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1. PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS UNIPROFISSIONAIS EM ENFERMAGEM 

A. RESIDÊNCIA EM INFECTOLOGIA DA FACULDADE  DE ENFERMAGEM 
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO 
CRUZ - tem como objetivo capacitar o profissional enfermeiro nas áreas de doenças 
transmissíveis. Este programa se propõe a preparar o residente para execução de 
ações de vigilância em saúde, detecção a investigação epidemiológica de casos, 
epidemias e surtos. No cenário das infecções relacionadas à assistência à saúde 
observa-se avanços técnicos científicos, procedimentos invasivos, diagnósticos 
terapêuticos e uso de antibióticos de amplo espectro exigindo do profissional 
competências para prevenir e controlar infecções. 

 

B. RESIDÊNCIA EM ONCOLOGIA DA FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA 
SENHORA DAS GRAÇAS E DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO  CRUZ - 

visa contribuir para que o enfermeiro atue em oncologia com conhecimentos, 
habilidades e atitudes específicas, tornando-o apto a desenvolver  ações 
sistematizadas de enfermagem junto ao paciente com câncer na manipulação de 
quimioterápicos, em radioterapia, na identificação de riscos  ocupacionais,  na 
utilização de medidas de controle de infecção hospitalar e de gerenciamento de 
recursos materiais e humanos, de estruturação ambiental, no desempenho de  ações 
de pesquisa em saúde e na assistência domiciliar, em cuidados paliativos. 

 
C. RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA DA FACULDADE DE 
ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – HOSPITAL ULISSES 
PERNAMBUCANO - HUP -  

forma profissionais para atuação na rede de atenção à psiquiatria/saúde mental, 
capacitando-os para atuar nas áreas que vão desde da assistência ao usuário na rede 
comunitária de saúde, passando por medidas de promoção à saúde, prevenção de 
agravos e as intervenções assistenciais,  propriamente dita, para aqueles que 
deliberadamente adoecem do ponto de vista psíquico, preparando-os para atividades 
gerencias de serviços de psiquiatria /saúde mental e a refletir e intervir nas políticas 
públicas para melhoria da assistência global. Além disso, são estimulados à produção 
cientifica em atividades de pesquisa e extensão universitária. 

 
D. RESIDÊNCIA EM CARDIOLOGIA DA FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA 
SENHORA DAS GRAÇAS E DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES  

tem por objetivo proporcionar aos enfermeiros habilidade e competência para prestar 
assistência aos pacientes com cardiopatias; desenvolver conhecimentos técnicos- 
científicos, gerenciais e humanísticos bem como a investigação científica no campo da 
Enfermagem cardiológica. Proporciona contribuir com a melhoria da assistência de 
Enfermagem e no fortalecimento dos princípios do Sistema Único de Saúde. Oferece  
ao residente o curso de capacitação pedagógica habilitando-o para exercer atividades 
de ensino. Os estágios são realizados em diferentes ambientes: enfermarias, unidades 
de emergência, unidades de terapia intensiva em cardiologia, ambulatório,  laboratório 
de hemodinâmica, unidades de cardiopatias específicas e atendimento domiciliar. 

 

E. RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM EM CLÍNICA E CIRURGIA DA FACULDADE 
DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E HOSPITAL AGAMENON 
MAGALHÃES 

tem por objetivo proporcionar aos enfermeiros habilidade  e competência para prestar 
assistência aos pacientes com patologias clínicas e 



cirúrgicas; desenvolver conhecimentos técnicos-científicos, gerenciais e humanísticos 
bem como a investigação cientifica no campo da Enfermagem Clínica e Cirúrgica. 
Contribuir com a melhoria da assistência de Enfermagem bem como o fortalecimento 
dos princípios do Sistema Único de Saúde. Oferece ao residente o curso de 
Capacitação Pedagógica habilitando-o para exercer atividades de ensino. Os estágios 
são realizados em diferentes ambientes: unidades de emergência, unidades de terapia 
intensiva, ambulatório, home care, enfermaria clínica e cirúrgica, bloco cirúrgico e 
atuação na atenção primária nas Unidades de Saúde da Família. 

 
F. RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA DA FACULDADE DE 
ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS  GRAÇAS  E HOSPITAL  AGAMENON 
MAGALHÃES  – HAM 
tem o objetivo formar para prestação da assistência na atenção integral à saúde da 
mulher nas ações de promoção, proteção e recuperação executada nos níveis da rede 
básica e alta complexidade de forma humanizada, contribuindo para a melhoria da 
assistência e o fortalecimento dos princípios do SUS. Oferece ao residente o curso de 
Capacitação Pedagógica treinando-o para exercer atividades de ensino. Os estágios 
são realizados em diferentes ambientes: triagem e emergência obstétrica, enfermaria 
de gestação patológica, alojamento conjunto, enfermaria de ginecologia, serviço de pré-
natal e pós-natal, banco de leite, bloco obstétrico e sala de parto de baixo risco e 
serviço de atendimento de violência contra a mulher. 

