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Cenários de Prática Conveniados

Cenários de Prática Próprios

     Ambulatório de Perinatologia do Hospital Universitário da Unifesp - Hospital São Paulo

Descrição do Cenário de Prática Tipo

constitui-se em um ambulatório de atendimento conjunto com a
Disciplina de Medicina Fetal do Departamento de obstetrícia da
Escola Paulista de Medicina - UNIFESP, com a Disciplina de
Pediatria Neonatal, que tem por objetivo atender: gestações com atenção



fetos de risco para prematuridade, para intercorrências neonatais ou
em fetos portadores de malformações congênitas.

     Alojamento conjunto do Hospital Universitario da Unifesp

Descrição do Cenário de Prática Tipo

A unidade obstétrica conta com 10 leitos de alojamento conjunto e
atende gestantes de alto risco.

atenção

     Centro Obstétrico do Hospital Universitário da UNIFESP

Descrição do Cenário de Prática Tipo

Conta com salas de parto normal e salas cirúrgicas. atenção

     Unidade neonatal do Hospital Universitário da Unifesp

Descrição do Cenário de Prática Tipo

A Unidade possui 16 leitos de Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal, 8 leitos de unidade cuidados intermediários e 8 leitos de
unidade canguru. conta coma sala de coleta de leite humana e utiliza
dos recurso do banco de leite humano da Unifesp.

atenção

     Hospital Universitário da UNIFESP – Hospital São Paulo

Descrição do Cenário de Prática Tipo

O Hospital São Paulo (HSP) é um dos mais importantes centros de
referência em alta complexidade do país. É um hospital
universitário, vinculado à UNIFESP, de grande porte, que atende
diariamente mais de 4.500 pacientes ambulatoriais e 1.200 em
Pronto-Socorro/Pronto-Atendimento. É responsável, na Grande São
Paulo, pela cobertura de uma área que abrange mais de 5 milhões de
habitantes e é referencia em medicina perinatal e neonatal.

ensino e
pesquisa



Projeto Pedagógico

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

VAGAS

Área de Concentração: Atenção à Saúde Neonatal

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

Ano: 2015

Profissão Vagas Solicitadas

Enfermagem 4

Justificativa

Com o aumento das taxas de sobrevivência, o foco do cuidado neonatal durante as últimas duas
décadas passou para um paradigma centrado na melhoria da qualidade do atendimento prestado com
reflexos na qualidade de vida infantil. Assim, foca tanto na redução da morbidade por meio de
intervenções de promoção à saúde quanto de práticas clínicas avançadas associadas ao
empoderamento da família no cuidado do recém-nascido. O Ministério da Saúde no Brasil tem
preconizado a modificação das práticas de saúde em todos os níveis de assistência incorporando o
pressuposto de humanização. O programa Humaniza SUS estabelece o acolhimento como uma diretriz
operacional do processo de trabalho em saúde que requer uma nova atitude frente ao usuário, baseado
no protagonismo dos sujeitos envolvidos no processo de produção de saúde; valorização e a abertura
para o encontro entre o profissional de saúde e o usuário, uma reorganização do serviço de saúde de
modo a possibilitar uma intervenção multiprofissional para a escuta e a resolução do problema. O
Brasil tem firmado compromissos internos e externos para a melhoria da qualidade da atenção à saúde
prestada à gestante e ao recém-nascido (RN) com o objetivo de reduzir a mortalidade materna e
infantil. As ações de promoção, prevenção e assistência à saúde dirigida à gestante e ao RN
influenciam a condição de saúde dos indivíduos, desde o período neonatal até a vida adulta.
Atualmente, salienta-se a associação entre a vida intrauterina, as condições de saúde no nascimento e
no período neonatal. As diretrizes políticas da atenção à saúde da criança preconizam um atendimento
regionalizado e hierarquizado, em que os serviços de saúde sejam integrados e articulados,
compreendendo ações inter-setoriais com a garantia da participação da família e da comunidade.
Dentre os profissionais envolvidos no cuidado neonatal, o enfermeiro ocupa uma posição de destaque
na prestação de cuidados diretos e contínuos ao neonato. Isto exige uma atenção especifica e rigorosa
com procedimentos especializados ao recém-nascido, para garantir sua sobrevivência,
desenvolvimento saudável e inserção no seio familiar. Considerando que o trabalho do enfermeiro é o
cuidado, na sua dimensão individual e coletiva, a atuação deste profissional tem sido imprescindível
no âmbito hospitalar e na atenção básica. No âmbito hospitalar as ações do enfermeiro englobam
atividades assistenciais e gerenciais, por meio do planejamento, da execução da assistência prestada ao
RN, da supervisão das atividades desenvolvidas ou delegadas e da capacitação de sua equipe quanto às
rotinas diárias, protocolos institucionais, equipamentos e materiais. Na atenção básica cabe ao
enfermeiro o acompanhamento da evolução do recém-nascido após alta da unidade neonatal ou



