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Cenários de Prática Conveniados

Cenários de Prática Próprios

     Ambulatorios do HSP

Descrição do Cenário de Prática Tipo

Unidades ambulatoriais do HSP onde são atendidos doentes
oncológicos ( amb mastologia, dor, cabeça e pescoço, acolhe-onco,
urologia, entre outros).

atenção



     Ambulatório QT Adultos do HSP

Descrição do Cenário de Prática Tipo

Ambulatório de Quimioterapia onde se encontra pacientes das
diversas disciplinas e em regime de terapia quimioterápica

atenção

     UIs Do HSP

Descrição do Cenário de Prática Tipo

Unidades de Internação do HSP onde se encontra o paciente
oncológico institucionalizado

atenção

Projeto Pedagógico

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

VAGAS

Área de Concentração: Atenção em Oncologia

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

Ano: 2012

Profissão Vagas Solicitadas

Serviço Social 2

Enfermagem 2

Nutrição 2

Ano: 2013

Profissão Vagas Solicitadas

Serviço Social 2

Enfermagem 2

Nutrição 2



Justificativa

A Universidade Federal de São Paulo, antiga Escola Paulista de Medicina, foi fundada em 1933 e
federalizada em 1956. Em 1995, assumiu a denominação de Universidade, sendo rotulada como
“Universidade da Saúde” por, naquele momento, possuir apenas cinco cursos de graduação, sendo
todos na área da saúde. Somente a partir de 2000, com o apoio do projeto governamental de expansão
do ensino público, ampliou o número de cursos de graduação oferecidos para 28, abrangendo outras
profissões nas áreas das ciências exatas, biológicas e humanas, tornando-se assim uma Universidade
plena, multicêntrica e polivalente. Assim, deixou também de ter um único campus na Vila Clementino
em São Paulo - Capital, incorporando novas unidades como os campi da Baixada Santista, Diadema,
Guarulhos e São José dos Campos e com projeção para mais dois novos campi, sendo um em Osasco e
outro em Santo Amaro, ambos, na cidade de São Paulo. A missão da UNIFESP é desenvolver com
altos padrões de excelência, atividades inter-relacionadas de ensino, pesquisa e extensão. Atualmente,
conta com 28 cursos de graduação, 44 Programas de Pós Graduação Strictu Sensu, 13 Programas de
extensão, 40 Projetos Sociais, 121 Cursos de Extensão, 69 Cursos de Pós Graduação Lato Sensu e 69
Programas de Residência Médica. Por sua vez, o Hospital São Paulo (HSP) é um dos mais importantes
centros de referência em alta complexidade do país. É um hospital universitário, vinculado à
UNIFESP, de grande porte, que atende diariamente mais de 4.500 pacientes ambulatoriais e 1.200 em
Pronto-Socorro/Pronto-Atendimento. É responsável, na Grande São Paulo, pela cobertura de uma área
que abrange mais de 5 milhões de habitantes, além de atender pacientes oriundos de outros municípios
e estados da federação. Além da missão de prestar assistência à saúde à população brasileira por meio
do Sistema Único de Saúde, o HSP também se destaca pelo desenvolvimento de pesquisas clínicas,
com vasta produção científica nacional e internacional, e a formação de recursos humanos
imprescindíveis para a qualidade do próprio SUS, sendo campo de ensino e treinamento da
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), colaborando para a formação e capacitação de
profissionais de saúde. Cerca de 75% dos docentes da UNIFESP (Campus São Paulo, Vila
Clementino) exercem atividades nas unidades assistenciais do HSP, agregando eficiência e excelência
ao atendimento. Com 743 leitos, o HSP destina 651 leitos para adultos e 92 para a Pediatria,
subdivididos da seguinte forma: 121 leitos de UTI e Semi Intensiva, 51 leitos de Emergência, 510
leitos de Unidades de Internação e 61 leitos de Hospital-dia. O HSP está sendo submetido a um amplo
programa de reforma de suas instalações com contribuição do Governo Estadual e de entidades
privadas. Parte do hospital já se encontra com a planta física adequada à RDC nº50 da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, parte está sendo reestruturada e outras
aguardam o cronograma de reformas. Este processo é de extrema importância para oferecer mais
conforto e melhor assistência aos pacientes internados, além de melhores condições para a prática e o
ensino profissionais, dos integrantes do Programa. Destaca-se também que pela classificação do
Ministério da Saúde – Instituto Nacional do Câncer, o HSP é um centro de alta complexidade em
oncologia (CACON I). A Universidade Pública deve estar em consonância com os problemas
vivenciados pela sociedade na qual está inserida e oferecer alternativas viáveis e efetivas para
solucioná-las. Ao mesmo tempo, deve estar 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, apóiam 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. 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.

