores da Unifesp/EPM. 

 

Metodologia de Avaliação: 

A avaliação será baseada nas notas de apresentação e participação em casos clínicos e de 

exercícios práticos. 

 

3) Atenção Básica em Saúde da Criança e do Adolescente - UBS PARQUE NOVO 
MUNDO I  

Desenvolvimento de ações de promoção de saúde com ênfase na Estratégia Saúde da 

Família (ESF) para qualificação do cuidado em saúde, em equipe multiprofissional. Os 

residentes de fisioterapia, fonoaudiologia, serviço social e nutrição desenvolverão atividades 

junto a equipe da ESF e participarão dos atendimentos pediátricos relativos a cada profissão.  
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Os residentes nutricionistas serão preparados para realizar diagnóstico populacional, 

identificar riscos e elaborar ações educativas para sensibilização e prevenção. 

Os residentes deverão seguir a programação organizada pelos Tutores (responsáveis 

técnicos) da disciplina, em conjunto com a gerência da UBS Parque Novo Mundo I.  

Objetivos Gerais: 

- Capacitar o residente no trabalho em equipe multiprofissional na atenção primária em saúde 

da criança e do adolescente; 

- Capacitar o residente no reconhecimento e elaboração de ações em atenção primária na 

saúde da criança e do adolescente. 

  

Objetivos Específicos: 

- Desenvolver habilidades para o reconhecimento da necessidade e planejamento de ações 

para prevenção em Saúde; 

- Capacitar os residentes a reconhecer o desenvolvimento infantil típico e suas possíveis 

anormalidades, no contexto da Saúde. 

  

Conteúdo Programático: 

- Visita domiciliar 

-Consulta compartilhada 

-Ações educativas 

-Monitoramento das crianças e adolescentes dentro do segmento de cada especialidade.     

  

Metodologia de ensino 

- Aulas expositivas dialogadas 

- Estudo dirigido 

- Trabalho em grupo 

- Estudo do meio 

- Aulas práticas 

  

Cronograma: 1) Observação dos espaços coletivos, sob a supervisão dos preceptores. 2) 

Elaboração de um cronograma de atividades de acordo com as observações realizadas. 3) 

Discussão e adequação do cronograma com os tutores, preceptores e gerência da UBS.  
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Metodologia de Avaliação: 

- Relatório realizado pelo grupo de residentes 

- Projetos elaborados pelos residentes 

- Aplicação dos projetos com as crianças e pais 

- Discussões com os tutores e preceptores responsáveis 

  

PLANO DA DISCIPLINA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE - R1 

A disciplina de Atenção Básica em Saúde da Criança e do Adolescente é obrigatória a 

todas as profissões no primeiro ano do programa. 

2. Responsável(eis): Dra. Aline Maria Luiz Pereira (Coordenadora do Programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde da Criança e do Adolescente) 

Ms. Élida Pereira da Silva (Tutora da Fisioterapia) 

Ms. Adriana Martins de Lima (Tutora da Nutrição) 

Dra. Elaine Colombo Souza Maruta (Tutora da Fonoaudiologia) 

Roseli Monteiro Robles (Preceptora do Serviço Social) 

3. Local do estágio e carga horária: O estágio será realizado na UBS Parque Novo 

Mundo I/CSN e terá duração de dois meses, em período integral. O residente deverá 

cumprir 60 horas semanais, incluindo carga horária teórica e prática. A carga horária 

teórica deverá ser cumprida de acordo com o calendário da COREMU/UNIFESP e do 

Programa em Saúde da Criança e do Adolescente/UNIESP. 

4. Atividades: os residentes deverão acompanhar as atividades desenvolvidas pela 

equipe de saúde da UBS Parque Novo Mundo I (nutricionista, fisioterapeuta, 

fonoaudiólogo e assistente social) e atuar junto a estes profissionais na UBS e nas ações 

desenvolvidas na Estratégia de Saúde da Família, visitas domiciliares, discussão de 

casos com a equipe multiprofissional, desenvolvimento de material educativo, e 

atividades junto a comunidade para pais e/ou responsáveis, e para as crianças e os 

adolescentes, sob a supervisão da gerência da UBS. 

