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Descrição do Cenário de Prática Tipo

R1 - Unidade de Transplante de Órgãos; Unidade de Cardiologia
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Unidade de Queimados; Unidade de Pneumologia; Unidade de
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VAGAS

Área de Concentração: Transplante

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

Ano: 2011

Profissão Vagas Solicitadas

Farmácia (Incluindo Farmácia Bioquímica) 3

Psicologia 3

Enfermagem 4

Fisioterapia 1

Ano: 2012

Profissão Vagas Solicitadas



Farmácia (Incluindo Farmácia Bioquímica) 3

Ano: 2013

Profissão Vagas Solicitadas

Farmácia (Incluindo Farmácia Bioquímica) 3

Justificativa

As atividades de transplantes no Brasil iniciaram-se no final da década 60, quando pouco mais de um
ano após o pioneiro transplante realizado pelo Dr. Christian Barnard, na África do Sul, foi realizado o
primeiro transplante cardíaco em São Paulo. Nos quase 30 anos de desenvolvimento entre 1968 a
1997, atividade de transplante evoluiu em técnica, em resultados, em combate à rejeição, em
variedades de órgãos transplantados e em quantitativo de procedimentos (BRASIL, 2002). Após vários
avanços científicos e tecnológicos foi publicada a Lei nº 9.434, em 1997, que entre outras providências
criava o Sistema Nacional de Transplantes (SNT), sendo regulamentado pelo Decreto nº 2.268 em
1998, criando as Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO) em cada
estado brasileiro. O Sistema Nacional de Transplante é composto pelo Ministério da Saúde, as
Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, as Secretarias de Saúde dos Municípios, os
estabelecimentos hospitalares autorizados e a rede de serviços auxiliares necessários à realização de
transplantes. A legislação dos transplantes no Brasil, representada pela Lei n° 9.434/97 foi modificada
pela Lei n° 10.211/01, e tem sua operacionalização geral na Portaria 2.600 de 2009. O conhecimento
sobre estas leis e a prática baseada em evidências que construiu e constrói a cada dia o cenário da
doação e transplante no país é exigência ‘si ne qua non’ para quem trabalha nesta área.
Adicionalmente as mudanças realizadas a partir de 1997 consolidaram no Brasil a obrigatoriedade de
consulta à família para autorização e ainda o estabelecimento de critérios melhor definidos para a
efetivação das doações de órgãos intervivos. Bem como, a exigência de autorização judicial para a
realização de transplantes intervivos não aparentados (exceção feita à doação de medula óssea). A
doação e transplante de órgãos envolvem crenças e valores da sociedade e a ética da responsabilidade
profissional na aplicação acessível, justa e igualitária deste tratamento no âmbito do SUS. Em 1996
(antes da criação do SNT) foram realizados 3.979 transplantes. Em 2002, este número chegou a 7.981
transplantes realizados, representando um crescimento mais de 100%. A criação do Sistema Nacional
de Transplantes fez o Brasil despontar como um dos países com maior número de transplantes
realizados. O país possui, em quantidade investimento, o maior programa público de transplantes de
órgãos e tecidos do mundo. O SUS responde por 92% dos transplantes realizados no Brasil. O Sistema
Nacional de Transplantes tem reconhecimento da sociedade brasileira, dos pacientes e comunidade
transplantadora. Este mérito é conseqüência da atuação do Ministério da Saúde nessa área por meio da
priorização da política nacional de transplantes e condução clara e objetiva do SNT rumo ao
incremento dessa atividade no país. O Ministério da Saúde, com última atualização de 2006, informa
que existem 570 Comissões Intra-Hospitalares de Doação e Transplante (CIHDOTT). Atualmente,
existem 1.376 equipes médicas autorizadas a realizar transplante de órgãos e tecidos, e 555
estabelecimentos de saúde credenciados para realizar transplante. Com este cenário, é impossível
imaginar uma prática assistencial sem uma qualificação que garanta padrões mínimos que
impulsionam a sermos muito mais do que um país que realizam muitos transplantes, mas que o faz de
forma excelente, orientado pelo envolvimento e competência dos seus profissionais. O estudo
realizado com 54,4% dos alunos dos Cursos de Graduação em Enfermagem, Medicina, Biomedicina,
Fonoaudiologia e Tecnologia Oftálmica da UNIFESP revelaram que estes não têm informações
básicas sobre a doação ou transplante de órgãos (Peron; Rodrigues; Roza; Pestana; Schirmer, 2004).
Desta forma, o aumento da demanda por profissionais qualificados é proporcional ao crescimento
deste tratamento impulsionado pela criação do Sistema Nacional de Transplante (SNT) e orientado
pelas regulamentações subseqüentes, tornando urgente a capacitação sistemática de recursos humanos
para o SUS. Certamente, a implementação de cursos de especialização, segundo normas estabelecidas
pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com Instituições de Ensino Superior (IES), cria uma