Objetivos

Objetivo Geral

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

Objetivos Específicos

Atuar com competência na área da Oncologia, considerando a cadeia de cuidado
progressivo; Planejar, gerir e executar atividades de assistência ao usuário no ambiente
hospitalar dentro das especificidades profissionais para a Oncologia; Desenvolver
atividades de Educação em Saúde em todos os ambientes de prática profissional;
Desenvolver o processo de trabalho, considerando as especificidades da Oncologia, de
acordo com os 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

Articulação com políticas de saúde pactuação com o gestor de saúde

Articulação com políticas de saúde

A missão da UNIFESP é desenvolver com altos padrões de excelência, atividades
inter-relacionadas de ensino, pesquisa e extensão. Atualmente, conta com 28 cursos de
graduação, 44 Programas de Pós Graduação Strictu Sensu, 13 Programas de extensão,
40 Projetos Sociais, 121 Cursos de Extensão, 69 Cursos de Pós Graduação Lato Sensu e
69 Programas de Residência Médica. Por sua vez, o Hospital São Paulo (HSP) é um dos
mais importantes centros de referência em alta complexidade do país. É um hospital
universitário, vinculado à UNIFESP, de grande porte, que atende diariamente mais de
4.500 pacientes ambulatoriais e 1.200 em Pronto-Socorro/Pronto-Atendimento. É
responsável, na Grande São Paulo, pela cobertura de uma área que abrange mais de 5
milhões de habitantes, além de atender pacientes oriundos de outros municípios e
estados da federação. Além da missão de prestar assistência à saúde à população
brasileira por meio do Sistema Único de Saúde, o HSP também se destaca pelo



desenvolvimento de pesquisas clínicas, com vasta produção científica nacional e
internacional, e a formação de recursos humanos imprescindíveis para a qualidade do
próprio SUS, sendo campo de ensino e treinamento da Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP), colaborando para a formação e capacitação de profissionais de saúde.
Cerca de 75% dos docentes da UNIFESP (Campus São Paulo, Vila Clementino)
exercem atividades nas unidades assistenciais do HSP, agregando eficiência e excelência
ao atendimento. Com 743 leitos, o HSP destina 651 leitos para adultos e 92 para a
Pediatria, subdivididos da seguinte forma: 121 leitos de UTI e Semi Intensiva, 51 leitos
de Emergência, 510 leitos de Unidades de Internação e 61 leitos de Hospital-dia. O HSP
está sendo submetido a um amplo programa de reforma de suas instalações com
contribuição do Governo Estadual e de entidades privadas. Parte do hospital já se
encontra com a planta física adequada à RDC nº50 da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde, parte está sendo reestruturada e outras aguardam o
cronograma de reformas. Este processo é de extrema importância para oferecer mais
conforto e melhor assistência aos pacientes internados, além de melhores condições para
a prática e o ensino profissionais, dos integrantes do Programa.

Pactuação com Gestor Local de Saúde

Nome Representante: José Maria da Costa Orlando
 Secretário Municipal da Saúde em ExercícioFunção Representante:

 Secretaria de Gestão do Trabalho e da educação na SaúdeNome Gestor Local:
 Função Gestor Local:

 15/07/2010Data de assinatura:
 Ofício nº 016/2010 - CGP/GE/DEPTipo de Documento:

Descrição do documento de pactuação:

A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, em cumprimento ao Edital que versa
sobre a Residência Multiprofissional, acolhe o Projeto da Universidade Federal de São
Paulo - UNIFESP/Hospital São Paulo, no desenvolvimento do Programa de Residência
Multiprofissiona Integrada de Atenção Hospitalar. O marco de referência para a
construção do Projeto Pedagógico dessa residência fundamentou-se nos Princípios do
Sistema Único de Saúde, por meio da elaboração de uma proposta teórico-prática que
visa a formação de profissionais nas diferentes áreas de conhecimento para a ação
integrada e com excelência no atendimento á população do município de São Paulo.

Parcerias

Hospital São Paulo O Hospital - São Paulo (HSP) é um dos mais importantes centros de referência em
alta complexidade do país. É um hospital universitário, vinculado à UNIFESP, de grande porte, que
atende diariamente mais de 4.500 pacientes ambulatoriais e 1.200 em
Pronto-Socorro/Pronto-Atendimento. É responsável, na Grande São Paulo, pela cobertura de uma área
que abrange mais de 5 milhões de habitantes, além de atender pacientes oriundos de outros municípios
e estados da federação. Além da missão de prestar assistência à saúde à população brasileira por meio
do Sistema Único de Saúde, o HSP também se destaca pelo desenvolvimento de pesquisas clínicas,
com vasta produção científica nacional e internacional, e a formação de recursos humanos
imprescindíveis para a qualidade do próprio SUS, sendo campo de ensino e treinamento da
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), colaborando para a formação e capacitação de
profissionais de saúde. Cerca de 75% dos docentes da UNIFESP (Campus São Paulo, Vila
Clementino) exercem atividades nas unidades assistenciais do HSP, agregando eficiência e excelência