alojamento conjunto; monitoramento na primeira semana de vida; acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento infantil; acolhimento e apoio à família em processo de expansão; e a promoção da
saúde da criança e família, por meio de ações educativas, tais como: higiene, imunização, sono,
nutrição e segurança. A qualificação técnico-científica do enfermeiro em neonatologia torna-se um
diferencial na assistência ao recém-nascido e família em todos os âmbitos do cuidado. A residência
nesta área pode promover uma prática clínica avançada, mais crítica, reflexiva e tecnicamente eficiente
em todos os níveis de complexidade, contribuindo no alcance de uma das metas do milênio quanto a
diminuição da morbidade e mortalidade infantil. A necessidade deste profissional é reforçado pelo
Ministério da Saúde pela Portaria Nº 371, de 7 de maio de 2014 que institui as diretrizes para a
organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido (RN) no momento do nascimento em
estabelecimentos de saúde que realizam partos. A Disciplina Saúde Neonatal, do Departamento
Enfermagem Pediátrica da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp, já possui uma experiência
anterior com a Residência Multiprofissional em Saúde: Saúde da Criança e Adolescente. Área de
concentração Neonatologia por um período de três anos, 2000 a 2013, interrompida por dificuldades
na preceptoria; mas reconhece o seu compromisso com a formação e qualificação de Especialistas na
área de neonatologia. No momento, conta com um corpo de professores doutores com expertise na
área de oferta do curso de Residência, com prática docente, clínica e de pesquisa nesta área de
conhecimento. Na construção do programa buscou-se parceria com o serviço, por meio da Diretoria de
Enfermagem e do serviço de Enfermagem da Unidade Neonatal do Hospital Universitário da
UNIFESP para um desenho de um projeto de Residência que promova ao mesmo tempo a formação
dos futuros especialistas quanto do corpo de enfermagem dessa unidade.

Objetivos

Objetivo Geral

Formar enfermeiros neonatologistas instrumentalizados para a atenção ao
recém-nascido, que ultrapasse exclusivamente a preocupação técnica/tecnológica,
incorporando os referenciais conceituais e organizacionais do Sistema Único de Saúde
(SUS) na promoção, recuperação e reabilitação da saúde de recém-nascidos,
reconhecendo-a como cidadã em processo de crescimento e desenvolvimento, com
vulnerabilidades extrínsecas e intrínsecas e inserida em um contexto familiar e social.

Objetivos Específicos

• Compreender historicamente as políticas públicas de saúde centrada no recém-nascido
e família. • Analisar o processo saúde-doença do recém-nascido, tendo como foco ações
seguras de educação, proteção, recuperação e promoção em saúde e prevenção de
agravos ao recém-nascido e à família. • Planejar, gerir e executar atividades de
assistência ao recém-nascido no ambiente intra e extra-hospitalar dentro de suas
especificidades profissionais; • Desenvolver o processo da assistência sistematizada de
enfermagem ao recém-nascido de baixo, médio e alto risco, identificando riscos e
intercorrências clínicas; • Realizar programas educativos visando à prevenção de riscos
neonatais e a melhoria dos indicadores de saúde para esta população em todos os
cenários de cuidado; • Desenvolver atividades de Educação em Saúde à família em
todos os ambientes da prática da enfermeira neonatologista; • Desenvolver pesquisas
que contemplem a melhoria do ambiente de prática neonatal, • Atuar dentro de um
contexto interdisciplinar para o atendimento das necessidades de cuidado e/ou educação
dos usuários do serviço. • Desenvolver um perfil profissional que contemple atitudes



reflexivas, criticas, humanitárias e éticas com responsabilidade e competência para
atuação nos mais diferentes cenários de saúde que circundam o processo saúde –doença
do neonato. • Capacitar enfermeiro para analisar criticamente o seu papel como cidadão
profissional na mudança da realidade brasileira assistência neonatal

Articulação com políticas de saúde pactuação com o gestor de saúde

Articulação com políticas de saúde

O projeto atende as necessidades de formação na área da enfermagem para o
atendimento neonatal e está em consonância com as políticas publicas de atenção ao
neonato e possui articulação com os gestores de saúde do município de São Paulo e com
o Hospital Universitário da UNIFESP – Hospital São Paulo

Pactuação com Gestor Local de Saúde

Nome Representante: Alexandre Padilha
 Secretaria Municipal de Saúde de São PauloFunção Representante:

 Fernando HadaddNome Gestor Local:
 Função Gestor Local:

 01/09/2015Data de assinatura:
 AcordoTipo de Documento:

Descrição do documento de pactuação:

O convênio com a Secretaria Municipal de Saúde Prefeitura Municipal já foi assinado e
os planos de trabalho específicos por ações estãonem construção.