 
G. RESIDÊNCIA EM HEMATOLOGIA  E HEMOTERAPIA  DA FACULDADE DE 
ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  E HEMOPE  

O objetivo  do programa é formar enfermeiros especialistas na área de hematologia e 
hemoterapia, com visão humanista, qualificado para atuar no ensino, pesquisa, gestão 
e no atendimento integral aos pacientes oncohematológicos, submetidos a transplante 
de medula óssea e doadores de sangue em uma perspectiva interdisciplinar, de acordo 
com os princípios do SUS. O curso é oferecido no HEMOPE que dispõe  de 
enfermarias de adultos e de crianças; SPA; UTI; Banco de Sangue e Serviço de 
Hemoterapia especializado onde se realiza aférese terapêutica/não-terapêutica e 
imunofenotipagem sanguínea; ambulatório de quimioterapia e de realização de 
mielograma e biópsia de medula óssea. O estágio externo é realizado em serviço de 
transplante de medula óssea, serviço de hemoterapia e de oncohematologia 
conveniados. 

 
H. RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH) 
DA FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E SAMU - 
PREFEITURA DO RECIFE 

O programa objetiva formar enfermeiros  especialistas com visão humanista, reflexiva e 
crítica, qualificado para atuar no atendimento integral ao paciente em situações de 
urgência e emergência em consonância com a Política Nacional de Atenção às 
Urgências no seu componente pré-hospitalar fixo  e  móvel, com base no rigor científico 
e intelectual, pautado em princípios éticos, conhecedor  dos diferentes cenários da rede 
de saúde, promovendo a consolidação do SUS. No primeiro ano os rodízios incluem 
serviços do pré-hospitalar fixo e no segundo ano no pré-hospitalar móvel realizado no 
SAMU Metropolitano do Recife. 

 

I. RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM DA FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA 
SENHORA DAS GRAÇAS E HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO – CENTRO 
CIRÚRGICO - permite a formação de profissionais enfermeiros habilitados para atuar 
em bloco cirúrgico, sala de recuperação pós-anestésicas e Central de Material e 
Esterilização (CME). A proposta pedagógica contempla atividades práticas e teóricas 
que propicie o desenvolvimento de saberes necessários à formação de profissionais 
críticos e reflexivos, além de incentivar a participação em eventos científicos. Os 
rodízios ocorrem no HR e também em outros serviços de saúde como, PROCAPE, 



CISAM, IMIP. A avaliação é global e contínua, em três dimensões: frequência, 
avaliação modular e trabalho de conclusão de curso (TCC), totalizando carga horária 
de 5.760 horas. 

 
J. RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM DA FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA 
SENHORA DAS GRAÇAS E HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM 
é pioneiro em Pernambuco e no Nordeste, criado  na  perspectiva  de atender uma nova 
frente de trabalho, suprindo uma carência da rede de atenção à saúde. Propõe a 
formação de profissionais enfermeiros habilitados para atuar em serviços de 
endoscopia digestiva, hemodinâmica, tomografia, ressonância magnética, medicina 
nuclear. A proposta pedagógica contempla atividades práticas e teóricas que propicie o 
desenvolvimento de saberes necessários à formação de profissionais críticos e 
reflexivos, além de incentivar a participação em eventos científicos. Os rodízios ocorrem 
no HR e também em outros serviços de saúde como, PROCAPE,  IMIP. A avaliação é 
global e contínua, em três dimensões: frequência,  avaliação modular e trabalho de 
conclusão de curso (TCC), totalizando carga horária de 5.760 horas. 

 

K. RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM DA FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA 
SENHORA DAS GRAÇAS E DO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - UNIDADE DE 
TERAPIA INTENSIVA (UTI) 

permite a formação de profissionais enfermeiros habilitados para atuar em UTI geral, 
UTI coronária, UTI pediátrica. A proposta pedagógica contempla atividades práticas e 
teóricas  que propicie o desenvolvimento  de saberes necessários à formação de 
profissionais críticos e reflexivos, além de incentivar a participação em eventos 
científicos. Os rodízios ocorrem no HR e também em outros serviços de saúde como, 
PROCAPE, CISAM, IMIP. A avaliação é global e contínua, em três dimensões: 
frequência,  avaliação  modular e trabalho de conclusão de curso (TCC), totalizando 
carga horária de 5.760 horas. 

 

L. RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM DA FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA 
SENHORA DAS GRAÇAS E HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - EMERGÊNCIA 
GERAL 

permite a formação de profissionais enfermeiros habilitados para atuar em 
emergência clínica e do trauma, de adultos e pediatria. A proposta pedagógica 
contempla atividades práticas e teóricas que propicie o desenvolvimento de saberes 
necessários à formação de profissionais críticos e reflexivos, além de incentivar a 
participação em eventos científicos. Os rodízios ocorrem no HR e também em outros 
serviços de saúde como, PROCAPE, SAMU, CEATOX, UPA. A avaliação é global e 
continua, em três dimensões: frequência, avaliação modular e trabalho de conclusão 
de curso (TCC), totalizando carga horária de 5.760 horas. 