ao atendimento. Com 743 leitos, o HSP destina 651 leitos para adultos e 92 para a Pediatria,
subdivididos da seguinte forma: 121 leitos de UTI e Semi Intensiva, 51 leitos de Emergência, 510
leitos de Unidades de Internação e 61 leitos de Hospital-dia. O HSP está sendo submetido a um amplo
programa de reforma de suas instalações com contribuição do Governo Estadual e de entidades
privadas. Parte do hospital já se encontra com a planta física adequada à RDC nº50 da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, parte está sendo reestruturada e outras
aguardam o cronograma de reformas. Este processo é de extrema importância para oferecer mais
conforto e melhor assistência aos pacientes internados, além de melhores condições para a prática e o
ensino profissionais, dos integrantes do Programa. AMA – Assistência Médica Ambulatorial - Este
modelo de assistência visa à ampliação do acesso da população aos serviços de saúde, então as
unidades se responsabilizam pelo atendimento não agendado de pacientes portadores de patologias de
baixa e média complexidades nas áreas de clínica médica e pediatria e apoiado por uma equipe técnica
assistencial. Os pacientes após o atendimento são encaminhados para a Unidade Básica de Saúde de
referência do seu território, viabilizando a continuidade do tratamento iniciado. As unidades do AMA
destinadas para campo de prática serão: AMA Santa Cruz, AMA Dr. Flávio Gianotti e AMA Sacomã.
Instituto de Oncologia Pediátrica - IOP / GRAACC É uma instituição sem fins lucrativos, cujo
objetivo é prestar assistência à crianças e adolescentes com câncer, garantindo-lhes acesso a todas
modalidades de diagnóstico e tratamento, preservando a qualidade e vida desta população em todo
percurso entre diagnóstico e cura. O IOP é resultado do trabalho do Grupo de Apoio à Criança com
Câncer – GRAACC, que fundamentado na parceria universidade/empresa/comunidade, construiu um
hospital com 4200 m2 que mensalmente atende 2500 usuários entre sessões de quimioterapia,
consultas, procedimentos ambulatoriais, cirurgias, transplantes de medula óssea e outros. Esse hospital
é gerenciado e administrado por profissionais ligados ao GRAACC e convênio com a Universidade
Federal de São Paulo – UNIFESP, sendo campo para o desenvolvimento de ensino e pesquisa dos
diferentes profissionais da saúde. Lar Escola São Francisco Instituição filantrópica sem fins lucrativos,
fundada em 1º de junho de 1943, proporciona tratamento nas seguintes áreas médicas: fisiatria,
reumatologia, geriatria e pneumologia e nas áreas terapêuticas: Atividade Física Adaptada,
Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Musicoterapia, Nutrição, Oficina Terapêutica,
Psicopedagogia, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, e em Odontologia. ESF – Estratégia
Saúde da Família - A efetiva implementação das diretrizes do SUS se configura como uma ampla
possibilidade de mudanças na forma como os serviços e as práticas de saúde de organizam,
redirecionando as ações baseadas no paradigma da vigência da saúde e na ampliação da cidadania. É
nesse aspecto que a Estratégia Saúde da Família (PSF) ganha relevância, sendo conhecida como eixo
estruturante para reorganização da Atenção Básica, com repercussões reordenadoras para todo o
Sistema de Saúde, por intermédio das Equipes de Saúde, compostas por profissionais com
conhecimentos técnicos com médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, agente comunitário de
saúde, dentista, técnico de higiene dental e auxiliar de consultório dentário, aliado às atividades deste
modelo multidisciplinar.

Diretrizes Pedagógicas

Formação multidisciplinar dos profissionais de saúde que interagem no atendimento do cliente
oncológico e seus familiares.

Processo seletivo

O cronograma de inscrição será elaborado a partir do edital publicado pelo MEC. Perfil inicial dos
Candidatos para Ingresso - Poderão ingressar no Programa de Residência Integrada Multiprofissional



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

Avaliação discente

1. Atitude (10,0) Iniciativa durante O estágio (1,5) Organização (1,0) Participação nas
visitas/discussões (2,0) Interesse (1,0): Participação reuniões multiprofissionais (2,0) Relacionamento
Equipe multiprofissional (1,5): Colegas/ Supervisores (1,0): 3. 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) 4. Conhecimento Teórico (10,0) Prova escrita/seminário (10,0) Discussões e resenhas
(10,0) Casos clínicos/ outros (10,0) 5. Faltas Justificadas Não justificadas NOTA FINAL: (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



Quanto as Disciplinas Teóricas a) Atingiu o objetivo proposto pela Disciplina (Carga horária,
conteúdo, Estratégia pedagógica adotada, outros) ( ) sim ( ) Não Por
que?:__________________________ b) Deixou a desejar? (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 que?:__________________________ b) O ambiente de prática propiciou
aprendizado?( ) sim ( ) Não Por que?:__________________________ c) Deixou a desejar? ( ) 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. Quanto as Estratégias Pedagógicas adotadas. Outras questões que julgue
pertinentes ao processo de avaliação do Programa.

Infra-estrutura

Instalações

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO Hospital São Paulo – SPDM Em seus 71 anos de
atividades, sempre esteve à frente de seu tempo oferecendo o que há de mais avançado
em tecnologia e a sua expansão ocorreu com o crescimento da medicina atendendo a
grande demanda de pacientes que necessitam de nossos serviços. Contribuindo para a
formação e capacitação de profissionais de saúde, o HSP é campo de ensino e
treinamento da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Tendo como missão a
prestação de assistência à saúde à população brasileira através do Sistema Único de
Saúde, o HSP também destaca-se pelo desenvolvimento de pesquisas clínicas e a
formação de recursos humanos imprescindíveis para a qualidade do próprio SUS. O
Hospital São Paulo é campo de ensino e treinamento da Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP) colaborando para a formação e capacitação de profissionais de saúde.
Cerca de 75% dos docentes da UNIFESP (Campus São Paulo, Vila Clementino), estão
lotados em áreas clínicas e exercem atividades nas unidades assistenciais do HSP.
Contando com 743 leitos, o HSP destina 651 leitos para adultos e 92 para a Pediatria, os
quais estão subdivididos da seguinte forma: 121 leitos de UTI e Semi Intensiva e 51
leitos de Emergência, 510 leitos de Unidades de Internação, 35 leitos de Hospital-dia e
26 leitos externos. RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO
HOSPITAL SÃO PAULO - A UNIFESP é uma Autarquia Federal vinculada ao
Ministério da Educação, cujo hospital de ensino é o Hospital São Paulo, pertencente à
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), entidade sem fins
lucrativos. Uma das pioneiras a implantar programas de residência médica no Brasil, a
UNIFESP, desde 1957, procura constantemente aprimorar e modernizar seus Programas,
de acordo com os avanços da medicina e necessidades da sociedade. Os Programas de
Residência Médica, coordenada pela Comissão de Residência Médica / COREME e a
Residência Multiprofissional, coordenada pela Comissão de Residência
Multiprofissional – COREMU, estão subordinados a Comissão de Residência em Saúde
- CORESA. Presidido pela Pró-Reitoria de Extensão, o órgão que coordena ambos os
Programas de Residência na UNIFESP é o Conselho de Extensão – COEX. Instalações
do Programa - No Ambulatório de Quimioterapia de Adultos há a sala administrativa de
Enfermagem, que será utilizada para as reuniões multiprofissionais do Programa de
Oncologia.