Parcerias

Hospital Estadual de Diadema Tipo: AssistênciaTrata-se de um hospital geral, que dispõe de 268
leitos, com ênfase para o atendimento cirúrgico e ambulatorial de especialidades. Conta com Centro
Obstétrico de 03 salas equipados, Alojamento Conjunto – 34 leitos e Unidade Neonatal com25 leitos
distribuídos em 04 salas: Berçário Médio Risco 2 – 09 leitos; Berçário Médio Risco 1 – 06 leitos;
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, com 10 leitos, Isolamento – 2 leitos. Centro Assistencial Cruz
de Malta (CACM) Tipo: Assistência O CACM é uma entidade filantrópica mantida pela Soberana
Ordem dos Cavaleiros de Malta de São Paulo e Brasil Meridional, que se localiza no Jardim
Aeroporto, bairro da Zona Sul da Cidade de São Paulo. É conveniado ao Sistema Único de Saúde -
SUS e às Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, de Educação e de Assistência Social de São
Paulo. Oferece à população serviços de creche, centro de juventude e atendimento ambulatorial clínico
e odontológico voltados prioritariamente à população materna e infantil. Grande parte da população
atendida pertence a uma classe socioeconômica pouco favorecida e reside em bolsões de pobreza.
Dentre suas atuais iniciativas, abriga 170 crianças de 0 a 6 anos em período integral; atende a 140
crianças entre 7 e 15 anos em atividades extraescolares; 800 adolescentes e jovens estudam educação
física, capoeira, dança e várias modalidades esportivas. A entidade investe ainda em aconselhamento
jurídico, apoio aos participantes de programas de liberdade assistida e centro médico-odontológico. A



parceria ocorre no âmbito de um convênio/ plano de trabalho celebrado Departamento de Enfermagem
Pediátrica da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp, onde o CACM se estabelece como espaço
social de oportunidade de cuidado à criança e ao adolescente. Sistema Único de Saúde; As ações de
promoção em saúde compreenderão orientações sobre os cuidados com o recém-nascido e promoção
do aleitamento materno para mulheres gestantes acompanhadas no CACM; captação das puérperas e
recém-nascidos; visita domiciliária na primeira semana de vida; agendamento de consultas de
enfermagem na primeira semana de vida do RN; consultas subsequentes conforme demandas até 28
dias de vida. Esta estratégia de atendimento a mulheres e seus recém-nascidos configurará um espaço
de acolhimento a mãe e família para discussão e trocas de experiências que possibilitem a criação de
oportunidades para o desenvolvimento de conhecimentos, capacidades e habilidades, com a
valorização e autonomia da família nos cuidados ao filho recém-nascido na comunidade. Outro
objetivo deste subprojeto é proporcionar aos alunos de graduação e pós-graduação um olhar social e
político no âmbito da atenção neonatal e a participação na promoção de boas práticas no cuidado do
RN, tendo como desfecho a prevenção de morbidade e mortalidade infantil. 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. Hospital e Maternidade
Leonor Mendes de Barros Tipo: Assistência O hospital é uma instituição pública vinculada à
Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo, com atendimento médico-hospitalar nas áreas
de obstetrícia, ginecologia e neonatologia. É referência para gestantes, parturientes de alto risco e
neonatos de alto risco. Alem de atender várias especialidades ginecológicas. Possui 131 leitos.
Amparo Maternal Tipo: Assistência O Amparo Maternal é uma maternidade filantrópica, com 73 anos
de existência, que atua com Saúde e Assistência Social, atendendo exclusivamente ao Sistema Único
de Saúde. O complexo hospitalar disponibiliza atendimentos de urgência obstétrica, serviços
ambulatoriais, internação e Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

Diretrizes Pedagógicas

O Programa de Residência Profissional em Saude – Enfermagem Neonatológica está estruturado em
um conjunto de conteudos teorico-praticos especificos da saude neonatal em suas dimensoes
individual e coletiva. Os projetos políticos pedagógicos de cursos da área da saúde defendem a
formação de profissionais competentes, críticos, comprometidos com a saúde e com a adoção de novos
modelos de ensino capazes de romper com o paradigma biologicista da produção de conhecimentos e
das profissões. As instituições de ensino são desafiadas a problematizar a questão da atenção integral à
saúde e da comunidade como novo espaço de aprendizagem, incorporando temas e disciplinas que
versam sobre a saúde, a criação e adaptação de estratégias. A adoção de uma metodologia ativas de
aprendizagem promove a participação do aluno demonstrando efeitos superiores ao tradicional, quanto
às habilidades nas tomadas de decisões clínicas e terapêuticas; mudanças comportamentais no saber,
fazer e ser em uma área de conhecimento; crescimento pessoal e profissional; ampliação da
capacidade cognitiva; e melhoria do processo de comunicação com pacientes e família. Aspectos
indispensáveis a profissão de enfermeiros neonatologistas. A concepção pedagógica a ser adotada será
a problematizadora, baseada em problemas, considerando o aluno sujeito do seu próprio aprendizado e
parte das experiências vivenciadas pelo aluno na sua realidade local. O processo de
ensino-aprendizagem parte da observação de um aspecto selecionado da realidade, a partir da leitura
ingênua do aluno sobre essa realidade. Na segunda fase, o aluno retira dessa observação inicial o que é
verdadeiramente importante, identifica os pontos-chave do problema ou assunto em questão e as
variáveis determinantes da situação analisadas. Em um terceiro momento, inicia a teorização do
problema onde se identifica os por quês das coisas observadas. Recorre-se, então, aos conhecimentos
científicos, possibilitando a teorização a partir dos fatos contidos no cotidiano. Confrontada a realidade