estrutura favorável para garantir o envolvimento dos órgãos formadores com as instâncias de gestão do
SUS. Desta forma, residência multiprofissional em Transplante e Captação de Órgãos se justifica pela
necessidade de qualificação de recursos humanos para trabalhar no cuidado direto à pacientes em fila
de transplante, durante e após esta forma de tratamento. Assim, visa capacitar profissionais de saúde
para compor os serviços de doação e transplante, além das Centrais Estaduais de Transplante
(CNCDO's), Organização de Procura de Órgãos (OPO's) e Comissões Intra-hospitalares de Doação de
Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT). Capacitando técnica e cientificamente os
profissionais para esta especialialidade e oferecer a oportunidade de atender pacientes que buscam esta
forma de tratamento.

Objetivos

Objetivo Geral

Capacitar profissionais de saúde para atuar na área de Doação e Transplante de Órgãos,
com atitude ética e responsável.

Objetivos Específicos

• Ampliar os conhecimentos sobre as doenças que indicam o transplante como forma de
tratamento • Identificar fatores individuais, ambientais e patológicos que influenciam no
desenvolvimento de doenças que levam a falência de órgãos e tecidos do corpo humano
• Desenvolver raciocínio clínico dos profissionais que prestam assistência ao paciente,
família e comunidade durante o processo de doação e transplante de órgãos •
Desenvolver habilidades atitudinais para o trabalho em equipe multiprofissional •
Desenvolver o cuidade em saúde, com base as melhores práticas, por meio de evidências
científicas. • Avaliar a prática profissional para garantir cuidado seguro. • 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; • 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

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 em Saúde. O marco de referência para construção do Projeto
Pedagógico dessa residência fundamentopu-se nos Princípios do Sistema Único de
Saúde, por meio da elaboração de uma proposta teórico-prática que visa a for5mação de
profissionais nas diferentes áreas de conhecimento para a ação integrada e com
excelência no atendimento á população do município de São Paulo.

Parcerias

- Serviço de Procura Órgãos e Transplante - SPOT/Unifesp (Hospital do Rim e Hipertensão) e Sistema
de Transplante do Hospital Albert Einstein - Hospital do Rim e Hipertensão



Diretrizes Pedagógicas

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 preceptoeres 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 Multiprofissional 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 Multiprofissional 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 Multiprofissional da UNIFESP, 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
Multiprofissional, mediante apresentação do diploma devidamente revalidado por Instituição
competente. Critérios/Etapas de Seleção O Ingresso ao Programa de Residência Multiprofissional da
UNIFESP 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 Multiprofissional da UNIFESP dar-se-a mediante: •prova classificatória, •entrevista,
•ánalise 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

Ficha de Avaliação Mensal ( ) Avaliação pelo Preceptor ( ) Avaliação por outro Profissional ( )
Auto-avaliação Nome do Residente: Programa de Residência: Preceptor Responsável: Campo de
Prática: Período: Atitudes (Atribuir uma nota de 0,0 a 10,0 para cada item): 1.Assiduidade e
Pontualidade: 2.Aparência e asseio: 3.Postura ética: 4.Motivação e iniciativa: 5.Responsabilidade e
Organização: 6. Capacidade de trabalhar em conjunto com outros profissionais da equipe de forma
harmoniosa e eficiente: 7.Qualidade da relação com os pacientes/ familiares: 8. Dedicação e esforço
pessoal em aperfeiçoar-se cada vez mais: 9. Facilidade de compreender e reter orientações e



