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Cenários de Prática Conveniados

SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE

     Hospital Amparo Maternal

Descrição Tipo

As práticas serão desenvolvidas nos setores de Pré-natal, Centro de
Parto Normal, puerpério e admissão.

ensino e
pesquisa

     Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros



Descrição Tipo

As práticas serão desenvolvidas nas unidades de internação e nos
ambulatórios.

atenção

Cenários de Prática Próprios

     Práticas de Ensino

Descrição do Cenário de Prática Tipo

As práticas serão desenvolvidas nas unidades de internação e nos
ambulatórios do Hospital São Paulo e no Centro de Incentivo e
Apoio ao Aleitamento Materno (CIAAM).

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

Ano: 2013

Profissão Vagas Solicitadas

Enfermagem 6

Justificativa

A assistência à Saúde da Mulher é tema de grande relevância que vem sofrendo transformações na sua
prática de formação e assistência ao longo das três últimas décadas por força de vários movimentos
sociais que têm levado à necessidade de intervenções políticas nos programas de saúde implantados no



país. No que se refere à assistência a saúde da mulher no ciclo gravídico-puerperal e ao recém-nascido,
vários fatores como: o alto índice de cesárea no país, a mortalidade materna, a morbidade materna e
neonatal, o desmame precoce contribuíram para que propostas de assistência ao parto e nascimento
fossem resgatadas e assim reiniciar a valorização da assistência humanizada e o parto normal. O
estudo investigativo sobre óbitos de mulheres brasileiras em idade reprodutiva em 2002¹ constatou que
a mortalidade associada ao ciclo gravídico-puerperal e ao aborto não apareceu entre as dez primeiras
causas de óbitos entre as mulheres, entretanto, a gravidade do problema é evidenciada quando se
considera que a gravidez é um evento fisiológico e não uma doença e que em 92% dos casos as mortes
maternas são evitáveis. A razão de mortalidade materna em 2004, segundo Sinasc², foi de 54,3 óbitos
por 100 mil nascidos vivos. A expansão da rede pública de saúde e o aumento da cobertura das
atividades obstétricas e de planejamento reprodutivo, a partir de 2000, são citados como fatores que
determinaram a tendência de queda nesses indicadores, onde em 1998 a razão de mortalidade materna
identificada foi de 65,8. Entretanto, ao comparar com os países desenvolvidos onde a razão oscila
entre 6 e 20 óbitos por 100 mil nascidos vivos, verifica-se o quão ainda deveremos melhorar a
assistência obstétrica brasileira. No que refere ao número de partos realizados pelo SUS no país, no
ano de 2004, de aproximadamente 3 milhões de partos, cerca de 30% ocorreram no Estado de São
Paulo e 5,8% (174 mil) no Município de São Paulo. Durante o biênio 2003 e 2004, o Comitê de
Mortalidade Materna no Município de São Paulo, verificou que a razão de mortalidade materna foi de
48,2/100 mil nascidos vivos, sendo a hipertensão arterial responsável por 39,5% dos casos e uma razão
de mortalidade materna específica de 15,0, seguido de quadros hemorrágicos³. Desde 1998, o
Ministério da Saúde vem realizando vários investimentos visando à melhoria da qualidade da
assistência obstétrica por meio do estabelecimento de várias portarias que instituem programas como:
o valor de remuneração do parto; a transferência de recursos às Secretarias Estaduais de Saúde para
reorganização de maternidades; o programa de humanização no pré-natal e nascimento; a elaboração e
distribuição em larga escala de Manuais Técnicos para profissionais que atuam na assistência à mulher
no ciclo gravídico- puerperal; o programa de saúde da família, as campanhas de incentivo ao parto
normal; programas de assistência à gestação de risco, assim como na área municipal a rede de
proteção à mãe paulistana e a criação de uma Central de Regulação Obstétrica e Neonatal 4 , no
entanto, os indicadores estatísticos oficiais demonstram ainda a necessidade de mais investimentos na
área de saúde da mulher e materna. Paralelo a isto, a Associação Brasileira de Enfermagem Obstétrica
realizou vários seminários visando à discussão sobre o perfil do profissional enfermeiro no
desenvolvimento da prática assistencial ao parto e nascimento o que culminou com a necessidade de
implantação de novos cursos de Especialização em Enfermagem Obstétrica no país para atender a
demanda do mercado de trabalho e implementação no modelo assistencial a esta clientela. A
necessidade de formação técnica-científica e humanística para o desempenho da assistência à mulher
no planejamento familiar, na condição de gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido, bem
como nos programas de saúde da família, impõe que a enfermagem obstétrica reveja seus propósitos e
reconquiste espaço no panorama assistencial da rede pública e privada de saúde. Para tanto a adoção
de novos paradigmas exige coragem, mas não permite erros que possam aumentar os riscos à saúde, os
quais a população feminina já está exposta. Assim, devemos com critérios bem definidos e atitudes
coerentes contribuir para formação de enfermeiras obstetras, profissionais competentes para a
assistência à mulher. A importância da enfermeira obstetra é enfatizada pela Organização Mundial da
Saúde, que a considera como profissional qualificado para prestar cuidados à gestante, à parturiente, à
puérpera e ao recém-nascido, e ainda, para desempenhar importante função de orientar a família e a
comunidade. Se formos pensar no âmbito geral da saúde da população, percebe-se que a mesma está
necessitada de assistência qualificada. A maternidade sem risco deve ser reconhecida como um direito
humano e nesse sentido as sociedades tem obrigação de proteger o direito das mulheres e dos filhos
que estão gerando durante o processo de procriação, pois as causas obstétricas diretas de morte ainda
representam o principal contingente desses óbitos, o que evidencia a precária assistência oferecida às
mulheres brasileiras. Também é possível supor que a morbi-mortalidade materna poderia baixar se
diminuísse a frequência de cesarianas, de acordo com o Relatório do estudo de casos de mortalidade
materna do Município de São Paulo – 2003/2.