Salas



A UNIFESP tem programas de pós-graduação bem conceituados, e seu corpo docente é
responsável por uma das maiores médias de produção científica por professor dentre as
universidades federais brasileiras. Suas atividades são exercidas numa área total de
201.070,84 m2. Na Vila Clementino, mantém uma área construída de 152.697,78 m2 na
qual situam-se, além do complexo Hospital São Paulo - ambulatórios, laboratórios de
pesquisa e ensino (8.873,59 m2 em 386 salas) modernamente equipados, salas de aula
(2.290,11 m2 em 68 salas) e 28 anfiteatros (2.193,57 m2). Todas as suas unidades estão
integradas em rede informatizada com acesso à Internet. Em 2001, estimamos em 1.750
os microcomputadores ligados à rede acadêmica da UNIFESP, o número de servidores
de rede de diversos portes totalizou 63 computadores, mais de 5.400 usuários
cadastrados mantiveram contas nesses servidores, além dos milhares de acessos dos
usuários que utilizaram os computadores nos laboratórios de informática e que
necessariamente não possuem contas nos nossos servidores.

Estudo

Unidades ambulatoriais, unidades de internação, sala administrativa de Enfermagem do
Ambulatório de Quimioterapia de Adultos.

Equipamentos

A UNIFESP conta atualmente com 2 Laboratórios de Informática - Prof. Dr. Azarias de
Carvalho e Prof. Dr. Domingos Delascio - situados no 1º andar do Edifício Acadêmico
Horácio Knesse de Mello, Rua Pedro de Toledo, 781. Esses Laboratórios de Informática
estão sob a responsabilidade da Disciplina de Informática em Saúde e são utilizados por
toda a Universidade, nas aulas práticas e teórico-práticas dos cursos curriculares e
extracurriculares da graduação e pós-graduação e nos treinamentos para o quadro de
funcionários do complexo Unifesp/HSP. Nos horários em que não há aula ou
manutenção, eles ficam à disposição da comunidade Unifesp/HSP, que os utilizam para
trabalhos escolares ou administrativos, impressões, uso de e-mail e acesso à Internet
para pesquisas científicas e acadêmicas. O horário de funcionamento é de segunda a
sexta-feira, das 08:15 às 14:45

Biblioteca e Periódicos

BIBLIOTECAS BIBLIOTECA CENTRAL A Biblioteca Central é uma Seção da
Pró-Reitoria de Administração, responsável tecnicamente pelo provimento de
informações necessárias às atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade,
bem como divulgação de recursos informacionais. Atualmente a Biblioteca Central é
composta por 10 bibliotecários, um quadro de apoio técnico com 14 funcionários, e
estagiários do CIEE vindos dos cursos de graduação da UNIFESP e também externos
que atuam em diversos setores. A Biblioteca atende tanto os usuários da comunidade
interna como os usuários da comunidade externa (de outras instituições, pesquisadores,
alunos de intercâmbio, etc). Com um acervo de livros de aproximadamente 10.000
exemplares, teses de mestrado e doutorado, revistas científicas e materiais publicado
pela OMS/OPAS, a média de empréstimo Anual é de 14.000 títulos. Nossos
funcionários oferecem cursos de capacitação na área de Pesquisa e Recursos
Informacionais e atualizam-se constantemente por meio de Congressos e cursos de
extensão e capacitação na área da Ciência da Informação, sempre visando um
atendimento de qualidade aos usuários e a prestação de serviço com excelência à



UNIFESP. BIBLIOTECA VIRTUAL Com o objetivo de fortalecer e ampliar a
visibilidade da Universidade, A UNIFESP lança um novo campo de publicação, a
internet. Permitindo, assim, a publicação de trabalhos científicos de seus cinco campi,
indexados nas principais fontes de informação científicas nacionais e internacionais,
entre as quais SciELO (Bireme/FAPESP), Lilacs, Biblioteca Cochrane e Medline. Além
da produção da instituição publicada dentro e fora do país, os interessados têm acesso ao
diretório dos pesquisadores, anúncio de eventos científicos e acesso às teses e
dissertações defendidas e registradas pela Biblioteca Central da instituição, além de
conferir fatos importantes que marcaram a trajetória da instituição. O portal tem uma
linha do tempo registrando os principais acontecimentos históricos e um espaço de
colaboração on-line, que promove o intercâmbio de conhecimentos com a publicação de
notícias, registro de opiniões e promoção de discussões por meio de fóruns que
permitem a interação entre alunos, professores e pesquisadores. O desenvolvimento da
Biblioteca Virtual da Unifesp é assistido por um comitê consultivo, formado por
professores de todos os campi da universidade. O comitê é responsável pela qualidade
da biblioteca e pela aplicação de critérios de seleção de conteúdos, linhas de ação
prioritárias, discussão e aprovação de projetos, assim como avaliação do seu
crescimento, uso e impacto. Segundo os responsáveis, a biblioteca contará com
avaliações constantes por meio de indicadores on-line sobre os acessos realizados, as
fontes mais consultadas, os volumes de dados registrados e a opinião dos usuários.