5. Avaliação: ocorrerá durante o desenvolvimento das atividades, levando em 

consideração o interesse, postura e participação dos residentes, realização das 
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tarefas solicitadas e apresentação de seminários. Ao final da disciplina, a nota 

final será a média do desempenho geral. 

 

 

4) Prematuridade 

  

Principais intercorrências do período neonatal, procedimentos e terapias utilizados para o 

tratamento de recém-nascidos pré-termo, nutrição do recém-nascido prematuro, crescimento 

da criança prematura durante o período de hospitalização e em longo prazo. 

  

Objetivo Geral: 

.Capacitar o residente nutricionista para identificar os fatores de risco que podem 

comprometer o crescimento e o desenvolvimento de crianças prematuras. 

.Capacitar o residente nutricionista para a promoção do crescimento e prevenção de riscos 

de comorbidades na infância e adolescência. 

  

Objetivos Específicos: 

- Conhecer as principais intercorrências, procedimentos e terapias relacionados ao 

diagnóstico e tratamento de recém-nascidos pré-termo e sua relação com a nutrição e o 

crescimento. 

- Estabelecer diagnóstico nutricional utilizando indicadores antropométricos, clínicos e 

laboratoriais. 

- Aprender as etapas envolvidas no planejamento da terapia nutricional para crianças 

prematuras na etapa de hospitalização. 

 

- Monitorar o crescimento de prematuros após alta hospitalar. 

- Realizar planejamento nutricional para a recuperação nutricional e promoção da saúde de 

crianças prematuras. 

  

Conteúdo Programático: 

1) Módulo Ambulatorial - R1 

a) Módulo intercorrências da criança prematura na infância e adolescência 

b) Módulo nutrição da criança e do adolescente 
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c) Crescimento e desfechos no longo prazo de crianças prematuras 

  

2) Módulo Nutrição do Prematuro: 

- Nutrição Parenteral do Prematuro 

- Nutrição Enteral do Prematuro 

  

3) Módulo Crescimento do Recém-nascido pré-termo 

- Avaliação antropométrica e principais instrumentos de monitoramento do crescimento 

  

Metodologia de Ensino: 

Acompanhamento dos atendimentos realizados no ambulatório de prematuros da 

Unifesp/EPM. Discussão dos casos em equipe multiprofissional e supervisionados por 

preceptores e tutores da Unifesp/EPM. 

  

Metodologia de Avaliação: 

Será baseada nas notas de apresentação e participação na discussão de casos clínicos e 

exercícios práticos. 

  

5) Genética: Erros inatos do Metabolismo 

  

EMENTA:  Estudo para o conhecimento do conceito, classificação, metabolismo, 

fisiopatologia, princípios da dietoterapia e manejo nutricional nos Erros Inatos do 

Metabolismo. 

 

Objetivo Geral: Proporcionar conhecimento referente ao tratamento nutricional nos Erros 

Inatos do metabolismo e a importância para o desenvolvimento normal do paciente, nas 

doenças dependentes exclusivamente da dietoterapia como forma de tratamento. 

  

Objetivos Específicos: capacitar para: 

1.     Realizar anamnese nutricional das crianças e adolescentes com foco para EIM; 

2.     Avaliar e calcular o inquérito alimentar de cada paciente; 
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3.     Realizar antropometria e classificar o estado nutricional; 

4.     Acompanhar a discussão dos casos com equipe multidisciplinar; 

5.     Calcular as necessidades nutricionais específicas de cada paciente de acordo com 

protocolos específicos para EIM; 

6.     Analisar exames bioquímicos e associá-los a doença; 

7.     Elaborar dieta específica conforme protocolos de tratamentos dos EIM; 

8.     Estabelecer condutas específicas a cada doença; 

9.     Prescrever suplementos de vitaminas e minerais específicos a cada doença; 

10.  Elaborar receitas específicas a cada patologia; 

11.  Elaborar cardápios alternativos para auxílio ao tratamento. 

  