com a teorização, inicia a quarta fase: a formulação de hipóteses de solução para o problema em
estudo. O aluno utiliza a realidade para aprender com ela, ao mesmo tempo em que se prepara para
transformá-la. Na última fase, o aluno pratica e fixa as soluções encontradas como sendo mais viáveis
e aplicáveis. Aprende a generalizar o aprendido para utilizá-lo em situações diferentes e a discriminar
em que circunstâncias não é possível ou conveniente a aplicação. A pedagogia da problematização
promove: no aluno um ser ativo, questionador, com liberdade de expressão, motivado por situações
advindas do mundo real e portanto sua aprendizagem é ligada a aspectos significativos da realidade.
Promove o desenvolvimento das habilidades intelectuais de observação, análise, avaliação,
compreensão, inferência; bem como, o intercâmbio e a cooperação com o outro. O professor nesta
abordagem assume o papel de mediador. Assim, a construção do projeto político-pedagógico desta
Residência Multiprofissional em Saúde: Enfermagem Neonatológica, tem enfoque desde o período
perinatal associado com a educação em saúde, alicerçada no conhecimento científico, técnico, ético e
nos pressupostos do Cuidado Centrado na Família.

Processo seletivo

O cronograma de inscrição será elaborado a partir do edital publicado pelo MEC. Perfil inicial dos
Candidatos para Ingresso • Poderão ingressar no Programa de Residência em Enfermagem
Neonatológica, os profissionais de saúde formados por Instituições oficiais ou reconhecidas pelo
Conselho Federal de Educação, ou em Instituições estrangeiras, desde que o diploma esteja
devidamente revalidado em órgão reconhecido, com até no máximo dois anos de formado.
Documentação Necessária O candidato ao Programa de Residência em Enfermagem Neonatologista
deverá: •Apresentar requerimento à COREMU; •Apresentar diploma profissional devidamente
registrado ou, caso esteja cursando o último ano do curso profissionalizante, declaração comprobatória
expedida pela Instituição de Ensino de origem; •Apresentar o curriculum vitae relacionando as
atividades escolares, profissionais e científicas; •Se estrangeiro, apresentar a Cédula de Identidade de
Estrangeiro que comprove ser portador de visto provisório ou permanente, resultando em situação
regular no país; •Submeter-se ao processo de seleção adotado pela COREMU, visando classificação
dentro do número de vagas existentes; •A declaração de conclusão do curso será aceita a título
provisório, para fins da matricula do candidato, no entanto, o diploma deverá ser apresentado pelo
profissional residente até o quarto mês do ano letivo do Programa de Residência em Enfermagem
neonatológica, sob pena de não lhe ser deferida a matrícula. •Na hipótese de candidato que tenha
concluído o curso de graduação em Instituição estrangeira, somente será deferida sua matrícula no
Programa de Residência em Enfermagem Neonatológica mediante apresentação do diploma
devidamente revalidado por Instituição competente. Critérios/Etapas de Seleção O Ingresso ao
Programa de Residência em Enfermagem Neonatológica se dará através de processo seletivo realizado
conforme Edital, elaborado especificamente com esta finalidade e amplamente divulgado. O processo
de seleção dos candidatos à Residência em Enfermagem Neonatológica dar-se-á mediante:  1a Fase-
prova objetiva  2a Fase - prova teórico-prático e análise de Curriculum Vitae.  A classificação final
dos candidatos deverá ser homologada pela COREMU. A COREMU preencherá as vagas porventura
surgirem posteriormente, chamado por ordem de classificação os candidatos até 60 (sessenta) dias
após o início dos programas. Os candidatos aprovados terão prazo para efetuar a matrícula, conforme
o edital. Vencido o prazo acima, serão convocados na ordem de classificação os candidatos seguintes.

Avaliação discente

A avaliação discente será por meio de provas escritas, apresentação de casos clínicos, preparação de
perguntas clínicas (estratégia PICO) e o Trabalho de Conclusão de Curso. Além das atividades



programadas para cada Unidade de Aprendizagem, será preparado pelos alunos um trabalho de
conclusão de curso sobre um dos temas abordados no curso, ritual que cumpre Resolução CNE/CES
01/07. O trabalho de conclusão de curso poderá ser estudo de campo, elaboração de projeto de
pesquisa, estudo de revisão e estudo de caso. O desenvolvimento do trabalho promoverá a reflexão
crítica, o estudo sistemático e a pesquisa direcionada. Esta atividade objetiva contribuir para o
desenvolvimento das habilidades de pesquisa no processo de formação contínua dos profissionais
participantes O desenvolvimento do trabalho promoverá a reflexão crítica, o estudo sistemático e a
pesquisa direcionada. Esta atividade objetiva contribuir para o desenvolvimento das habilidades de
pesquisa no processo de formação contínua dos profissionais participantes. AVALIAÇÃ0
QUALITATIVA DO DESEMPENHO DISCENTE 1. Atitude (10,0) Iniciativa durante o estágio (1,5),
Organização (1,0), Participação nas visitas/discussões (2,0), Interesse (1,0), Participação reuniões
multiprofissionais (2, 0), Relacionamento Equipe multiprofissional (1,5), Colegas/ Supervisores (1,0),
2. Assistência ao Paciente (10,0) Domínio dos casos (2,5), Responsabilidade (2,5),
Habilidades/estratégias de atendimento (2,5), Correlação teórica e prática (2,5), 3. Conhecimento
Teórico (10,0) Prova escrita/seminário (10,0) Discussões e resenhas (10,0) Casos clínicos/ outros
(10,0) 4. Faltas Justificadas e Não justificadas NOTA FINAL: (somatória da atitude + assistência +
teoria)/3 AUTO-AVALIAÇÃO (ÓTIMO, BOM, REGULAR, RUIM, MUITO RUIM) Quanto a: •
Interação com a equipe multiprofissional • Infraestrutura • Equipamentos e materiais • Duração do
estágio • Aproveitamento do conteúdo teórico • Desenvolvimento de habilidades • Participação nas
visitas/discussões de casos Avaliação do(s) tutor/preceptor(es) (ótimo, bom, regular, ruim, muito ruim)
Quanto a: • Interação com os residentes • Domínio conhecimento teórico prático/didática • Motivação
• Cumprimento do cronograma • Discussão de casos/visitas/reuniões multiprofissionais.