informações: 10. Flexibilidade e adaptabilidade: Nota Média: Conhecimentos e Habilidades (Atribuir
uma nota de 0,0 a 10,0 para cada item): 1.Nível de conhecimento teórico: 2.Correlação teórico-prática:
3.Construção de raciocínio clínico: 4.Domínio dos casos: 5.Participação nas visitas/ discussões e
reuniões multiprofissionais: 6.Habilidade em realizar anamnese: 7.Habilidade em estabelecer
condutas: 8.Registro no prontuário de forma clara e organizada: 9.Busca de conhecimento de forma
autônoma: questiona, participa, busca em livros e revistas científicas: 10. Segue orientações do
preceptor: Nota Média: ( )Excedeu as expectativas ( )Atingiu as expectativas ( )Precisa melhorar (
)Insatisfatório Faltas e atrasos no setor: ( ) justificadas ( ) não justificadas Observações (Principais
dificuldades. Principais aquisições. Desafios e superações.): Nota final: _____ Data da Avaliação:
___/___/_____ Assinaturas e carimbos: ------------- Além das atividades programadas para cada
Unidade e avaliação mensal da prática, assim como, avaliações das atividades teórico-práticas de
acordo com a metodologia estabelecida de cada disciplina, 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

Auto-avaliação do programa

Por meio de instrumento pré-estabelecido pela Coordenação Geral da Comissão de Residência
Multiprofissional (COREMU) da UNIFESP.

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.

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 exercídas 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

A UNIFESP (campus vila clementino) e o Hospital São Paulo possui salas comuns para
estudo dos profissionais da área da saúde.

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 h.

Biblioteca e Periódicos

BIBLIOTECAS BIBLIOTECA CENTRAL A BC (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 material 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

Samantha Mucci 25575374890 Graduação - Psicologia / 1999
Especialização - Dependência Química / 2004
Mestrado - Ciências da Saúde / 2009
Doutorado - Ciências da Saúde / 2014
Especialização - Psicologia da Saúde / 2002

Janine Schirmer 28535197087 Doutorado - Enfermagem Materna e Infantil / 1995
Mestrado - Enfermagem Obstétrica / 1989
Especialização - Enfermagem Obstétrica e Obstetrícia Social /
1984
Graduação - Enfermagem / 1983

Bartira De Aguiar Roza 25308471851 Doutorado - Ciências da Saúde / 2005
Mestrado - Ciências da Saúde / 2000
Especialização em Formato de Residência - Especialidades
Cirúrgicas / 1999
Graduação - Enfermagem / 1996

Luciana Dias Chiavegato 13094064809 Mestrado - Reabilitação / 1998
Especialização - Fisioterapia Respiratória / 1992



Graduação - Fisioterapia / 1991

Claudia Rosso Felipe
Bonato

19263931801 Doutorado - Saúde Coletiva / 2006
Mestrado - Saúde Coletiva / 2002
Especialização - Analises clinicas e toxicologias / 1999
Graduação - Farmácia / 1998

Preceptores

Preceptor CPF Formação / Titulação Área Profissão
Carga
Horária
Semanal

Bartira De
Aguiar Roza

25308471851 Doutorado - Ciências da Saúde /
2005
Mestrado - Ciências da Saúde /
2000
Especialização em Formato de
Residência - Especialidades
Cirúrgicas / 1999
Graduação - Enfermagem / 1996

Enfermagem 40

Cassia Regina
Vancini

30056610831 Especialização - Intensivismo /
Urgência/Emergência / 2005
Graduação - Enfermagem / 2002

Enfermagem 40

Luciana
Geocze

30659765870 Doutorado - Ciências da Saúde /
2014
Mestrado - Ciências da Saúde /
2010
Especialização - Psicologia da
Saúde / 2003
Graduação - Psicologia / 2001

Psicologia 40

Mariella
Vargas
Degiovani

02299455892 Mestrado - Ciências da Saúde /
2014
Graduação - Psicologia / 1983

Psicologia 40

Samantha
Mucci

25575374890 Graduação - Psicologia / 1999
Especialização - Dependência
Química / 2004
Mestrado - Ciências da Saúde /
2009
Doutorado - Ciências da Saúde /
2014
Especialização - Psicologia da
Saúde / 2002