Objetivos



Objetivo Geral

- Instrumentalizar as enfermeiras à compreensão dos aspectos sociais, culturais e
reprodutivos que circundam o processo saúde-doença oportunizando a prestação de
assistência integral e humanizada à mulher na fase reprodutiva.

Objetivos Específicos

- Refletir sobre o processo histórico das políticas públicas de saúde centrada na mulher
na fase reprodutiva - Debater e analisar o processo saúde-doença da mulher durante o
ciclo pré-gravídico, gravídico e puerperal tendo como foco ações seguras e humanizadas
de educação, proteção, recuperação e promoção em saúde e prevenção de agravos à
mulher, ao recém-nascido e à família. - Compreender e desenvolver o processo da
assistência sistematizada de enfermagem à mulher no planejamento familiar, à gestante
de baixo risco, à parturiente e à puérpera, bem como identificar riscos gestacionais e
intercorrências clínicas e obstétricas mais prevalentes. - Desenvolver programas
educativos visando à prevenção de riscos obstétricos e a melhoria dos indicadores

Articulação com políticas de saúde pactuação com o gestor de saúde

Articulação com políticas de saúde

- Secretaria Municipal de Saúde - Secretaria Estadual de Saúde - Área Técnica Saúde da
Mulher, Ministério da Saúde - Projeto Rede Cegonha - Projeto Mãe Paulistana

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 acolhe o Projeto da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

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) exerce 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. Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros
Hospital Amparo Maternal

Diretrizes Pedagógicas

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 diferentes cenários do Sistema Único de
Saúde Brasileiro. Objetivos específicos: Atuar com competência em sua área profissional especifica,
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. O ensino teórico prático em serviço possibilita aprendizagem
vivenciada do cuidado e de educação em saúde. Para tanto, os residentes terão oportunidade de
aprender com apoio didático pedagógico de Tutores e preceptores capacitados nas áreas de
concentração dos programas.

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 Obstétrica,
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 Obstétrica 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 Obstétrica, 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 Obstétrica mediante apresentação do diploma devidamente revalidado por Instituição
competente. Critérios/Etapas de Seleção O Ingresso ao Programa de Residência em Enfermagem
Obstétrica se dará através de processo seletivo realizado conforme Edital, elaborado especificamente
com esta finalidade e amplamente divulgado. O processo de seleção dos candidatos ao Residência em
Enfermagem Obstétrica dar-se-a 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

Avaliação será por meio provas, apresentação de casos clínicos, preparação de perguntas clínicas
(estratégia PICO). 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. 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