Auto-avaliação do programa

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Quanto as Disciplinas Teóricas a) Atingiu o objetivo proposto pela
Disciplina (Carga horária, conteúdo, Estratégia pedagógica adotada, outros) ( ) sim ( ) Não Por que? b)
Atingiu o objetivo parcialmente? (Carga horária, conteúdo, Estratégia pedagógica adotada, outros) ( )
sim ( ) Não Por que? c) Sugestões para melhorias. Quanto ao Cenário de Prática a) Atingiu o objetivo
proposto pela Unidade de Prática ( ) sim ( )Não Por quê?:__________________________ b) O
ambiente de prática propiciou aprendizado? ( ) sim ( ) Não Por quê? c)Atingiu o objetivo
parcialmente? ( ) sim ( ) Não Porque? d) Participação do Preceptor e) Sugestões para melhorias.
Quanto as Discussões Clínicas a)Houve discussão multiprofissional?( ) sim ( ) Não Porque?:
b)Participação do Preceptor c)Participação do Tutor d)Sugestões para melhorias.

Infra-estrutura

Instalações

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIFESP: Hospital São Paulo – em seus 71 anos
de atividades, busca oferecer uma assistência de qualidade a grande demanda de
pacientes que necessitam de seus serviços. Contribui para a formação e capacitação de
profissionais da área de saúde, o HSP é campo de ensino e treinamento da Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP). Tendo como missão a prestação de assistência à
saúde à população brasileira por meio do Sistema Único de Saúde, o HSP também se
destaca pelo desenvolvimento de pesquisas clínicas e a formação de recursos humanos
imprescindíveis para a qualidade do próprio SUS. Cerca de 80% dos docentes da
UNIFESP do Campus São Paulo, Vila Clementino, possuem alguma vinculação como



HSP, por meio das áreas clínicas a que estão ligados ou por exercem atividades nas suas
unidades assistenciais. Conta com 743 leitos, o HSP destina 651 leitos para adultos e 92
para a Pediatria, os quais estão subdivididos da seguinte forma: 121 leitos de UTI e
Semi-Intensiva e 51 leitos de Emergência, 510 leitos de Unidades de Internação, 35
leitos de Hospital-dia e 26 leitos externos e com 31 leitos na unidade neonatal. Conta,
ainda com Laboratório de Informática, Centro de Educação e Assistência de
Enfermagem (CAENF), Ambulatório de Educação em Saúde e Enfermagem, Instituto
Cochrane de Medicina Clínica por Evidência, Laboratórios de Pesquisa Clínica, Centro
Alfa de Habilidades e Biblioteca.

Salas

Conta com 4 anfiteatros com média de 70 lugares e 3 salas menores de 30 lugares na
Escola Paulista de Enfermagem – EPE, vários anfiteatros no Campus São Paulo e no
Hospital Universitário da Unifesp - Hospital São Paulo, podendo ser usados mediante
agendamento. Existe espaço disponível para os (as) residentes na instituição. Dispõe de
duas Salas de Videoconferências na Escola Paulista de Enfermagem, sendo uma em
anfiteatro com 70 lugares, com equipamento utilizado é um Polycom VSX 7000, com
licença para conexões multipontos, duas televisões LCD de 40 polegadas, sistema de
som, ar condicionado, Datashow e tela retrátil. Outro espaço para videoconferência é
uma sala com capacidade de 15 lugares.

Estudo

A Escola Paulista de Enfermagem e Unifesp conta com espaço para estudo, existe um
laboratório de informática, além da biblioteca do Campus São Paulo.

Equipamentos

A Escola Paulista de Enfermagem possui um laboratório de informática e conta com
rede de banda larga com acesso wi-fi nos três andares do prédio. Além das unidades
campos de pratica terem acesso à internet.