Conteúdo Programático: 

- Classificação dos Erros Inatos do metabolismo de acordo com o fenótipo clínico e 

tratamento; 

- Estudo das vias metabólicas e fisiopatologia das doenças tratadas com dieta; 

- Terapia nutricional nas aminoacidopatias (fenilcetonúria, homocistinúria, tirosinemia) 

-Terapia nutricional nas acidúrias orgânicas ( acidemia metilmalônica e propiônica, 

acidemia isovalérica, acidemia glutárica tipo I e II e Doença da Urina do Xarope de Bordo) 

- Terapia nutricional na galactosemia; 

- Terapia nutricional na frutosemia; 

- Terapia nutricional nas glicogenoses do tipo I e III 

- Terapia nutricional na doença de Wilson 

 

- Terapia nutricional na Adrenoleucodistrofia ligada ao X 

- Dieta cetogênica 

- Tabela de composição de alimentos e nutrientes envolvidos em cada doença; 

- Elaboração de receitas hipoproteicas; 

 - Interpretação de exames laboratoriais. 
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Metodologia de Ensino: 

- Atendimento supervisionado realizado no ambulatório de Erros Inatos do metabolismo; 

- Discussão de casos com o preceptor e equipe multidisciplinar; 

- Aulas no setor ministrada por toda equipe; 

- Estudos dirigidos. 

  

Metodologia de Avaliação: 

 Baseada no desempenho de todas as atividades solicitadas no setor, além da participação 

na discussão de casos clínicos, busca de auto conhecimento e elaboração de projetos. 

  

TCC R1 

  

Carga horária = 18 horas em 03 encontros presenciais 

 

Atividade 
Carga 

horária Professor/Orientador Titulação 

Discussão do tema 

Orientações Gerais 6h Adriana Martins de Lima Mestre 

Pesquisa sobre o tema 
selecionado 6h 

Beatriz Jurkiewicz 
Frangipani Especialista 

Discussão – Metodologia 6h Aline M. Luiz Pereira Doutor 

 

EMENTA 

Elaboração do trabalho de conclusão de curso, obedecendo às normas estabelecidas. 

  

Objetivo Geral: 

Desenvolver competências e habilidades para os residentes serem capazes de elaborar, 

sistematizar e executar um trabalho científico, dentro das normas estabelecidas. 
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Objetivos Específicos: 

- Conhecer as bases de dados e realizar pesquisa bibliográfica orientada. 

- Elaborar o trabalho de conclusão de curso de acordo com as normas vigentes.  

- Conhecer os aspectos metodológicos de pesquisa. 

 - Interpretar e analisar os resultados da pesquisa 

  

Conteúdo Programático: 

-  Elementos estruturais da pesquisa clínica 

-  Delineamento do estudo 

-  Seleção do tema de pesquisa. 

-  Formulação da situação problema. 

-  Cronograma das etapas de desenvolvimento. 

-  Pesquisa bibliográfica. 

  

Metodologia de Ensino: 

Aulas expositivas, orientações e acompanhamento do desenvolvimento do trabalho. 

  

Metodologia de Avaliação: 

- Avaliações realizadas pelo orientador durante as etapas de elaboração do estudo. 

- Avaliação final realizada pelos membros da banca. 

- Será considerado aprovado o aluno que atingir média estabelecida pelo programa e com 

100 % de frequência nas atividades programadas. 

  

DISCIPLINAS TEÓRICAS R2 

  

1)  CONTEÚDO PROFISSIONAL DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

           Carga horária = 174 horas (20 encontros presenciais 120 horas e 50 horas de 
eventos) 

  

CONTEÚDO TEÓRICO PRESENCIAL: 20 encontros = 120 horas 
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Conteúdo CH Professor Titulação 

01. Gestação de Risco e 
Prematuridade 

Discussão de Caso Clínico 

  