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) 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. INSTALAÇÕES A Unifesp com suas unidades acadêmicas
integrantes do Programa de Residência em Enfermagem Obstétrica dispõem de unidades
hospitalares, clínicas e cirúrgicas do HU e da Escola Paulista de Enfermagem, de
Medicina e dos Hospitais Convêniados e do Centro de Incentivo e Apoio ao
Aleitamento Materno para acolher em suas instalações acadêmicas as (os) residentes.
CONVÊNIOS E PARCERIAS DA UNIFESP - LAI - Laboratório de Informática -
CAENF – Centro de Educação e Assistência de Enfermagem - Ambulatório de
Educação em Saúde e Enfermagem - Instituto Cochrane de Medicina Clínica por
Evidência - Laboratórios de pesquisa clínica - Centro Alfa de Habilidades - Centro de
Incentivo e Apoio ao Aleitamento Materno

Salas



Salas de aula da Escola Paulista de Enfermagem - EPE e Anfiteatros dos Campus São
Paulo e do HSP/HU

Estudo

Na Escola Paulista de enfermagem existe espaço disponível para os (as) residentes. Sala
Vídeo-Conferência A Escola Paulista de Enfermagem da UNIFESP dispõe de um
anfiteatro com 70 lugares equipado para vídeo-conferência. O equipamento utilizado é
um Polycom VSX 7000, com licença para conexões multi-pontos, duas televisões LCD
de 40 polegadas, sistema de som, ar condicionado, data-show e tela retrátil.

Equipamentos

Disponível no Campus São Paulo e na EPE. 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.

Biblioteca e Periódicos

Biblioteca e Periódicos - Biblioteca da UNIFESP A Biblioteca Central da UNIFESP,
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
perfeiçoamento 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. - 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. - Revista Acta Paulista de
Enfermagem

Corpo Docente-Assistencial

Núcleo Docente-Assistencial Estruturante

Docente CPF Formação / Titulação

Maria Cristina Gabrielloni 15465054824 Doutorado - Enfermagem / 2002
Mestrado - Enfermagem / 1995



Especialização - Enfermagem Obstétrica / 1991
Graduação - Enfermagem / 1989

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

Erika De Sa Vieira
Abuchaim

20532514840 Doutorado - Enfermagem / 2005
Mestrado - Enfermagem / 2001
Especialização - Educação Sexual / 2000
Especialização - Enfermagem Obstétrica / 1998
Graduação - Psicologia / 2004
Graduação - Enfermagem / 1996

Rosely Erlach Goldman 06515129807 Doutorado - Enfermagem / 2002
Mestrado - Enfermagem / 1997
Especialização - Enfermagem Obstétrica e Obstetrícia Social /
1989
Graduação - Enfermagem / 1988

Preceptores

Preceptor CPF Formação / Titulação Área Profissão
Carga
Horária
Semanal

Flavia
Westphal

30034503870 Especialização - Enfermagem
Obstétrica / 2005
Graduação - Enfermagem /
2004

Enfermagem 10

Patricia De
Souza Melo

21838483837 Especialização - Enfermagem
Obstétrica e Obstetrícia Social
/ 2008
Graduação - Enfermagem /
2005

Enfermagem 10

Rose Mary
Do Valle Boz
Lacava

08957966862 Mestrado - Enfermagem / 1999
Especialização - Enfermagem
Obstétrica / 1987
Graduação - Enfermagem /
1984

Enfermagem 10

Tutores

Tutor CPF Formação / Titulação Área Profissão
Carga
Horária
Semanal

Ana
Cristina
Freitas De
Vilhena
Abrao

07168354876 Doutorado - Enfermagem / 1998
Mestrado - Enfermagem / 1993
Graduação - Enfermagem / 1980

Enfermagem 0

Erika De
Sa Vieira
Abuchaim

20532514840 Doutorado - Enfermagem / 2005
Mestrado - Enfermagem / 2001
Especialização - Educação
Sexual / 2000
Especialização - Enfermagem
Obstétrica / 1998
Graduação - Psicologia / 2004
Graduação - Enfermagem / 1996

Enfermagem 0

Maria
Cristina
Gabrielloni

15465054824 Doutorado - Enfermagem / 2002
Mestrado - Enfermagem / 1995
Especialização - Enfermagem
Obstétrica / 1991
Graduação - Enfermagem / 1989