Biblioteca e Periódicos

A Biblioteca Central da UNIFESP foi criada em 1936, tem por missão contribuir para a
melhoria do ensino, da pesquisa e da extensão, de modo a atender às necessidades de
informação científica da comunidade de profissionais de saúde, através da prestação de
serviços de informação. Para cumprir sua missão, ela tem os seguintes objetivos:
promover serviços de informação proporcionando informação científica e tecnológica
aos pesquisadores da área da saúde, visando aumentar a eficiência e eficácia no
atendimento; promover o treinamento e aperfeiçoamento contínuo de recursos humanos,
visando ao aprimoramento das atividades relativas à informação bibliográfica e
documentação na área da saúde. Na consecução destes objetivos, a Biblioteca Central
exerce as seguintes funções: - Biblioteca local da BIREME – Centro Latino-Americano
e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - como parceira na promoção de
produtos e serviços de informação baseados no uso de uma metodologia comum, no
compartilhamento de recursos e no uso de tecnologias de informação adequada, visando
ao atendimento das necessidades de informação. Funciona ainda, como Centro



Coordenador do Catálogo Coletivo de livros e teses da Instituição, reunindo 12
bibliotecas setoriais da Universidade através de uma metodologia comum para
centralização das coleções; estimulando o desenvolvimento e aperfeiçoamento das
bibliotecas científicas e técnicas da Universidade. A Escola Paulista de Enfermagem
possui um periódico denominado de Acta Paulista de Enfermagem, com avaliação A2
no Qualis periódicos da Capes

Corpo Docente-Assistencial

Núcleo Docente-Assistencial Estruturante

Docente CPF Formação / Titulação

Maria Magda Ferreira Gomes
Balieiro

20438915100 Doutorado - Enfermagem / 1999
Mestrado - Enfermagem Pediátrica e Pediatria Social /
1992
Especialização - Enfermagem Pediátrica e Puericultura /
1982
Graduação - Enfermagem / 1981

Ariane Ferreira Machado
Avelar

17596575811 Doutorado - Enfermagem / 2009
Mestrado - Enfermagem / 2003
Especialização em Formato de Residência - Enfermagem
Pediátrica / 2001
Graduação - Enfermagem / 1998

Ariane Ferreira Machado
Avelar

17596575811 Doutorado - Enfermagem / 2009
Mestrado - Enfermagem / 2003
Especialização em Formato de Residência - Enfermagem
Pediátrica / 2001
Graduação - Enfermagem / 1998

Marta Jose Avena 86084780806 Doutorado - Enfermagem / 2014
Mestrado - Ciências Pneumológicas / 1998
Especialização - Enfermagem Pediatrica e Puericultura /
1982
Graduação - Enfermagem / 1981

Marta Jose Avena 86084780806 Doutorado - Enfermagem / 2014
Mestrado - Ciências Pneumológicas / 1998
Especialização - Enfermagem Pediatrica e Puericultura /
1982
Graduação - Enfermagem / 1981

Preceptores

Preceptor CPF Formação / Titulação Área Profissão
Carga
Horária
Semanal

Ana Paula
Dos Santos
Soares

35728575897 Graduação - Enfermagem /
2013

Enfermagem 20

Ariane Da
Silva Godoy

34620236837 Especialização - Enfermagem
em Terapia Intensiva Adulto /
2013
Graduação - Enfermagem /
2010

Enfermagem 20

Sabrina
Fernanda
Zeballos

38106188884 Especialização - Saúde
Materna e Fetal / 2014
Especialização - Enfermagem
UTI Neonatal / 2013

Enfermagem 20



Graduação - Enfermagem /
2010

Tutores

Tutor CPF Formação / Titulação Área Profissão
Carga
Horária
Semanal

Ariane
Ferreira
Machado
Avelar

17596575811 Doutorado - Enfermagem / 2009
Mestrado - Enfermagem / 2003
Especialização em Formato de
Residência - Enfermagem
Pediátrica / 2001
Graduação - Enfermagem / 1998

Enfermagem 20

Erica
Trovisco
Martins

29985696840 Especialização em Formato de
Residência - Enfermagem
Neonatal / 2004
Graduação - Enfermagem / 2002

Enfermagem 40

Maria
Magda
Ferreira
Gomes
Balieiro

20438915100 Doutorado - Enfermagem / 1999
Mestrado - Enfermagem
Pediátrica e Pediatria Social /
1992
Especialização - Enfermagem
Pediátrica e Puericultura / 1982
Graduação - Enfermagem / 1981

Enfermagem 16

Marta
Jose
Avena

86084780806 Doutorado - Enfermagem / 2014
Mestrado - Ciências
Pneumológicas / 1998
Especialização - Enfermagem
Pediatrica e Puericultura / 1982
Graduação - Enfermagem / 1981

Enfermagem 40

Docentes

Eixo Transversal do Programa

Docente CPF Formação / Titulação
Carga
Horária
Semanal

Ariane
Ferreira
Machado
Avelar

17596575811 Doutorado - Enfermagem / 2009
Mestrado - Enfermagem / 2003
Especialização em Formato de Residência
- Enfermagem Pediátrica / 2001
Graduação - Enfermagem / 1998