6h 

Adriana Martins de 
Lima 

Mestre 

02. Nutrição da Criança 
Prematura - 1° Etapa 
Hospitalização 

6h Adriana Martins de 
Lima 

Mestre 

03. Nutrição da Criança 
Prematura - 2° Etapa 

6h Adriana Martins de 
Lima 

Mestre 

04. Prescrição e formulação 
de suplementos na gestação, 
puerpério e 1ª infância 

6h Lucíola Sant’Anna 
de Castro 

  

Mestre 

05. Planejamento de 
suplementos para crianças 
desnutridas e gestantes   
Discussão de Caso Clínico 

6h Adriana Martins de 
Lima 

Mestre 

06. Requerimentos 
nutricionais de crianças com 
alergias alimentares 

6h Aline M.L. Pereira Doutor 

07. Protocolo de 
Desencadeamento 

Discussão de caso clínico 

6h Aline M.L. Pereira Doutor 

08. Terapia nutricional nos 
erros inatos do metabolismo 

6h Beatriz J. 
Frangipani 

Especialista 

09. Requerimentos 
nutricionais da criança com 
TEA 

6h Adriana Martins de 
Lima 

Mestre 

10. Nutrição da criança e do 
adolescente com fibrose 
cística 

6h Aline M.L. Pereira Doutor 
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11. Crescimento e 
planejamento dietético da 
criança com F.C. 

Discussão de Caso Clínico    

6h Aline M.L. Pereira Doutor 

12. Nutrição da criança com 
doenças reumatológicas 

6h Aline M.L. Pereira Doutor 

13. Nutrição pediátrica no 
paciente cirúrgico 

6h Aline M.L. Pereira Doutor 

14. Nutrição em crianças e 
adolescentes gravemente 
enfermos (UTI) 

Discussão de Caso Clínico 

6h Aline M.L. Pereira Doutor 

15. Terapia nutricional em 
crianças e adolescentes com 
Diabetes tipo I e II 

6h Lucíola Sant’Anna 
de Castro 

Mestre 

16. Terapia nutricional em 
crianças e adolescentes com 
SIDA 

6h Aline M.L. Pereira Doutor 

17. Terapia nutricional em 
crianças e adolescentes com 
constipação 

Discussão de Caso Clínico 

06 Beatriz J. 
Frangipani 

Especialista 

18. Terapia nutricional em 
crianças e adolescentes com 
doença renal crônica 

06 Aline M.L. Pereira Doutor 

19. Seletividade alimentar na 
infância e adolescência 

Discussão de Caso Clínico 

06 Beatriz J. 
Frangipani 

Especialista 

20. Probióticos em pediatria 

Discussão de Caso Clínico 

06 Adriana Martins de 
Lima 

Mestre 

 

EMENTA 
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Promoção do estudo da prevenção e tratamento das doenças por meio de dietas, 

correlacionando-se com outras disciplinas do curso e enfatizando o suporte nutricional oral, 

enteral e parenteral e o cuidado nutricional na síndrome metabólica, desnutrição, transtornos 

alimentares e patologias do sistema digestório. 

Objetivo Geral: 

Fornecer fundamento teórico-prático dos princípios da nutrição clínica. Desenvolver 

habilidade para aplicação da terapia nutricional em indivíduos ou grupos, de acordo com a 

doença apresentada. 

 

Objetivos Específicos: 

- Embasar conhecimentos de nutrição clínica para aplicação em hospital. 

- Embasar conhecimentos da terapia nutricional enteral e parenteral, possibilitando 

prescrição e acompanhamento, de acordo com a enfermidade apresentada pelo paciente. 

- Propor intervenção nutricional efetiva e prescrição dietoterápica específica na síndrome 

metabólica, desnutrição e distúrbios alimentares. 

- Possibilitar orientação dietética e prescrição nutricional a pacientes com doenças no 

sistema digestório. 

- Aplicar suplementação adequada à dieta alimentar via oral. 

- Discutir, com bases científicas, sobre a dietoterapia, principalmente com enfoque para o 

suporte nutricional. 

 

Metodologia de Ensino: 

.Aulas expositivas com auxílio de recurso audiovisual, sendo que cada assunto terá  

abordagem de avaliação nutricional, aplicação da terapia nutricional, complementando a 

fisiopatologia da doença abordada em outra disciplina. 