Enfermagem 0



Rosely
Erlach
Goldman

06515129807 Doutorado - Enfermagem / 2002
Mestrado - Enfermagem / 1997
Especialização - Enfermagem
Obstétrica e Obstetrícia Social /
1989
Graduação - Enfermagem / 1988

Enfermagem 0

Suzete
Maria
Fustinoni

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

Enfermagem 0

Docentes

Eixo Transversal do Programa

Eixo Transversal da Área de Concentração

Eixo Específico de Área Profissional

Docente CPF
Formação /
Titulação

Área de
Profissional

Carga
Horária
Semanal

Ana
Cristina
Freitas De
Vilhena
Abrao

07168354876 Doutorado -
Enfermagem / 1998
Mestrado -
Enfermagem / 1993
Graduação -
Enfermagem / 1980

Enfermagem 40

Erika De Sa
Vieira
Abuchaim

20532514840 Doutorado -
Enfermagem / 2005
Mestrado -
Enfermagem / 2001
Especialização -
Educação Sexual /
2000
Especialização -
Enfermagem
Obstétrica / 1998
Graduação -
Psicologia / 2004
Graduação -
Enfermagem / 1996

Enfermagem 40

Flavia
Westphal

30034503870 Especialização -
Enfermagem
Obstétrica / 2005
Graduação -
Enfermagem / 2004

Enfermagem 40

Janine
Schirmer

28535197087 Doutorado -
Enfermagem / 1995
Mestrado -
Enfermagem / 1989
Especialização -
Enfermagem
Obstétrica / 1985
Graduação -
Enfermagem / 1983

Enfermagem 40

Maria
Cristina
Gabrielloni

15465054824 Doutorado -
Enfermagem / 2002
Mestrado -
Enfermagem / 1995

Enfermagem 40



Especialização -
Enfermagem
Obstétrica / 1991
Graduação -
Enfermagem / 1989

Patricia De
Souza Melo

21838483837 Especialização -
Enfermagem
Obstétrica e
Obstetrícia Social /
2008
Graduação -
Enfermagem / 2005

Enfermagem 40

Rosely
Erlach
Goldman

06515129807 Doutorado -
Enfermagem / 2002
Mestrado -
Enfermagem / 1997
Especialização -
Enfermagem
Obstétrica e
Obstetrícia Social /
1989
Graduação -
Enfermagem / 1988

Enfermagem 40

Rose Mary
Do Valle
Boz Lacava

08957966862 Mestrado -
Enfermagem / 1999
Especialização -
Enfermagem
Obstétrica / 1987
Graduação -
Enfermagem / 1984

Enfermagem 40

Sonia Maria
Oliveira De
Barros

67912192891 Doutorado -
Enfermagem
Materna e Infantil /
1994
Mestrado -
Enfermagem / 1990
Especialização -
Enfermagem
Obstétrica / 1983
Graduação -
Enfermagem / 1977

Enfermagem 40

Suzete
Maria
Fustinoni

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

Enfermagem 40

Matriz Curricular

1 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Prática do Cuidado Clínico Geral Prática 576



Políticas públicas em gestão de saúde. Teórica ou teórica-prática 48

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC Teórica ou teórica-prática 50

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Prática assistencial na atenção ao Parto e Nascimento Prática 468

Prática assistencial na atenção pré-natal Prática 198

Assistência de enfermagem no ciclo gravídico
puerperal.

Teórica ou teórica-prática 95

Prática assistencial na atenção ao puerpério e
aleitamento materno

Prática 198

Eixo Específico de Área Profissional

Enfermagem

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Instrumentos de avaliação clínica
avançada e sae -

Teórica ou teórica-prática 120

2 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

Ética Profissional e Bioética Teórica ou teórica-prática 48

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC Teórica ou teórica-prática 50

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Prática assistencial na atenção ao Parto e Nascimento Prática 468

Avaliação Clínica e de exames subsidiários Teórica ou teórica-prática 36

Prática assistencial na atenção pré-natal Prática 198

Políticas Públicas de Saúde na Atenção à Mulher
gravidez, parto e puerpério

Teórica ou teórica-prática 36

Assistência de enfermagem no ciclo gravídico
puerperal.