 

M. RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM DA FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA 
SENHORA DAS GRAÇAS E HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - NEUROLOGIA E 
NEUROCIRURGIA - foi pioneiro em Pernambuco e no Nordeste e permite a formação 

de profissionais enfermeiros habilitados para atuar em neurologia e neurocirurgia, 
atendendo a diferentes grupos etários. A proposta pedagógica contempla atividades 
práticas e teóricas que propiciam o desenvolvimento de saberes necessários à 
formação de profissionais críticos e reflexivos, além de incentivar a participação em 
eventos científicos. Os rodízios ocorrem no HR,  nas clínicas de neurologia e 
neurocirurgia, ambulatórios de esclerose múltipla, neurocirurgia funcional, na unidade 
de suporte avançada da neurocirurgia e hemodinâmica. 

N. RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA DA FACULDADE DE 
ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E DO CENTRO INTEGRADO DE 
SAÚDE AMUARY DE MEDEIROS, CISAM - Tem o objetivo de formar enfermeiros 



para prestar assistência na atenção integral à saúde da mulher nas ações  de 
promoção, proteção e recuperação executada nos níveis da rede básica e alta 
complexidade de forma humanizada, contribuindo para a melhoria da assistência e o 
fortalecimento dos princípios do SUS. Os estágios são realizados em diferentes 
ambientes: triagem e emergência obstétrica, enfermaria de gestação patológica, 
alojamento conjunto, enfermaria de ginecologia, serviço de pré-natal e pós-natal,  
banco de leite, bloco obstétrico e sala de parto de baixo risco e serviço de atendimento 
de violência contra a mulher. 

O. RESIDÊNCIA EM CARDIOLOGIA DA FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA 
SENHORA DAS GRAÇAS E DO PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO DE 
PERNAMBUCO - PROCAPE - tem por objetivo proporcionar  aos  enfermeiros 
habilidade e competência para prestar assistência aos pacientes com cardiopatias; 
desenvolver conhecimentos técnicos-científicos, gerenciais e humanísticos bem  como 
a investigação científica no campo da Enfermagem  cardiológica.  Proporciona 
contribuir com a melhoria da assistência de Enfermagem e no fortalecimento dos 
princípios do Sistema Único de Saúde. Oferece ao residente o curso de Capacitação 
Pedagógica habilitando-o para exercer atividades de ensino. Os  estágios são 
realizados em diferentes ambientes: enfermarias,  unidades de emergência, unidades 
de terapia intensiva em cardiologia, ambulatório, laboratório de hemodinâmica, 
unidades de cardiopatias específicas e atendimento domiciliar. 

 

2. PROGRAMA UNIPROFISSIONAL EM PSICOLOGIA 

A. RESIDÊNCIA EM PSICOLOGIA  EM  SAÚDE  MENTAL DO INSTITUTO DE 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E HOSPITAL ULYSSES PERNAMBUCANO - propõe-se à 
formação de profissionais de Psicologia ao longo de dois anos, para atuarem na área 
da Saúde Mental, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Este programa faz 
parte do eixo de Formação Profissional do SUS, possui atividades teóricas e práticas 
que viabilizam a reflexão  crítica, produção de conhecimentos e experiência da 
Psicologia Clínica. Os campos de prática acontecem em diversos níveis da rede de 
saúde e de atenção Psicossocial (RAPs). Os eixos de sustentação teórica são: 
Políticas Públicas, Atenção Psicossocial e Psicanálise. 

 

3. PROGRAMA UNIPROFISSIONAL EM FISIOTERAPIA 

A. RESIDÊNCIA EM FISIOTERAPIA INTENSIVA DA UNIVERSIDADE DE 
PERNAMBUCO E HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES - O residente de 

fisioterapia tem como área de atuação A Unidade  de  Terapia  Intensiva, com 
perfis diferentes de pacientes, abordando as áreas cardiopulmonares, 
neurológicas, pediátricas e neonatais. A residência proporciona experiência 
profissional, pela oportunidade de realizar procedimentos essenciais à prática e 
exercício da profissão, além de amadurecer a prática baseada em evidência 
através da educação continuada e supervisionada em serviço. A capacitação, 
atualização e aperfeiçoamento nos aspectos teóricos e práticos, permite o 
desenvolvimento do diagnóstico cinesiológico, e de projetos  terapêuticos 
voltados aos pacientes portadores de lesões e/ou doenças graves e instáveis. 