Psicologia 40

Silvia Mara
Herbelha
Joppert

04981637845 Especialização - Psicologia da
Infância e Adolescência / 2001
Graduação - Psicologia / 1999

Psicologia 40

Luciana Dias
Chiavegato

13094064809 Mestrado - Reabilitação / 1998
Especialização - Fisioterapia
Respiratória / 1992
Graduação - Fisioterapia / 1991

Fisioterapia 20

Claudia
Rosso Felipe
Bonato

19263931801 Doutorado - Saúde Coletiva /
2006
Mestrado - Saúde Coletiva / 2002
Especialização - Analises clinicas
e toxicologias / 1999
Graduação - Farmácia / 1998

Farmácia (Incluindo
Farmácia
Bioquímica)

40

Tutores

Tutor CPF Formação / Titulação Área Profissão
Carga
Horária
Semanal



Samantha
Mucci

25575374890 Graduação - Psicologia / 1999
Especialização - Dependência
Química / 2004
Mestrado - Ciências da Saúde /
2009
Doutorado - Ciências da Saúde /
2014
Especialização - Psicologia da
Saúde / 2002

Psicologia 40

Luciana
Dias
Chiavegato

13094064809 Mestrado - Reabilitação / 1998
Especialização - Fisioterapia
Respiratória / 1992
Graduação - Fisioterapia / 1991

Fisioterapia 20

Bartira De
Aguiar
Roza

25308471851 Doutorado - Ciências da Saúde /
2005
Mestrado - Ciências da Saúde /
2000
Especialização em Formato de
Residência - Especialidades
Cirúrgicas / 1999
Graduação - Enfermagem / 1996

Enfermagem 40

Janine
Schirmer

28535197087 Doutorado - Enfermagem
Materna e Infantil / 1995
Mestrado - Enfermagem
Obstétrica / 1989
Especialização - Enfermagem
Obstétrica e Obstetrícia Social /
1984
Graduação - Enfermagem / 1983

Enfermagem 40

Claudia
Rosso
Felipe
Bonato

19263931801 Doutorado - Saúde Coletiva /
2006
Mestrado - Saúde Coletiva /
2002
Especialização - Analises
clinicas e toxicologias / 1999
Graduação - Farmácia / 1998

Farmácia (Incluindo
Farmácia Bioquímica)

40

Docentes

Eixo Transversal do Programa

Docente CPF Formação / Titulação
Carga
Horária
Semanal

Janine
Schirmer

28535197087 Doutorado - Enfermagem Materna e
Infantil / 1995
Mestrado - Enfermagem Obstétrica / 1989
Especialização - Enfermagem Obstétrica
e Obstetrícia Social / 1984
Graduação - Enfermagem / 1983

40

Eixo Transversal da Área de Concentração

Docente CPF
Formação /
Titulação

Área de
Concentração

Carga
Horária
Semanal

Bartira De
Aguiar
Roza

25308471851 Doutorado -
Ciências da Saúde /
2005
Mestrado - Ciências
da Saúde / 2000

Transplante 40



Especialização em
Formato de
Residência -
Especialidades
Cirúrgicas / 1999
Graduação -
Enfermagem / 1996

Janine
Schirmer

28535197087 Doutorado -
Enfermagem
Materna e Infantil /
1995
Mestrado -
Enfermagem
Obstétrica / 1989
Especialização -
Enfermagem
Obstétrica e
Obstetrícia Social /
1984
Graduação -
Enfermagem / 1983

Transplante 40

Luciana
Dias
Chiavegato

13094064809 Mestrado -
Reabilitação / 1998
Especialização -
Fisioterapia
Respiratória / 1992
Graduação -
Fisioterapia / 1991

Transplante 20

Samantha
Mucci

25575374890 Graduação -
Psicologia / 1999
Especialização -
Dependência
Química / 2004
Mestrado - Ciências
da Saúde / 2009
Doutorado -
Ciências da Saúde /
2014
Especialização -
Psicologia da Saúde
/ 2002