Teórica ou teórica-prática 95

Prática assistencial na atenção ao puerpério e
aleitamento materno

Prática 198

3 Semestre

Eixo Transversal do Programa



Atividade Tipo Atividade Carga Horária

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

Metodologia de pesquisa Teórica ou teórica-prática 48

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC Teórica ou teórica-prática 50

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Prática assistencial na atenção ao Parto e Nascimento Prática 468

Prática assistencial em direitos sexuais e reprodutivos. Prática 108

Direitos sexuais e reprodutivos. Teórica ou teórica-prática 40

Intercorrências Clínicas e Obstétricas na gravidez, parto
e puerpério

Teórica ou teórica-prática 105

Prática assistencial na atenção pré-natal Prática 288

Assistência de enfermagem no ciclo gravídico
puerperal.

Teórica ou teórica-prática 75

Prática assistencial na atenção ao puerpério e
aleitamento materno

Prática 288

4 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC Teórica ou teórica-prática 50

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Prática assistencial na atenção ao Parto e Nascimento Prática 468

Prática assistencial em direitos sexuais e reprodutivos. Prática 108

Prática assistencial na atenção pré-natal Prática 288

Assistência de enfermagem no ciclo gravídico
puerperal.

Teórica ou teórica-prática 74

Prática assistencial na atenção ao puerpério e
aleitamento materno

Prática 288

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

Sábado: Atividade Prática Atividade Prática



Domingo:

Perfil do Egresso

Perfil Geral dos Egressos

Ao término do período de formação o residente do Programa de Residência Uniprofissional –
Enfermagem Obstétrica deverá ter adquirido experiência prática no exercício do trabalho
compartilhado entre as diferentes áreas de conhecimento da saúde de maneira a criar e adaptar
conexão entre as diferentes fazeres e saberes. Deverá ainda ter a capacidade de utilizar todo seu
potencial, conhecimento, habilidade, criticidade e responsabilidade adquirido e desenvolvido durante o
programa para implementar ações de aproximação entre os níveis de atenção à saúde presentes no
Sistema Único de Saúde.

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

Enfermagem Obstétrica

Enfermeiro obstetras capazes de atuar na atenção obstétrica com bases humanística,
científica e com competência técnica para atender as mulheres no Sistema Único de
Saúde - SUS.

Perfis Específicos dos Egressos das Áreas Profissionais

Enfermagem Obstétrica

Área Profissional Decrição

Enfermagem Ao término do Programa espera-se que seja um profissional com
capacidade reflexiva sobre o processo histórico das políticas
públicas de saúde centrada na mulher na fase reprodutiva na
atenção de pequena, média e alta complexidade. Espera-se ainda
que esse profissional tenha habilidades de debater e analisar o
processo saúde-doença da mulher durante o ciclo pré-gravídico,
gravídico e puerperal tendo como foco ações seguras e
humanizadas de educação, proteção, prevenção, recuperação e
promoção em saúde à mulher, recém-nascido e família, assim
como compreender e desenvolver o processo da assistência
sistematizada de enfermagem à mulher no planejamento
familiar, à gestante, à parturiente e puérpera, bem como de
identificar riscos gestacionais e intercorrências clínicas e
obstétricas mais prevalentes. Esse egresso poderá desenvolver
programas educativos visando prevenção de riscos obstétricos e
a melhora dos indicadores perinatais além de desenvolver



atividade de pesquisa na área da atenção obstétrica.

Outras Informações

Tipo do Programa : Em área profissional da saúde
 2013Ano 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

40614676894 - MARINA MORAES DI LUCCA R1 - 2013 Enfermagem Obstétrica Enfermagem Desistente

22390088813 - MILENE DE JESUS SANTOS CRUZ R1 - 2013 Enfermagem Obstétrica Enfermagem Cursando

36931570811 - ANA CAROLINE DE MELO CASTRO R1 - 2013 Enfermagem Obstétrica Enfermagem Cursando

31271350840 - CAMILA PAUL FERREIRA R1 - 2013 Enfermagem Obstétrica Enfermagem Cursando

36856969805 - ALINE BARALDI HIGASHI R1 - 2013 Enfermagem Obstétrica Enfermagem Cursando

35809479820 - TALITA SILVA SARRO R1 - 2013 Enfermagem Obstétrica Enfermagem Cursando

Voltar