Corpo Docente-Assistencial

Núcleo Docente-Assistencial Estruturante

Docente CPF Formação / Titulação

Bruna Tirapelli 25886616888 Mestrado - hematologia / 2009
Especialização - oncologia / 2002
Graduação - Enfermagem / 1999

Nadjane Bezerra Do Amaral
Prilip

02085839479 Graduação - Serviço Social / 1997

Sandra Mara Cavasini 00129590819 Mestrado - Ética - Teoria Crítica / 2001
Especialização - Saúde / 1996
Graduação - Psicologia / 1979
Doutorado - Saúde Coletiva / 2011

Rosana Alves Costa 26672979115 Mestrado - Ciências Humanas / 2006
Especialização - Psicologia Clínica / 2005
Doutorado - Psicologia Clínica / 2009

Selma Montosa Da Fonseca 05453407808 Doutorado - Ciências / 2005
Mestrado - Enfermagem em Saúde do Adulto e do Idoso /
1999
Especialização - Oncologia / 1991
Graduação - Enfermagem / 1982

Preceptores

Preceptor CPF Formação / Titulação Área Profissão
Carga
Horária
Semanal

Andre Luiz
Leite

99836475915 Graduação - Enfermagem /
2004
Especialização -
Especialidades Cirúrgicas /
2005

Enfermagem 36



Bruna
Tirapelli

25886616888 Mestrado - hematologia / 2009
Especialização - oncologia /
2002
Graduação - Enfermagem /
1999

Enfermagem 36

Edvane
Birelo Lopes
De Domenico

15158117861 Mestrado - Enfermagem / 1999
Especialização - Enfermagem /
1994
Graduação - Enfermagem /
1990
Doutorado - Enfermagem /
2003

Enfermagem 40

Isabela Da
Costa
Maurino

32714138861 Graduação - Enfermagem /
2005
Especialização - Enfermagem
em Cardiologia - Enfermagem
em Terapia Intensiva / 2008

Enfermagem 36

Maria Gaby
Rivero De
Gutierrez

76145697849 Mestrado - Enfermagem / 1981
Especialização - Educação em
Enfermagem / 1975
Graduação - Enfermagem /
1965
Doutorado - Enfermagem /
1989

Enfermagem 40

Mauricio
Teixeira Lima

03730829831 Graduação - Enfermagem /
1997
Especialização -
Gerenciamento dos Serviços de
Enfermagem em
Epidemiologia Hospitalar /
2001

Enfermagem 36

Susy Cristine
Pereira

26822181806 Graduação - Enfermagem /
2000
Especialização - Epidemiologia
Hospitalar; MBA Gestão
Hospitalar / 2011

Enfermagem 36

Enith
Hatsumi
Fujimoto

06681563848 Especialização - Nutrição
Clínica / 1985
Graduação - Nutrição / 1983

Nutrição 40

Katiuscia
Fernanda De
Souza

01422635678 Graduação - Nutrição / 2003 Nutrição 40

Regina
Bistacco
Guercio

06347734885 Graduação - Nutrição / 1982 Nutrição 40

Rosana
Varela Bahlis

07408853839 Graduação - Nutrição / 1982
Especialização - Nutrição em
Saúde Pública / 1987

Nutrição 40

Celia Regina
Do
Nascimento

12968983857 Especialização - Saúde
Coletiva / 1997
Graduação - Serviço Social /
1994
Mestrado - Família e
Desnutrição Infantil / 2008

Serviço Social 40

Eliane
Malheiro
Ferraz De
Carvalho

95480749820 Graduação - Serviço Social /
1978
Especialização - Terapia
Familiar / 2002

Serviço Social 40

Silvana
Mancini

08791045894 Graduação - Serviço Social /
1984
Especialização - Serviço Social

Serviço Social 40



em Hospital Universitário /
2010

Tutores

Tutor CPF Formação / Titulação Área Profissão
Carga
Horária
Semanal

Selma
Montosa
Da
Fonseca

05453407808 Doutorado - Ciências / 2005
Mestrado - Enfermagem em
Saúde do Adulto e do Idoso /
1999
Especialização - Oncologia /
1991
Graduação - Enfermagem / 1982

Enfermagem 40

Patricia
Stanich

11562937820 Doutorado - Nutrição / 2011
Mestrado - Nutrição / 2003
Especialização - Nutrição
Materno Infantil / 1994
Graduação - Nutrição / 1992