 

4. PROGRAMAS UNIPROFISSIONAIS EM FARMÁCIA 

A. RESIDÊNCIA EM FARMÁCIA HOSPITALAR INSTITUTO DE CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS E HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO -  PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 
DE SERVIÇOS FAMACÊUTICOS - Na Residência em Farmácia, o profissional 

Farmacêutico tem a oportunidade de conhecer e aprimorar seus conhecimentos nas 



mais diversas áreas dentro de um Hospital: CAF, Farmácia Central e Satélites, 
Manipulação de Oncológicos e Nutrição Parenteral, Farmácia Clínica, Suprimentos de 
medicamentos e Produtos para saúde, entre outros. As horas dedicadas são sem 
dúvidas essenciais a construção de um profissional apto a necessidade atual. A 
residência funciona com carga horária semanal de 60 horas e atividades teórico e 
teórico praticas são incentivadas, conforme projeto pedagógico. 

 
B. RESIDÊNCIA EM FARMÁCIA HOSPITALAR INSTITUTO DE CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS E HOSPITAL HEMOPE - PLANEJAMENTO E GESTÃO  DE  
SERVIÇOS FARMACÊUTICOS - Na Residência em Farmácia, o profissional 
Farmacêutico tem a oportunidade de conhecer e aprimorar seus conhecimentos nas 
mais diversas áreas dentro de um Hospital especializado em hemoterapia, envolvendo 
CAF, Farmácia Central e Satélites, Manipulação de Oncológicos e Nutrição Parenteral, 
Farmácia Clínica, Suprimentos de medicamentos e Produtos para saúde, entre outros. 
A residência funciona com carga horária semanal de 60 horas e atividades teórico e 
teórico praticas são incentivadas, conforme projeto pedagógico. 

 

5. PROGRAMAS UNIPROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA 

A. RESIDÊNCIA EM CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL DA FACULDADE DE 
ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO 
CRUZ - tem por objetivo geral qualificar o cirurgião-dentista na Especialidade de 

Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial através de treinamento em serviço 
ambulatorial e hospitalar, com formação de três anos de dedicação exclusiva. Trata 
doenças e tumores da boca, corrige anomalias faciais (assimetrias); cuida dos  
enxertos para reposição de osso perdido ou atrofiado na boca; podendo também 
realizar implantes dentários; Dores faciais (na ATM) e problemas de apneia do sono 
estão dentro da área de atuação. Tem formação complementar  em  cirurgia de cabeça 
e pescoço, infectologia, anestesiologia e cirurgia plástica. O programa conta com uma 
equipe de Especialistas, Mestres e Doutores em Cirurgia e Traumatologia Buco- Maxilo-
Facial e áreas correlatas, com formação científica e técnica fortalecida na 
especialidade. 

 
 

B. RESIDÊNCIA EM CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL DA FACULDADE DE 
ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO E HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE - UPE - 
possui 9 anos de funcionamento e já formou especialistas de diversos estados do 
Nordeste. Tem por objetivo geral qualificar o cirurgião-dentista na Especialidade de 
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial através de treinamento em serviço 
ambulatorial e hospitalar, com formação de três anos de dedicação exclusiva.  Durante 
a formação, o residente receberá treinamento nas áreas de traumatologia, cirurgia da 
ATM, patologias, cirurgia buco-dental, reconstruções maxilo-faciais e cirurgia 
ortognática. Também, a residência dispõe de rodízios nas  especialidades de cirurgia  
de cabeça e pescoço, otorrinolaringologia e cirurgia buco-dental, este no Centro de 
Especialidade Odontológica. O corpo de preceptores é composto por mestres e 
doutores. 

 
C. RESIDÊNCIA EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL - 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO E HOSPITAL GETÚLIO 
VARGAS - possui como público alvo Cirurgiões Dentistas que desejem realizar uma 

imersão em tempo integral e dedicação exclusiva nesta Especialidade Odontológica, 
com ênfase em procedimentos de baixa, média e alta complexidade. As atividades 
teóricas e práticas são desenvolvidas no próprio hospital e em instituições 



conveniadas com o SUS, de forma que o Residente tem a oportunidade de ter uma 
formação profunda em diversos aspectos da área. 

 
D. RESIDÊNCIA EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL - 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO E HOSPITAL DA 
RESTAURAÇÃO - possui como público alvo Cirurgiões Dentistas que desejem realizar 

uma imersão em tempo integral e dedicação exclusiva nesta Especialidade 
Odontológica, com ênfase em procedimentos de baixa, média e alta complexidade. As 
atividades teóricas e práticas são desenvolvidas no próprio hospital e em instituições 
conveniadas com o SUS, de forma que o Residente tem a oportunidade de ter uma 
formação profunda em diversos aspectos da área. 