.Exercícios teórico-práticos, leitura e discussão de artigos científicos 

.Exercícios em aula, com trabalhos em grupos ou individuais. 
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 Metodologia de Avaliação: 

Será baseada nas notas de apresentação de casos clínicos, participação nas discussões e 

dos exercícios teórico-práticos 

 

DISCIPLINAS PRÁTICAS R2 

  

1) PRÁTICA ASSISTENCIAL II 

          Carga horária = 2.304 horas 

 

Conteúdo CH Professores 
Responsáveis 

Titulação 

Gastroenterologia pediátrica 384 Adriana Martins de Lima Mestre 

Gestação e Primeiro ano de 
vida  

384 Adriana Martins de Lima Mestre 

Reumatologia Pediátrica 384 Aline M. Luiz Pereira Doutor 

HSP (DIPE e Enfermaria de 
Pediatria) 

384 Beatriz Jurkiewicz 
Frangipani 

Especialista 

Centro de recuperação 
nutricional 

384 Aline M. Luiz Pereira Doutor 

Nutrologia Pediátrica 384 Aline M. Luiz Pereira Doutor 

 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS PRÁTICAS R2 

  

1) Gastroenterologia Pediátrica 

  

EMENTA 
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Avaliação e planejamento nutricional adotados no tratamento de crianças e adolescentes 

com doenças do trato gastrodigestório. 

Estudo das principais intercorrências clínicas, diagnósticos e tratamentos adotados. 

  

Objetivo Geral: 

-Promover o desenvolvimento do raciocínio clínico. 

-Treinar o residente para estabelecer condutas nutricionais adequadas que contribuam para 

o tratamento e promoção da saúde de crianças e adolescentes com doenças do trato 

gastrodigestório. 

  

Objetivos Específicos: 

- Realizar avaliação nutricional. 

- Analisar o consumo alimentar. 

- Propor substituições alimentares em casos que necessitarem de dietas de exclusão. 

-Adequar as necessidades nutricionais dos pacientes de acordo com o seu crescimento e as 

intercorrências clínicas. 

- Planejar de dietas enterais. 

 

Conteúdo Programático: 

- Alergia a proteína do leite de vaca 

- Constipação intestinal 

- Diarreias aguda e persistentes 

- Diarreia crônica 

- Doença celíaca 

- Doença inflamatória intestinal 

- Doença péptica 

- Hepatites virais 

- Hepatopatias crônica e Cirrose hepática 

- Hipertensão porta 

- Insuficiência pancreática exócrina 

- Pancreatite aguda e crônica 
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- Refluxo gastroesofágico 

- Síndrome do intestino irritável 

  

Metodologia de Ensino: 

.Acompanhamento dos atendimentos realizados no ambulatório de gastroenterologia 

pediátrica da Unifesp/EPM. 

.Discussões de casos clínicos em conjunto com a equipe multiprofissional, supervisionados 

por preceptores e tutores. 

  

Metodologia de Avaliação: 

Será baseada nas notas de apresentação e discussão de casos clínicos, e de exercícios 
teórico-práticos. 

  

2) Gestação e Primeiro ano de vida 

  

 

 

EMENTA 

Nutrição na gravidez e na lactação. Fatores epidemiológicos no prognóstico da gravidez e 

na lactação; gestação de risco, aleitamento materno - fisiologia e técnicas; excreção de 

drogas no leite humano; alimentação complementar; orientação para o desmame; 

aleitamento artificial; alimentação no primeiro ano de vida; guia alimentar para crianças de 

seis a 24 meses. 

  

Objetivo Geral: 

Capacitar o aluno para orientação nutricional de gestantes, nutrizes e crianças nos primeiros 

24 meses de vida. 