0

Bartira De
Aguiar
Roza

25308471851 Doutorado - Enfermagem / 2005
Graduação - Enfermagem / 1996

36

Luiz Carlos
De Oliveira
Cecilio

11413247172 Doutorado - Atenção Básica/Saúde da
Família e Comunidade / Saúde Coletiva /
1993
Graduação - Medicina / 1974

72

Maria
Magda
Ferreira
Gomes
Balieiro

20438915100 Doutorado - Enfermagem / 1999
Mestrado - Enfermagem Pediátrica e
Pediatria Social / 1992
Especialização - Enfermagem Pediátrica e
Puericultura / 1982
Graduação - Enfermagem / 1981

36

Marta Jose
Avena

86084780806 Doutorado - Enfermagem / 2014
Mestrado - Ciências Pneumológicas /

36



1998
Especialização - Enfermagem Pediatrica e
Puericultura / 1982
Graduação - Enfermagem / 1981

Monica
Antar
Gamba

05702108876 Doutorado - Doutorado em Saúde Pública
/ 2000
Graduação - Enfermagem / 1982

84

Rita
Simone
Lopes
Moreira

05547615803 Doutorado - Cardiologia / 2014
Graduação - Enfermagem / 1988

36

Suzete
Maria
Fustinoni

05442340812 Doutorado - Enfermagem / 2000
Mestrado - Enfermagem / 1996
Especialização - Enfermagem Obstétrica /
1991
Graduação - Enfermagem / 1990
Doutorado - Enfermagem / 2000

160

Eixo Transversal da Área de Concentração

Docente CPF
Formação /
Titulação

Área de
Concentração

Carga
Horária
Semanal

Ariane
Ferreira
Machado
Avelar

17596575811 Doutorado -
Enfermagem / 2009
Mestrado -
Enfermagem / 2003
Especialização em
Formato de
Residência -
Enfermagem
Pediátrica / 2001
Graduação -
Enfermagem / 1998

Atenção à Saúde
Neonatal

115

Eliana
Moreira
Pinheiro

04967250840 Doutorado -
Enfermagem / 2003
Mestrado -
Enfermagem / 1992
Especialização -
enfermagem em
Pediatria e
Puericultura / 1981
Graduação -
Enfermagem / 1980

Atenção à Saúde
Neonatal

67

Flavia
Simphronio
Balbino

13562341865 Doutorado -
Enfermagem / 2014
Mestrado -
Enfermagem / 2004
Especialização -
Enfermagem
neonatológica /
1995
Especialização -
Enfermagem
Pediátrica / 1993
Graduação -
Enfermagem / 1992

Atenção à Saúde
Neonatal

103

Lucia Marta
Giunta Da
Silva

05151649841 Doutorado -
Enfermagem / 2009
Graduação -
Enfermagem / 1982

Atenção à Saúde
Neonatal

36

Maria
Magda

20438915100 Doutorado -
Enfermagem / 1999

Atenção à Saúde
Neonatal

58



Ferreira
Gomes
Balieiro

Mestrado -
Enfermagem
Pediátrica e
Pediatria Social /
1992
Especialização -
Enfermagem
Pediátrica e
Puericultura / 1982
Graduação -
Enfermagem / 1981

Marta Jose
Avena

86084780806 Doutorado -
Enfermagem / 2014
Mestrado - Ciências
Pneumológicas /
1998
Especialização -
Enfermagem
Pediatrica e
Puericultura / 1982
Graduação -
Enfermagem / 1981

Atenção à Saúde
Neonatal

121

Eixo Específico de Área Profissional

Docente CPF
Formação /
Titulação

Área de
Profissional

Carga
Horária
Semanal

Ariane
Ferreira
Machado
Avelar

17596575811 Doutorado -
Enfermagem / 2009
Mestrado -
Enfermagem / 2003
Especialização em
Formato de
Residência -
Enfermagem
Pediátrica / 2001
Graduação -
Enfermagem / 1998

Enfermagem 10

Flavia
Simphronio
Balbino

13562341865 Doutorado -
Enfermagem / 2014
Mestrado -
Enfermagem / 2004
Especialização -
Enfermagem
neonatológica / 1995
Especialização -
Enfermagem
Pediátrica / 1993
Graduação -
Enfermagem / 1992

Enfermagem 36

Rita
Simone
Lopes
Moreira

05547615803 Doutorado -
Cardiologia / 2014
Graduação -
Enfermagem / 1988

Enfermagem 48

Suely
Sueko Viski
Zanei

87796201834 Doutorado -
Enfermagem / 2006
Graduação -
Enfermagem / 1982

Enfermagem 50

Matriz Curricular



1 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Metodologia de Pesquisa Teórica ou teórica-prática 48

Segurança do paciente como prioridade estratégica Teórica ou teórica-prática 24

Políticas Públicas, Humanização e Gestão de Serviços
de Saúde

Teórica ou teórica-prática 36

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Políticas Públicas de Saúde Neonatal Teórica ou teórica-prática 36