 
E. RESIDÊNCIA EM ODONTOLOGIA COM ENFOQUE  EM ONCOLOGIA - 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA  DE PERNAMBUCO  E SOCIEDADE 
PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER/HOSPITAL DE CÂNCER DE 
PERNAMBUCO - FOP/HCP - visa a formação do Cirurgião-Dentista para  o 

atendimento de pacientes oncológicos, em nível hospitalar e ambulatorial, capacitando-
os no atendimento pré, trans e pós tratamento antineoplásico. Tal programa desenvolve 
atividades teórico-práticas na assistência ao paciente  oncológico, possibilitando a 
integralidade da assistência à saúde destes pacientes. 

 
F. RESIDÊNCIA EM ODONTOLOGIA HOSPITALAR COM ENFOQUE EM 
ONCOLOGIA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ - constitui espaço destinado à especialização de 
cirurgiões-dentistas, a fim de capacitá-los na área da Oncologia e, se norteia pelas 
práticas da proposta pedagógica ativa, tendo por eixo o processo de ensino/trabalho  
em Odontologia. Tal proposta deverá incrementar iniciativas metodológico-  
assistenciais que possibilitem a sedimentação do saber-fazer, mais resolutivas, mais 
éticas e mais humanizadas na assistência ao paciente oncológico, possibilitando a 
integralidade do cuidado, em âmbito hospitalar, domiciliar e ambulatorial, para garantir 
habilidades e competências e contribuir juntamente com as demais profissões para a 
qualidade de vida dos pacientes oncológicos. 

 
 

6. PROGRAMAS UNIPROFISSIONAIS EM NUTRIÇÃO CLÍNICA 

A. RESIDÊNCIA EM NUTRIÇÃO CLÍNICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ: Os Nutricionistas 
Residentes atuam em plantões de 12 e 6h/dia,  com  finais de  semana (60 h/semanais). 
As atividades desenvolvidas compreendem: avaliação do estado nutricional, prescrição 
dietética, evolução no prontuário da assistência dietoterápica prestada; sistematização 
e planejamento do atendimento e condutas de nutrição, uso de suplementos, suporte 
nutricional enteral e parenteral e supervisão da oferta das dietas, assistência nutricional 
aos usuários nos ambulatórios e participação em visitas clínicas. Inclui atividades 
teóricas, com estímulo a realização de pesquisa na área, compreendendo a importância 
da produção científica na qualificação da assistência. É parte das atividades a 
supervisão de estagiários conforme entendimento que  o  trabalho cotidiano nos 
serviços de saúde é formador para profissão. O PROCAPE é campo de prática para os 
residentes. 

 
B. RESIDÊNCIA EM NUTRIÇÃO CLÍNICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS E PRONTO  SOCORRO CARDIOLÓGICO DE PERNAMBUCO – 
PROCAPE - Os Nutricionistas Residentes atuam em plantões de 12 e 6h/dia, 
inclusive finais de semanas. As atividades desenvolvidas compreendem: avaliação 



nutricional, prescrição dietética, evolução  no  prontuário  da  assistência  
dietoterápica; sistematização e planejamento do atendimento e condutas de nutrição, 
uso de suplementos, suporte nutricional enteral e parenteral e  supervisão da oferta  
das dietas, assistência nutricional aos usuários ambulatoriais e visitas clínicas. Inclui 
atividades teóricas, além do estímulo a implementação de projetos de pesquisa, 
compreendendo a importância da produção científica na qualificação da assistência. É 
parte das atividades  a supervisão de estagiários permitindo que o trabalho cotidiano  
no serviço de saúde seja formador para profissão. Embora a formação ocorra em um 
serviço de cardiologia, os residentes são formados em Nutrição Clínica  e  atuam 
também no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. 

 

C. RESIDÊNCIA EM NUTRIÇÃO CLÍNICA INSTITUTO DE CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS E HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - tem como objetivo formar 
Nutricionistas, em plantões de 12h e 6h/dia, inclusive finais de semanas. As  
atividades  desenvolvidas    compreendem:   Avaliação   nutricional, prescrição 
dietética, evolução da assistência dietoterápica, sistematização e planejamento do 
atendimento e condutas em nutrição; uso de suplementos, suporte nutricional enteral e 
parenteral, supervisão da oferta das dietas, visitas clínicas e atividades teóricas que 
visam a formação, conforme projeto pedagógico. Além disso, há o estimulo ao 
desenvolvimento de extensão e pesquisa na área de Nutrição, compreendendo a 
importância da produção científica na qualificação da assistência. As atividades são 
desenvolvidas em todas as clínicas do Hospital da Restauração. 