Transplante 40

Eixo Específico de Área Profissional

Docente CPF
Formação /
Titulação

Área de
Profissional

Carga
Horária
Semanal

Amanda
Leticia
Jorge
Andreazzi

35928669828 Graduação - Terapia
Ocupacional / 2007

Psicologia 30

Luciana
Geocze

30659765870 Doutorado - Ciências
da Saúde / 2014
Mestrado - Ciências
da Saúde / 2010
Especialização -
Psicologia da Saúde /
2003
Graduação -
Psicologia / 2001

Psicologia 40

Mariella
Vargas
Degiovani

02299455892 Mestrado - Ciências
da Saúde / 2014
Graduação -
Psicologia / 1983

Psicologia 40



Samantha
Mucci

25575374890 Graduação -
Psicologia / 1999
Especialização -
Dependência
Química / 2004
Mestrado - Ciências
da Saúde / 2009
Doutorado - Ciências
da Saúde / 2014
Especialização -
Psicologia da Saúde /
2002

Psicologia 40

Silvia Mara
Herbelha
Joppert

04981637845 Especialização -
Psicologia da
Infância e
Adolescência / 2001
Graduação -
Psicologia / 1999

Psicologia 40

Bartira De
Aguiar
Roza

25308471851 Doutorado - Ciências
da Saúde / 2005
Mestrado - Ciências
da Saúde / 2000
Especialização em
Formato de
Residência -
Especialidades
Cirúrgicas / 1999
Graduação -
Enfermagem / 1996

Enfermagem 40

Janine
Schirmer

28535197087 Doutorado -
Enfermagem
Materna e Infantil /
1995
Mestrado -
Enfermagem
Obstétrica / 1989
Especialização -
Enfermagem
Obstétrica e
Obstetrícia Social /
1984
Graduação -
Enfermagem / 1983

Enfermagem 40

Luciana
Dias
Chiavegato

13094064809 Mestrado -
Reabilitação / 1998
Especialização -
Fisioterapia
Respiratória / 1992
Graduação -
Fisioterapia / 1991

Fisioterapia 20

Claudia
Rosso
Felipe
Bonato

19263931801 Doutorado - Saúde
Coletiva / 2006
Mestrado - Saúde
Coletiva / 2002
Especialização -
Analises clinicas e
toxicologias / 1999
Graduação -
Farmácia / 1998

Farmácia
(Incluindo
Farmácia
Bioquímica)

40

Matriz Curricular



1 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

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

Pratica Prática 1102

TCC Prática 50

Políticas Públicas e Gestão Teórica ou teórica-prática 48

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Assistência em Doação e Transplante de Órgãos e
Tecidos I

Teórica ou teórica-prática 25

Bioéticae Regulamentação na Doação e Transplante de
Órgãos e Tecidos

Teórica ou teórica-prática 20

Transplante de Tecidos Teórica ou teórica-prática 16

Transplante de Órgãos Sólidos Teórica ou teórica-prática 15

Doação e Captação de Órgãos e Tecidos Teórica ou teórica-prática 20

Eixo Específico de Área Profissional

Psicologia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Avaliação Psicológica e diagnóstico
diferencial

Teórica ou teórica-prática 26

Cine Debate Teórica ou teórica-prática 32

Introdução a psicologia hospitalar Teórica ou teórica-prática 10

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

Fisioterapia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Introdução a Fisioterapia Respiratória e
VM básica

Teórica ou
teórica-prática

24

Ventilação Mecânica Avançada Teórica ou
teórica-prática

24



Fisioterapia Cardiorrespiratória Teórica ou
teórica-prática

24

Farmácia (Incluindo Farmácia Bioquímica)

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Farmacoterapia Teórica ou teórica-prática 20

Gestão em Farmácia Hospitalar Teórica ou teórica-prática 40

2 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Equipe Multiprofissional e Gestão do Cuidado em
Saúde

Teórica ou teórica-prática 90

Pratica Prática 1102

TCC Prática 50

Epidemiologia e vigilância epidemiológica Teórica ou teórica-prática 48

Metodologia de Pesquisa e Produção do Conhecimento
e Saúde – I

Teórica ou teórica-prática 48

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Assistência em Doação e Transplante de Órgãos e
Tecidos I