Nutrição 40

Nadjane
Bezerra
Do
Amaral
Prilip

02085839479 Graduação - Serviço Social /
1997

Serviço Social 40

Docentes

Eixo Transversal do Programa

Eixo Transversal da Área de Concentração

Docente CPF
Formação /
Titulação

Área de
Concentração

Carga
Horária
Semanal

Adiel Goes
De
Figueiredo
Junior

02846580499 Graduação -
Farmácia / 2002

Atenção em
Oncologia

0

Bruna
Tirapelli

25886616888 Mestrado -
hematologia / 2009
Especialização -
oncologia / 2002
Graduação -
Enfermagem / 1999

Atenção em
Oncologia

0

Edvane
Birelo
Lopes De
Domenico

15158117861 Mestrado -
Enfermagem / 1999
Especialização -
Enfermagem / 1994
Graduação -
Enfermagem / 1990
Doutorado -
Enfermagem / 2003

Atenção em
Oncologia

0

Eliane
Malheiro
Ferraz De
Carvalho

95480749820 Graduação - Serviço
Social / 1978
Especialização -
Terapia Familiar /
2002

Atenção em
Oncologia

0

Enith 06681563848 Especialização - Atenção em 0



Hatsumi
Fujimoto

Nutrição Clínica /
1985
Graduação -
Nutrição / 1983

Oncologia

Fernanda
Regina De
Moura

30791915875 Especialização -
Tecnologia
Assistida / 2008
Graduação - Terapia
Ocupacional / 2003

Atenção em
Oncologia

0

Maria Gaby
Rivero De
Gutierrez

76145697849 Mestrado -
Enfermagem / 1981
Especialização -
Educação em
Enfermagem / 1975
Graduação -
Enfermagem / 1965
Doutorado -
Enfermagem / 1989

Atenção em
Oncologia

0

Nadjane
Bezerra Do
Amaral
Prilip

02085839479 Graduação - Serviço
Social / 1997

Atenção em
Oncologia

0

Patricia
Stanich

11562937820 Doutorado -
Nutrição / 2011
Mestrado - Nutrição
/ 2003
Especialização -
Nutrição Materno
Infantil / 1994
Graduação -
Nutrição / 1992

Atenção em
Oncologia

0

Rodrigo
Spineli
Macedo

22038253838 Graduação -
Farmácia / 2005
Especialização -
Farmácia Hospitalar
/ 2008

Atenção em
Oncologia

0

Rosana
Alves Costa

26672979115 Mestrado - Ciências
Humanas / 2006
Especialização -
Psicologia Clínica /
2005
Doutorado -
Psicologia Clínica /
2009

Atenção em
Oncologia

0

Sandra
Mara
Cavasini

00129590819 Mestrado - Ética -
Teoria Crítica /
2001
Especialização -
Saúde / 1996
Graduação -
Psicologia / 1979
Doutorado - Saúde
Coletiva / 2011

Atenção em
Oncologia

0

Tarcila
Quiqueto
Urquiza

28928540836 Graduação -
Farmácia / 2006

Atenção em
Oncologia

0

Eixo Específico de Área Profissional

Docente CPF
Formação /
Titulação

Área de
Profissional

Carga
Horária
Semanal



Bruna
Tirapelli

25886616888 Mestrado -
hematologia / 2009
Especialização -
oncologia / 2002
Graduação -
Enfermagem / 1999

Enfermagem 0

Edvane
Birelo
Lopes De
Domenico

15158117861 Mestrado -
Enfermagem / 1999
Especialização -
Enfermagem / 1994
Graduação -
Enfermagem / 1990
Doutorado -
Enfermagem / 2003

Enfermagem 0

Maria Gaby
Rivero De
Gutierrez

76145697849 Mestrado -
Enfermagem / 1981
Especialização -
Educação em
Enfermagem / 1975
Graduação -
Enfermagem / 1965
Doutorado -
Enfermagem / 1989

Enfermagem 0

Selma
Montosa Da
Fonseca

05453407808 Doutorado - Ciências
/ 2005
Mestrado -
Enfermagem em
Saúde do Adulto e do
Idoso / 1999
Especialização -
Oncologia / 1991
Graduação -
Enfermagem / 1982

Enfermagem 0

Enith
Hatsumi
Fujimoto

06681563848 Especialização -
Nutrição Clínica /
1985
Graduação - Nutrição
/ 1983

Nutrição 0

Katiuscia
Fernanda
De Souza

01422635678 Graduação - Nutrição
/ 2003

Nutrição 0

Patricia
Stanich

11562937820 Doutorado - Nutrição
/ 2011
Mestrado - Nutrição /
2003
Especialização -
Nutrição Materno
Infantil / 1994
Graduação - Nutrição
/ 1992

Nutrição 0

Celia
Regina Do
Nascimento

12968983857 Especialização -
Saúde Coletiva /
1997
Graduação - Serviço
Social / 1994
Mestrado - Família e
Desnutrição Infantil /
2008

Serviço Social 0

Eliane
Malheiro
Ferraz De
Carvalho

95480749820 Graduação - Serviço
Social / 1978
Especialização -
Terapia Familiar /
2002

Serviço Social 0

Nadjane 02085839479 Graduação - Serviço Serviço Social 0



Bezerra Do
Amaral
Prilip

Social / 1997

Silvana
Mancini

08791045894 Graduação - Serviço
Social / 1984
Especialização -
Serviço Social em
Hospital
Universitário / 2010

Serviço Social 0

Matriz Curricular

1 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Políticas Públicas de Saúde e Gestão de Serviços de
Saúde

Teórica ou teórica-prática 48

Relações e Comunicação em Saúde – I Teórica ou teórica-prática 36

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC Prática 50

Pratica Assistencial Prática 1102

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Etapas do Desenvolvimento Humano e impacto de
doença oncológica

Teórica ou teórica-prática 20

Conteúdos básicos para o cuidar: comunicação, CCIH,
Biossegurança, Práticas Baseadas em Evidencias.