  

Objetivos Específicos: 

- Conhecer as recomendações nutricionais da mulher antes da gestação 
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- Realizar avaliação nutricional da gestante 

- Conhecer os aspectos fisiológicos envolvidos na gestação 

- Planejar dietas adequadas às necessidades nutricionais da gestante 

-  Identificar as principais intercorrências clínicas durante a gestação 

- Conhecer os aspectos envolvidos no crescimento fetal e na restrição do crescimento 
intrauterino 

- Conhecer a nutrição do recém-nascido e do lactente, nos primeiro dois anos de vida 

- Participar das atividades do banco de leite  e  do grupo de aleitamento materno 

  

Conteúdo Programático: 

1 - Aspectos fisiológicos da gestação 

2 - Crescimento fetal 

3 - Fatores relacionados a restrição de crescimento intrauterino 

4 - Programação metabólica 

5 - Intercorrências clínicas na gestação 

6 - Avaliação nutricional da gestante 

7 - Recomendações nutricionais da gestante 

8 - Aleitamento materno 

9 - Método de humanização canguru 

10 - Crescimento e desenvolvimento nos primeiros 24 meses de vida 

11- Alimentação complementar 

  

Metodologia de Ensino: 

.Acompanhamento dos atendimentos realizados nos ambulatórios de puericultura da 
Unifesp/EPM e na disciplina Ginecologia e Obstetrícia. 

.Discussões de casos clínicos em conjunto com a equipe multiprofissional, supervisionados 
por preceptores e tutores da Unifesp/EPM. 

  

Metodologia de Avaliação: 

Será baseada nas notas de apresentação e discussão de casos clínicos, e de exercícios 
teórico-práticos. 

  

3) Alergia, imunologia e reumatologia pediátrica   
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EMENTA: 

Diagnóstico, tratamento clínico e nutricional das doenças reumatológicas, imunológicas e 

alergias em crianças e adolescentes. 

Estudo da evolução clínica dessas doenças, relação com o crescimento infanto juvenil e 

intercorrências associadas.  

  

Objetivo Geral: 

Capacitar o residente nutricionista para atuar em equipe multidisciplinar no tratamento de 
crianças e adolescentes com alergia alimentar mista, medida por células e por IgE medida e 
portadoras de doenças reumatológicas. 

 

Objetivos específicos: 

- Realizar avaliação nutricional de crianças e adolescentes com alergias múltiplas e doenças 
reumatológicas. 

- Analisar os principais parâmetros bioquímicos utilizados para o diagnostico. 

- Avaliar o consumo alimentar e identificar deficiências nutricionais. 

- Realizar orientações dietéticas 

  

Conteúdo programático: 

- Alergia a Drogas 

- Alergia alimentar 

- Choque anafilático 

- Dermatite atópica 

- Prevenção de doenças alérgicas 

- Artrite reumatóide juvenil 

- Lupus eritematoso sistêmico juvenil 

- Febre reumática 

- Miopatias inflamatórias idiopáticas 

- Esclerodermia 

- Avaliação nutricional em crianças com doenças reumatológicas 

- Diagnóstico laboratorial 

- Recomendações nutricionais 

- Osteoporose, Osteopenia e Doenças Reumatológicas 
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- Diagnóstico laboratorial nas alergias alimentares 

  

Metodologia de Ensino: 

Acompanhamento dos atendimentos realizados nos ambulatórios de reumatologia, alergia e 
imunologia pediátrica da Unifesp/EPM. 

Discussões de casos clínicos em conjunto com a equipe multiprofissional, supervisionados 
por preceptores e tutores. 

  

Metodologia de Avaliação: 

Será baseada nas notas de apresentação e discussão de casos clínicos, e de exercícios 
teórico-práticos. 

  

 

4) Centro de Recuperação Nutricional (CREN)  

  

Ementa: 

A disciplina capacita o profissional nutricionista a atuar no tratamento dos distúrbios da 
nutrição e no desenvolvimento de metodologias de atendimento. Contribui para a construção 
do raciocínio clínico necessário para o tratamento dos pacientes, capacitar multiplicadores e 
desenvolver campanhas de educação nutricional e prevenção. 

  

Objetivo Geral: 

Capacitar o residente nutricionista para atuar em equipe multidisciplinar, no tratamento dos 
distúrbios da nutrição. 