Teórica ou teórica-prática 25

Bioéticae Regulamentação na Doação e Transplante de
Órgãos e Tecidos

Teórica ou teórica-prática 20

Transplante de Tecidos Teórica ou teórica-prática 10

Transplante de Órgãos Sólidos Teórica ou teórica-prática 15

Doação e Captação de Órgãos e Tecidos Teórica ou teórica-prática 20

Eixo Específico de Área Profissional

Farmácia (Incluindo Farmácia Bioquímica)

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Farmácia Clínica e Atenção
Farmacêutica

Teórica ou teórica-prática 40

Farmacoterapia Teórica ou teórica-prática 20

Psicologia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Cine Debate Teórica ou teórica-prática 32



Abordagens Psicológicas no Contexto
Hospitalar

Teórica ou teórica-prática 20

Fisioterapia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Fisioterapia Neuro Funcional Teórica ou
teórica-prática

24

Fisioterapia Músculo-esquelética Teórica ou
teórica-prática

24

Enfermagem

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

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

Teórica ou teórica-prática 20

Clube de revistas Teórica ou teórica-prática 20

3 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

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

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

Ética Profissional e Bioética Teórica ou teórica-prática 48

Pratica Prática 1102

TCC Prática 50

Relações e Comunicação e m Saúde - II Teórica ou teórica-prática 36

Metodologia de Pesquisa e Produção do Conhecimento
em Saúde - II

Teórica ou teórica-prática 48

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Registro e Documentação durante o processo de doação
e transplante

Teórica ou teórica-prática 26

Transplante de Tecidos Teórica ou teórica-prática 40

Imunologia no Transplante de Órgãos e Tecidos Teórica ou teórica-prática 30

Assistência em Doação e Transplante de Órgãos e
Tecidos II

Teórica ou teórica-prática 45

Transplante de Órgãos Sólidos Teórica ou teórica-prática 45

4 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária



Pratica Prática 1102

TCC Prática 50

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Registro e Documentação durante o processo de doação
e transplante

Teórica ou teórica-prática 26

Transplante de Tecidos Teórica ou teórica-prática 40

Imunologia no Transplante de Órgãos e Tecidos Teórica ou teórica-prática 30

Assistência em Doação e Transplante de Órgãos e
Tecidos II

Teórica ou teórica-prática 45

Transplante de Órgãos Sólidos Teórica ou teórica-prática 45

Semana Padrão

Dia Manhã Tarde Noite

Segunda: Atividade
prática

Atividade teórica: Conteúdo Nuclear Profissional Atividade prática

Terça: Atividade
prática

Atividade teórica: Conteúdo Nuclear Geral da
Residência

Atividade teórica: Conteúdo Nuclear do
Programa

Quarta: Atividade
prática

Atividade teórica: Conteúdo Nuclear Geral da
Residência

Atividade teórica: Conteúdo Nuclear do
Programa

Quinta: Atividade
prática

Atividade prática Atividade prática

Sexta: Atividade
prática

Atividade prática Atividade prática

Sábado:

Domingo:

Perfil do Egresso

Perfil Geral dos Egressos

Fornecer subsídios teóricos e metodológicos para compreender a dinâmica do processo de captação de
órgãos e tecidos, e assim fornecer adequada assistência ao doador e sua família; instrumentalizar o
aluno em relação aos aspectos técnicos, legais e éticos em relação ao cuidado na captação; simular a
entrevista familiar por meio de vídeo, para real assimilação da complexidade desta abordagem. Visa
fornecer ao aluno conhecimento técnico-científico do tratamento por transplante de órgão sólido, ou
seja, rim, fígado, coração, pulmão, e pâncreas/rim e tecido e nas novas perspectivas desta forma de
tratamento.

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



Transplante

Ao final do programa, o profissional deverá estar apto para: analisar criticamente o
Sistema de Doação e Transplante de órgãos do SUS e contribuir com o atendimento
eficiente e seguro, prestar assistência direta à população e desenvolver pesquisas nesta
área de atuação.

Perfis Específicos dos Egressos das Áreas Profissionais

Transplante

Área Profissional Decrição

Farmácia (Incluindo Farmácia
Bioquímica)

O farmacêutico residente estará apto a organizar, relacionar e
interpretar dados e informações para o planejamento de
propostas de intervenção com ênfase em doação e transplante de
órgãos.