Teórica ou teórica-prática 20

Eixo Específico de Área Profissional

Nutrição

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Nutrição Clínica Oncológica Teórica ou teórica-prática 25

NUTRIÇÃO CLÍNICA I Teórica ou teórica-prática 60

Serviço Social

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Pesquisa em Serviço Social na Saúde Teórica ou
teórica-prática

25

Instrumentalidade do Serviço Social na
Saúde

Teórica ou
teórica-prática

40



Pesquisa em Serviço Social na Saúde Teórica ou
teórica-prática

20

Enfermagem

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Educação em Saude Teórica ou teórica-prática 20

Instrumentos de Avaliação clínica
avançada e SAE

Teórica ou teórica-prática 60

SAE em Oncologia Teórica ou teórica-prática 25

2 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Epidemiologia e vigilância epidemiológica Teórica ou teórica-prática 48

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC Prática 50

Metodologia de Pesquisa e Produção do Conhecimento
e Saúde

Teórica ou teórica-prática 48

Pratica Assistencial Prática 1102

A equipe multiprofissional e a gestão do cuidado em
saúde

Teórica ou teórica-prática 90

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Epidemiologia e Câncer Teórica ou teórica-prática 20

SUS e Oncologia Teórica ou teórica-prática 20

Carcinogenese e Fatores de Risco Teórica ou teórica-prática 20

Modalidade de Tratamento para o Câncer Teórica ou teórica-prática 20

Humanização e Oncologia Teórica ou teórica-prática 16

Eixo Específico de Área Profissional

Nutrição

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Nutrição Clínica Oncológica Teórica ou teórica-prática 25

NUTRIÇÃO CLÍNICA II Teórica ou teórica-prática 60

Enfermagem

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Gestão na área da saúde e Gestão de Teórica ou 20



recursos para a prestação da assistência teórica-prática

Gestão na área da saúde e Gestão de
recursos para a prestação da assistência

Teórica ou
teórica-prática

20

MODALIDADES DE TRATAMENTO
EM ONCOLOGIA

Teórica ou
teórica-prática

25

Serviço Social

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Estágios do Desenvolvimento Humano Teórica ou teórica-prática 30

Indicadores Sociais Teórica ou teórica-prática 30

Serviço Social e Oncologia Teórica ou teórica-prática 25

3 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Relações e Comunicação em Saúde – II Teórica ou teórica-prática 36

Ética Profissional e Bioética Teórica ou teórica-prática 48

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC Prática 50

Humanização e políticas Públicas – SUS Teórica ou teórica-prática 36

Segurança do Paciente como prioridade estratégica Teórica ou teórica-prática 36

Pratica Assistencial Prática 1102

Metodologia de Pesquisa e Produção do Conhecimento
e Saúde – II

Teórica ou teórica-prática 48

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Farmacologia de Antineoplasicos e Medicamentos de
Suporte

Teórica ou teórica-prática 25

Gestão na oncologia: Políticas Públicas e Sociais,
direitos dos pacientes e portarias de funcionamento

Teórica ou teórica-prática 20

O Paciente Oncológico e sua Rede de Apoio Teórica ou teórica-prática 36

Reabilitação do paciente oncológico Teórica ou teórica-prática 30

Nutrição e Câncer Teórica ou teórica-prática 25

Eixo Específico de Área Profissional

Enfermagem

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Tratamentos de Suporte ao Paciente
Oncológico

Teórica ou teórica-prática 30



Serviço Social

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Serviço Social e Oncologia I Teórica ou teórica-prática 25

Indicadores Sociais Teórica ou teórica-prática 30

Nutrição

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Dietoterapia em oncologia I e II Teórica ou teórica-prática 45

4 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC Prática 50

Pratica Assistencial Prática 1102

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Noções de Pesquisa Clinica em Oncologia Teórica ou teórica-prática 15

Educação em saúde Teórica ou teórica-prática 16

Oncologia Pediátrica Teórica ou teórica-prática 40

Gestão e Recursos Humanos em Oncologia Teórica ou teórica-prática 25

Cuidados Paliativos e Oncologia Teórica ou teórica-prática 50

Eixo Específico de Área Profissional

Enfermagem

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Emergência Oncológicas Teórica ou teórica-prática 20

Gerenciamento e Qualidade de
Assitência em Enfermagem

Teórica ou teórica-prática 10

Transplante de Medula Óssea Teórica ou teórica-prática 30

Serviço Social

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Serviço Social e Oncologia II Teórica ou teórica-prática 10

Fluxo do Paciente Oncológico Teórica ou teórica-prática 25



Nutrição

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Dietoterapia em oncologia I e II Teórica ou teórica-prática 45

Semana Padrão

Dia Manhã Tarde Noite

Segunda: PRÁTICA PRÁTICA PLANTÃO

Terça: PRÁTICA TEÓRICAS UNIFICADAS PLANTÃO

Quarta: PRÁTICA TEÓRICAS UNIFICADAS PLANTÃO

Quinta: PRÁTICA TEÓRICAS UNIFICADAS PLANTÃO

Sexta: PRÁTICA PRÁTICA PLANTÃO

Sábado: PLANTÃO PLANTÃO PLANTÃO

Domingo:

Perfil do Egresso

Perfil Geral dos Egressos

Ao final do Programa de residência, o residente em oncologia deverá estar apto a prestar assistência
aos indivíduos em diferentes estágios do desenvolvimento humano, que apresentam problemas de
saúde reais ou potenciais relacionados a afecções oncológicas, implementando ações integradas de
cuidado com outros profissionais, na prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados
paliativos, de modo a prestar atendimento integral ao paciente e seus familiares.