  

 

Objetivos Específicos: 

- Conhecer as diretrizes para o diagnóstico e tratamento da desnutrição energético- 
proteica (DEP). 

- Conhecer as diretrizes para o diagnóstico e tratamento do sobrepeso e da obesidade 
infanto-juvenil 

- Conhecer os aspectos emocionais relacionados a DEP e a Obesidade 

-  Identificar os desvios nutricionais em populações de risco nutricional e elaborar plano de 
ação e prevenção. 

- Capacitar as agentes de saúde 

- Desenvolver materiais educativos 
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Conteúdo programático: 

- Principais parâmetros antropométricos utilizados na avaliação clínica e de indivíduos e 
grupos. 

- Inquéritos para avaliação do consumo alimentar 

- Técnica dietética 

- Abordagem multidisciplinar na saúde, nutrição e pobreza 

- Ferramentas de educação nutricional 

  

Metodologia de Ensino: 

Acompanhamento dos atendimentos realizados nos ambulatórios do Centro Recuperação 
Nutricional (CREN), nas comunidades da região metropolitana de São Paulo. 

Discussão dos casos clínicos em conjunto com a equipe multiprofissional e supervisionados 
por preceptores e tutores do CREN.  

  

Metodologia de Avaliação: 

Será baseada nas notas de apresentação e discussões de casos clínicos, de exercícios 
teórico-práticos e de elaboração de planos de educação nutricional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCC R2 

Carga horária = 104 horas em 17 encontros presenciais à tarde 

 

Atividade Carga 
horária 

Professor/Orientador Titulação 

http://www.unifesp.br/


 

 

 

1019 
 

01. Elaboração do projeto de 
pesquisa 

6h     

02. Elaboração do projeto de 
pesquisa 

6h     

03. Coleta de dados 6h     

04. Coleta de dados 6h     

05. Coleta de dados 6h     

06. Coleta de dados 6h     

07. Elaboração do banco de 
dados 

6h     

08. Elaboração do banco de 
dados 

6h     

09. Elaboração do banco de 
dados 

6h     

10. Análise estatística aplicada 
à Saúde 

6h     

11. Análise estatística aplicada 
à Saúde 

6h     

12. Interpretação dos dados 
obtidos 

6h     

13. Interpretação dos dados 
obtidos 

6h     

14. Elaboração do manuscrito 6h     

15. Elaboração do manuscrito 6h     
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16. Apresentação 6h     

17. Apresentação 6h     

 

EMENTA 

Elaboração, sistematização e execução de um trabalho científico, dentro das normas 

estabelecidas. 

  

Objetivo Geral: 

Ao final da disciplina o residente nutricionista deverá ter adquirido competências e 

habilidades para a coleta dos dados de acordo com o tipo de estudo, selecionar e utilizar 

testes estatísticos para análise dos dados, discutir os resultados e confrontá-los com as 

informações obtidas na literatura científica. 

  

Objetivos Específicos: 

- Conhecer os aspectos metodológicos da pesquisa em saúde. 

- Aprender a metodologia para coleta de informações em saúde 

- Elaborar banco de dados 

- Conhecer testes estatísticos 

 -Interpretar e analisar os resultados, tendo como produto final o trabalho de conclusão de 

curso. 

  

Conteúdo Programático: 

-  Seleção do tema de pesquisa. 

-  Elaboração do projeto de pesquisa. 

-  Protocolo de coleta de dados. 

-  Banco de dados. 

-  Análise dos dados e testes estatísticos 
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-  Discussão dos resultados 

  

Metodologia de Ensino: 

Aulas expositiva, orientações e acompanhamento do desenvolvimento do trabalho junto ao 
orientador. 

  

Metodologia de Avaliação: 

- Avaliações realizadas pelo orientador durante as etapas de elaboração do estudo. 

- Avaliação final realizada pelos membros da banca examinadora. 

- Será considerado aprovado o aluno que atingir média estabelecida pelo programa e com 
100 % de frequência nas atividades obrigatórias. 
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