 

7. PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MULTIPROFISSIONAIS 

A. RESIDÊNCIA EM SAÚDE COLETIVA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 
MÉDICAS - tem como objetivo especializar profissionais DA ÁREA DE SAÚDE, numa 
visão critica e abrangente que permita compreender os determinantes sociais do 
processo saúde-doença e da organização dos serviços de saúde e  desenvolver  
praticas de saúde coletiva nos níveis local, regional e central. Os residentes 
desenvolvem atividades práticas, estágio em docência e atividades  de  pesquisa. 
Atuam nos Serviços de Saúde (Políticas de Saúde, Vigilância à Saúde, Educação em 
Saude, Planejamento e Gestão e Desenvolvimento social) e desenvolvem atividades 
específicas de Planejamento e Gestão de Serviço de Saúde em nível municipal. No 
segundo ano, atuam 6 meses em área de concentração de escolha do residente – 
dentro das áreas de abrangencia do Programa; 3 meses em estágio opcional; por 2 
meses desenvolvem atividades no Serviço de Saúde onde coletam dados para 
desenvolvimento da monografia. 

 
B. RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM CARDIOLOGIA -  FENSG- 
PROCAPE - é concebido dentro dos princípios e diretrizes do Sistema Único  de 
Saúde, visando a realidade local e regional quanto ao atendimento de saúde dos 
usuários em Pernambuco. Tem como objetivo especializar profissionais enfermeiros, 
psicólogos e terapeutas ocupacionais através da formação em serviço, para atuar em 
equipe de forma interdisciplinar e resolutiva, no âmbito da cardiologia, além de 
implementar projetos de pesquisa na área da atenção à saúde, com concentração em 
cardiologia compreendendo a importância da produção científica na qualificação e 
implementação de novas tecnologias em saúde. 

 
C. RESIDÊNCIA EM CUIDADOS PALIATIVOS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ - desenvolve-se por 

meio da atuação do residente nos diferentes níveis de complexidade em saúde no 
âmbito do SUS, atuando de forma multiprofissional e interdisciplinar no Domicílio, 
enfermarias e ambulatórios do HUOC e Atenção Básica, no atendimento em Cuidados 



Paliativos a pessoas portadoras de doenças crônicas que ameaçam a vida. Os 
residentes atuam em equipe, buscando compreender o sujeito de  forma  singular, 
como ele interage diante da vida, do processo de adoecer e do morrer, atuando nas 
dimensões físicas, sociais, psíquicas e espirituais do sujeito, buscando ofertar 
qualidade aos dias de vidas destes pacientes e apoio aos  seus familiares. Os 
profissionais que integram o programa são: assistente social, enfermeiro, 
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, farmacêuticos, nutricionista, psicólogos, cirurgiões 
dentistas e terapeutas ocupacionais. 

 
D. RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E 
TRAUMA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  E HOSPITAL GETÚLIO 
VARGAS - tem como objetivo  capacitar os residentes de Biomedicina, Fisioterapia, 
Psicologia, Enfermagem e Serviço Social para atuar em equipe interdisciplinar na 
assistência hospitalar em  Urgência, Emergência e Trauma,  no cenário do apoio 
diagnóstico e terapêutico na perspectiva da rede de saúde pública do SUS. O 
programa conta com vários cenários de prática do HGV, além do acesso a outros 
serviços componentes, ampliando a percepção e capacitando o profissional para atuar 
em todos os níveis de complexidade de rede assistencial em urgência, emergência e 
trauma do Estado. 

 
E. RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE MENTAL  COM  ÊNFASE 
NO CUIDADO DO USUÁRIO E DA FAMÍLIA – CAMPUS GARANHUNS – tem como 

objetivo capacitar e instrumentalizar profissionais formados em Psicologia, Serviço 
Social e Enfermagem para prestar assistência na área de saúde mental, em 
concordância com as Políticas Públicas de Saúde. Essa capacitação será 
fundamentada no ensino-aprendizagem por meio de prática  supervisionada,  em  
teorias e práticas baseadas em evidências e em estudos e métodos validados no País, 
fazendo pontes de conexões com o curso de Psicologia da Universidade de 
Pernambuco e o Mestrado Profissional em Práticas e Inovação em Saúde Mental, 
vinculando-os a diversos campos de atuação como o CAPS, NASF, CREAS, 
Residência terapêutica, Hospital Regional, V Regional de Saúde  e  serviço 
ambulatorial. 

 
F. RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM NEONATOLOGIA - FENSG/CISAM- 
tem como objetivo especializar profissionais para atuação com visão humanista, 
reflexiva e crítica em uma perspectiva inter e transdisciplinar tomando como referência 
os princípios da integralidade do cuidado, trabalho em equipe,  ética e humanização. 
As mortes relacionadas ao componente neonatal ainda permanecem com elevada 
prevalência e correspondem a cerca de 50% dos óbitos infantis, e assim a qualificação 
técnico-científica de profissionais no campo da neonatologia, com formação 
multiprofissional permitirá que diferentes profissões dialoguem e entendam  sua 
intercomplementariedade e a melhor maneira de trabalhar juntos em benefício da 
melhoria da qualidade dos cuidado prestado ao recém-nascido e a família. 
 
G. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA 
FAMÍLIA - A Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Universidade de 

Pernambuco (RMISF/UPE) iniciou sua primeira turma em 05 de novembro de 2008, 
passando a atuar em conjunto com a Residência em Medicina de Família e 
Comunidade, que havia começado em março de 2007. Resulta de uma parceria 
interna, dentro da UPE, da Faculdade de Ciências Médicas, Faculdade de 
Enfermagem Nossa Senhora das Graças, Instituto de Ciências Biológicas, Hospital 
Universitário Oswaldo Cruz, Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco, Centro 
Integrado de Saúde Amaury de Medeiros e a Faculdade de Odontologia de 
Pernambuco e Escola Superior de Educação Física. Tem como objetivo formar 
profissionais a nível de pós-graduação, através da modalidade residência 
multiprofissional em saúde, com treinamento em serviço sob supervisão, para atuar na 
atenção primária à saúde, sob a ótica do modelo de atenção à Saúde da Família, 
visando o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde. Nestes 10 
anos atua junto à Secretaria de Saúde do Recife o que nos gabarita a propor a 



continuidade da residência, com profissionais das diversas áreas da Estratégia Saúde 
da Família e dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), nos três distritos 
sanitários de referência da UPE (Distritos II, III e VII), atuando em seis unidades de 
saúde da família e com dois NASF. Como metodologia de ensino, privilegia a 
integração teórico-prática, em uma perspectiva problematizadora, crítica e vivencial. 
Os módulos teóricos oferecidos pelo curso têm uma perspectiva de transversalidade 
no sentido de dialogarem entre si, sobretudo nos espaços de avaliação, cuidado e 
discussão de casos. 

 
H. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE MENTAL 
SES/UPE DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO Sinopse do programa: Tem 
como objetivo especializar profissionais para atuar de forma interprofissional, crítica e 
propositiva no âmbito técnico, ético e político na Rede de Atenção Psicossocial, 
assegurando os princípios do SUS e da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial. A 
concepção teórico-metodológica da Residência está ancorada na construção de 
conhecimento mediante uma prática vivenciada no campo territorial: o fazer clínico 
numa perspectiva ampliada e de rede. Cenários de prática: Rede de Atenção 
Psicossocial do município de Recife e/ou do Cabo de Santo Agostinho, além da 
realização de estágio estratégico em áreas prioritárias da Política de Saúde Mental. A 
escolha do município de atuação do residente se dá por preferência, de acordo com a 
ordem de classificação. 

 
I. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA 
POPULAÇÃO DO CAMPO SES/UPE DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
tem como objetivo especializar profissionais de Educação Física, Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Saúde 
Coletiva, Serviço Social e Terapia Ocupacional para o trabalho nos serviços da atenção 
primária à saúde pelos referenciais teóricos da reforma sanitária brasileira que estão 
expressos no Relatório Final da 8ª Conferência Nacional de Saúde: a determinação 
social do processo saúde-doença e a organização dos serviços. As atividades didáticas 
são processadas pela lógica da alternância dos tempos pedagógicos da Escola em 
Movimento. A atuação profissional acontece em territórios rurais e, especificamente, nos 
Assentamentos da Reforma Agrária e Quilombos da responsabilidade sanitária de 
Equipes do Programa Saúde da Família (PSF) e dos Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família (NASF) da Secretaria de Saúde de Caruaru e da Secretaria de Saúde de 
Garanhuns. O transporte público é o principal limite para a atuação profissional  visto 
que as áreas de saúde da família distam cinco a dez quilômetros dos centros de 
Caruaru e Garanhuns. As instituições envolvidas não fazem cessão de transporte para a 
realização das atividades profissionais. Não obstante, as cinco turmas têm cumprido 
integralmente a carga horária que é 5770 horas, das quais, 4600, as profissionais, nos 
territórios de saúde da família  e 1100, as didáticas, prioritariamente, no Campus Santo 
Amaro da Universidade de Pernambuco, no Recife.   
 
 

 

COREMU UNIVERSIDADE DE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 

1. PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS UNIPROFISSIONAIS 

A. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM NUTRIÇÃO DO HOSPITAL DOS 
SERVIDORES DO ESTADO 

O programa é caracterizado por treinamento em serviço sob supervisão e orientação. 
No primeiro ano, o residente atua nas clínicas: médica (geral e oncologia), cirúrgica 
(geral e vascular), UTI  (geral e cirúrgica), serviço de pronto atendimento, no 
atendimento domiciliar e programas; em dois rodízios externos obrigatórios (pediatria e 
UTI neonatal) no Hospital João Murilo de Oliveira (HJMO), em Vitória de Santo Antão,e 
em um rodízio obrigatório em nefrologia, realizado em parceria com o Real Hospital 
Português. Os rodízios tem duração de um mês. No segundo ano, o residente pode 
optar pela clínica médica ou subespecialidade de oncologia, clínica cirúrgica (cirurgia 



geral, vascular e UTI  cirúrgica) e UTI (adulto e idoso), com distribuição de  um 
residente por clínica. 