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

Atenção em Oncologia

Reconhecer a magnitude do problema do câncer no Brasil, identificando o perfil
epidemiológico e caracterizando seus determinantes econômicos e sociais. Identificar as
políticas de controle do câncer no Brasil e o papel do Instituto Nacional do Câncer do
Ministério da Saúde (INCA/MS) como referência nacional. Identificar as bases da
carcinogênese e a fisiopatologia do câncer. Identificar os fatores e grupos de risco
associados ao câncer para participar de ações de educação comunitária, orientando e
controlando indivíduos e / ou grupos de risco. Reconhecer os benefícios pessoais,
sociais e econômicos do diagnóstico e do tratamento do câncer nas fases iniciais,
comparativamente às fases avançadas da doença, adotando atitudes positivas que
expressem a crença nas medidas preventivas e na cura das doenças. Identificar os riscos



ocupacionais relacionados à prática multiprofissional em oncologia.

Perfis Específicos dos Egressos das Áreas Profissionais

Atenção em Oncologia

Área Profissional Decrição

Serviço Social Desenvolver ações de serviço social nos programas de
prevenção e tratamento do câncer. Prestar assistência a pacientes
com cânceres prevalentes desenvolvendo ações integradas com
outros profissionais na avaliação diagnóstica, tratamento,
reabilitação e acompanhamento de casos com ou sem doença em
atividade, possibilitando o atendimento integral ao paciente e
seus familiares.

Enfermagem Desenvolver ações de enfermagem nos programas de prevenção
e detecção precoce do câncer, identificando e encaminhando
pacientes com sintomas e sinais sugestivos de lesões
neoplásicas. Prestar assistência sistematizada de enfermagem a
pacientes com cânceres prevalentes desenvolvendo ações
integradas com outros profissionais na avaliação diagnóstica,
tratamento, reabilitação e acompanhamento de casos com ou
sem doença em atividade, possibilitando o atendimento integral
ao paciente e seus familiares. Assistir ao paciente, no alivio da
dor, no suporte terapêutico oncológico e no enfrentamento da
morte, desenvolvendo habilidades para lidar com estas
situações.

Nutrição Desenvolver ações de nutrição nos programas de prevenção e
tratamento do câncer. Prestar assistência nutricional a pacientes
com cânceres prevalentes desenvolvendo ações integradas com
outros profissionais na avaliação diagnóstica, tratamento,
reabilitação e acompanhamento de casos com ou sem doença em
atividade, possibilitando o atendimento integral ao paciente e
seus familiares.

Serviço Social Desenvolver ações de serviço social nos programas de
prevenção e tratamento do câncer. Prestar assistência a pacientes
com cânceres prevalentes desenvolvendo ações integradas com
outros profissionais na avaliação diagnóstica, tratamento,
reabilitação e acompanhamento de casos com ou sem doença em
atividade, possibilitando o atendimento integral ao paciente e
seus familiares.

Enfermagem Desenvolver ações de enfermagem nos programas de prevenção
e detecção precoce do câncer, identificando e encaminhando
pacientes com sintomas e sinais sugestivos de lesões
neoplásicas. Prestar assistência sistematizada de enfermagem a
pacientes com cânceres prevalentes desenvolvendo ações
integradas com outros profissionais na avaliação diagnóstica,
tratamento, reabilitação e acompanhamento de casos com ou
sem doença em atividade, possibilitando o atendimento integral
ao paciente e seus familiares. Assistir ao paciente, no alivio da
dor, no suporte terapêutico oncológico e no enfrentamento da
morte, desenvolvendo habilidades para lidar com estas
situações.



Nutrição Desenvolver ações de nutrição nos programas de prevenção e
tratamento do câncer. Prestar assistência nutricional a pacientes
com cânceres prevalentes desenvolvendo ações integradas com
outros profissionais na avaliação diagnóstica, tratamento,
reabilitação e acompanhamento de casos com ou sem doença em
atividade, possibilitando o atendimento integral ao paciente e
seus familiares.

Outras Informações

Tipo do Programa : Multiprofissional
 2012Ano de Criação:

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

 6Número de profissionais formados:

Residentes do processo

Número Atual de Residentes : 6

CPF/Residente Período/Ano Área Concentração Profissão Situação

36195346837 - ANA PAULA SHINKAWA R2 - 2013 Atenção em Oncologia Enfermagem Cursando

33707143880 - CAMILA MARCATO BELLI R2 - 2013 Atenção em Oncologia Nutrição Cursando

11680591860 - EDILAINE CRISTINA LOPES R2 - 2013 Atenção em Oncologia Serviço Social Cursando

34537779802 - ANDRESSA ORLANDELI FERREIRA R2 - 2013 Atenção em Oncologia Nutrição Cursando

35924064859 - MONIQUE PIO ASTOLPHO R2 - 2013 Atenção em Oncologia Enfermagem Cursando

38205021813 - ALINE CRISTINA SECAFIN R2 - 2013 Atenção em Oncologia Serviço Social Cursando

Voltar