Psicologia O Psicólogo Residente deverá ser capaz de realizar triagem e
diagnóstico psicológico, implantar intervenções e avaliar os
resultados do plano assistencial prestados aos pacientes e seus
familiares, assim como, orientar os demais profissionais de
saúde sobre diagnóstico e manejo dos pacientes/familiares com
sintomas psicopatológicos. Atuará em equipes multidisciplinares
na perspectiva interdisciplinar, com vistas à humanização da
assistência, a integralidade da atenção, a melhoria dos
indicadores qualitativos da saúde e a redução do tempo de
hospitalização. Desenvolverá atividades assistenciais, de ensino
e de pesquisa na área de psicologia da saúde com atenção em
hospitalar e ênfase em doação e transplante de órgãos que gerem
conhecimentos que contribuam para o aprimoramento das
práticas em saúde integradas ao SUS.

Enfermagem O Enfermeiro residente estará apto a organizar, relacionar e
interpretar dados e informações para o planejamento de
propostas de intervenção com ênfase em doação e transplante de
órgãos. Atuará em equipes multidisciplinares na perspectiva
interdisciplinar, com vistas à humanização da assistência, a
integralidade da atenção, a melhoria dos indicadores qualitativos
da saúde.

Fisioterapia O fisioterapeuta residente estará apto a organizar, relacionar e
interpretar dados e informações para o planejamento de
propostas de intervenção com ênfase em doação e transplante de
órgãos. Será capacitado a atuar em equipe multiprofissional,
traçando planos de ação baseados na realidade, respeitando os
valores humanos e considerando a diversidade sociocultural.
Além de desenvolver o senso crítico e discernimento para a
busca constante de novas informações e construção de
argumentação consistente.

Farmácia (Incluindo Farmácia
Bioquímica)

O farmacêutico residente estará apto a organizar, relacionar e
interpretar dados e informações para o planejamento de
propostas de intervenção com ênfase em doação e transplante de



órgãos.

Farmácia (Incluindo Farmácia
Bioquímica)

O farmacêutico residente estará apto a organizar, relacionar e
interpretar dados e informações para o planejamento de
propostas de intervenção com ênfase em doação e transplante de
órgãos.

Outras Informações

Tipo do Programa : Multiprofissional
 2011Ano de Criação:

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

 0Número de profissionais formados:

Residentes do processo

Número Atual de Residentes : 12

CPF/Residente Período/Ano Área
Concentração

Profissão Situação

32249283877 - LIVIA CAROLINA ARIENTE R1 - 2012 Transplante Psicologia Cursando

34582089844 - DANILO BELCHIOR
PONCIANO

R1 - 2012 Transplante Farmácia (Incluindo Farmácia
Bioquímica)

Cursando

36882018847 - JESSICA DE PAIVA RIBEIRO R1 - 2012 Transplante Psicologia Cursando

38663714890 - ALESSANDRA DUARTE
SANTIAGO

R1 - 2012 Transplante Enfermagem Cursando

30125468806 - THIAGO DELFINO CARBONEL R1 - 2012 Transplante Psicologia Cursando

01435437500 - ISABELA CRISTINA BATISTA
LEDO

R1 - 2012 Transplante Psicologia Cursando

30424452839 - BELMIRO MORGADO JUNIOR R1 - 2012 Transplante Farmácia (Incluindo Farmácia
Bioquímica)

Cursando

35103788810 - RAFAEL MENDES DA SILVA R1 - 2012 Transplante Fisioterapia Cursando

36151523873 - RENATA KAZUMI TAKAESU R1 - 2012 Transplante Enfermagem Cursando

36295194826 - NUBIA CAVALCANTE LOPES
DA MOTA

R1 - 2012 Transplante Enfermagem Cursando

36893561806 - HELOISA BARBOZA
PAGLIONE

R1 - 2012 Transplante Enfermagem Cursando

05262123813 - ALEXANDRE PALOMINO R1 - 2012 Transplante Farmácia (Incluindo Farmácia
Bioquímica)

Cursando

Voltar