Prática assistencial com recém-nascido na sala de parto
e no alojamento conjunto

Prática 576

Assistência de enfermagem ao recém-nascido de baixa
complexidade

Teórica ou teórica-prática 72

Avaliação Clínica do RN e Interpretação de Exames
Diagnósticos

Teórica ou teórica-prática 36

Prática Assistencial em comunidade Prática 864

Eixo Específico de Área Profissional

Enfermagem

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

O Processo de Enfermagem Teórica ou teórica-prática 48

2 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Segurança do paciente como prioridade estratégica Teórica ou teórica-prática 24

Trabalho de Conclusão de Curso Teórica ou teórica-prática 30

Equipe Multiprofissional e Gestão do Cuidado Teórica ou teórica-prática 72

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Reanimação neonatal Teórica ou teórica-prática 36

Prática Assistencial ao recém-nascido em cuidados
intermediários

Prática 864

Atenção ao recém-nascido de baixo peso e Método
Canguru

Teórica ou teórica-prática 36



3 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Metodologia de Pesquisa Teórica ou teórica-prática 48

Epidemiologia e Vigilância Epidemiológica Teórica ou teórica-prática 48

Bioestatística Teórica ou teórica-prática 36

Trabalho de Conclusão de Curso Teórica ou teórica-prática 30

Bioética e Ética Profissional Teórica ou teórica-prática 36

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

O Recém-nascido de Alto Risco e sua Família Teórica ou teórica-prática 178

Prática assistencial ao recém-nascido em cuidados
intensivos

Prática 576

Gestão de Serviços de Saúde Neonatal Teórica ou teórica-prática 36

Avanços Tecnológicos em Terapia Intravenosa Teórica ou teórica-prática 24

Eixo Específico de Área Profissional

Enfermagem

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Cuidados Continuados e Cuidados
Paliativos

Teórica ou teórica-prática 36

Farmacologia e terapêutica para a prática
de enfermagem

Teórica ou teórica-prática 60

4 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Trabalho de Conclusão de Curso Teórica ou teórica-prática 52

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

O Recém-nascido de Alto Risco e sua Família Teórica ou teórica-prática 70

Prática assistencial ao recém-nascido em cuidados
intensivos

Prática 1152

Prática Assistencial em ambulatórios de follow-up de
recém-nascido

Prática 576

Semana Padrão



Dia Manhã Tarde Noite

Segunda: Atividade Prática Atividade Prática/Teórica

Terça: Atividade Prática Atividade Prática/Teórica

Quarta: Atividade Prática Atividade Prática/Teórica

Quinta: Atividade Prática Atividade Prática/Teórica

Sexta: Atividade Prática Atividade Prática/Teórica

Sábado: Atividade Prática Atividade Prática/Teórica Atividade Prática/Teórica

Domingo:

Perfil do Egresso

Perfil Geral dos Egressos

Enfermeiros neonatologistas instrumentalizados para a promoção, recuperação e reabilitação da saúde
de recém-nascidos, reconhecendo-o como cidadão em processo de crescimento e desenvolvimento,
com vulnerabilidades extrínsecas e intrínsecas e inseridos em um contexto familiar e social,
incorporando os referenciais conceituais e organizacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).

Perfil(is) Geral(is) dos Egressos da(s) Área(s) de Concentração

Atenção à Saúde Neonatal

Enfermeiros neonatologistas instrumentalizados para a promoção, recuperação e
reabilitação da saúde de recém-nascidos, reconhecendo-o como cidadão em processo de
crescimento e desenvolvimento, com vulnerabilidades extrínsecas e intrínsecas e
inseridos em um contexto familiar e social, incorporando os referenciais conceituais e
organizacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).

Perfis Específicos dos Egressos das Áreas Profissionais

Atenção à Saúde Neonatal

Área Profissional Decrição

Enfermagem Ao término do programa o profissional deverá ter habilidade na
comunicação e relacionamento interpessoal utilizando ampla
variedade de meios de comunicação efetiva com os



recém-nascidos, pais, família, cuidadores e profissionais da
saúde; compromisso com o aprendizado permanente e atividades
que aumentem o conhecimento, habilidades, valores e atitudes
necessárias para a segurança e a efetiva da prática do cuidado de
enfermagem neonatal; no uso de políticas, procedimentos e
protocolos que propicie um ambiente seguro para a prática de
enfermagem e de saúde; em demonstrar conhecimento de
práticas de trabalho interprofissionais que respeite e utilize a
contribuição de todos os membros da equipe no planejamento,
organização dos serviços de cuidados neonatais comprometidos
com a qualidade tanto para recém-nascido, pais, família e
cuidadores; demonstrar compromisso com a prática baseada em
evidências, utilizando pesquisas, padrões de qualidade e
instrumentos de auditorias envolvendo o cuidado neonatal;
praticar a enfermagem neonatológica dentro dos princípios
éticos, profissionais e legais que garanta ações que apóiem a
igualdade, diversidade e direitos; e aplicar o conhecimento,
julgamento clínico, habilidades, responsabilidade moral com um
atendimento eficaz, seguro para recém-nascido e famílias.

Outras Informações

Tipo do Programa : Em área profissional da saúde
 2015Ano de Criação:

 24Duração do curso em meses:
 60Carga horária semanal do curso:

 0Número de profissionais formados:

Residentes do processo

Número Atual de Residentes : 0

Não existe residente para esse processo
Voltar