 

B. RESIDÊNCIA EM NUTRIÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS – HC/UFPE 
 
 
C. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DE NUTRIÇÃO CLÍNICA DO HOSPITAL BARÃO DE 
LUCENA 

No Programa de residência em nutrição clínica do Hospital Barão de Lucena 
(uniprofissional) as atividades práticas ocorrem nas diversas clínicas (Pediatria, Clínica 
médica, Clínicas cirúrgicas, UTI adulto e pediátrica, Clínica ginecológica e obstétrica, 
Banco de Leite) e no ambulatório de nutrição.  No primeiro ano (R1) os residentes fazem 
os rodízios nas diversas enfermarias do hospital e no ambulatório. Já no segundo ano 
(R2) os residentes desempenham suas atividades prioritariamente em 4 clínicas as quais 
são escolhidas pelo próprio residente de acordo com o seu desempenho nas atividades 
práticas, teóricas e teóricas-práticas durante o R1. O estágio optativo ocorre durante o R1 
com duração de 1 mês e poderá acontecer em qualquer instituição hospitalar que se 
disponha a receber os residentes e atenda ao projeto pedagógico do mesmo. 
 
 
D. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS  
 

O Programa de Residência em Enfermagem/HC/Departamento  de 
Enfermagem/CCS/UFPE constitui modalidade de ensino de pós graduação “latu sensu”, 
destinado ao Enfermeiro, caracterizado por treinamento  em  serviço,  em regime de tempo 
integral. O Programa possui duração de 2 anos com CH semanal de 60 horas, totalizando, 
neste período 5.760 horas (20% de atividades teóricas e 80% de atividades práticas e 
teórico-práticas). 
 
 
 
 

 
 

E. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL GETÚLIO 
VARGAS 

O Programa de Pós-Graduação do Hospital Getúlio Vargas - HGV, na modalidade 
residência uniprofissional , é destinado a enfermeiros. Possui as  áreas  de 
concentração em Enfermagem Cirúrgica e em Traumatologia – Ortopedia. O residente 
do programa na área de concentração em enfermagem  cirúrgica, ao concluir o 
programa, estará capacitado para atuar nas unidades de cirurgia geral, bloco cirúrgico 
e nas clínicas específicas de urologia, vascular e neurologia. O residente do programa 
na área de concentração enfermagem em traumato-ortopedia estará capacitado para 
atuar nas unidades clínicas de recuperação e cirúrgicas de traumato-ortopedia, 
emergência e bloco cirúrgico nas situações de traumato-ortopedia. 

 
F. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL BARÃO DE 

LUCENA 

O perfil profissional que se quer formar no Programa de Residência em  Nutrição 
Clínica desenvolvido no Hospital Barão de Lucena busca atender às necessidades 
demandadas pela realidade social, econômica e política do Estado. Busca-se preparar 
um profissional capaz de transformar a realidade, de interagir e cooperar com outros 
profissionais, que possa contribuir para melhorar a qualidade da atenção à saúde, e os 
resultados na população assistida. Em adição, espera-se formar profissionais com 
condições de atuar na Pesquisa, desenvolvendo estudos científicos que possam 
contribuir para a qualidade técnico-científica da assistência à saúde. O estágio optativo 
com duração de 1 mês poderá ocorrer em qualquer instituição hospitalar que se 
disponha a receber os residentes e atenda ao projeto pedagógico. 



O Programa de Residência em Física Médica (uniprofissional) é desenvolvido no Real 
Hospital Português de Beneficência em Pernambuco (RHP), instituição  executora,  e 
no Departamento de Energia Nuclear (DEN -UFPE),  instituição formadora.  O objetivo 
é capacitar Físicos ou Físicos Médicos para atuar na área de Radioterapia, visando a 
segurança e a qualidade, através do treinamento em serviço, em regime de tempo 
integral em uma perspectiva inter e multidisciplinar. 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM FÍSICA MÉDICA RHP/DEN-UFPE G. 

SAÚDE DO HC 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL INTEGRADA EM A. 

 

2. PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MULTIPROFISSIONAIS 
 

O PRMIS/HC/UFPE é uma modalidade de ensino de pós-graduação “latu sensu”, nas 
áreas de Saúde da Mulher e Nefrologia, destinado aos profissionais de Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Terapia Ocupacional. Sua finalidade: 
formar profissionais para o SUS capazes de desenvolver trabalho com  perspectiva 
multi e interdisciplinar, que contribuam para a assistência à saúde de  qualidade. 
Possui duração de 2 anos com CH semanal de 60h totalizando 5.760h (prática 80% e 
teórica 20%). 

 

B. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM TERAPIA 
INTENSIVA DO REAL HOSPITAL PORTUGUÊS 

 
OPRMTI/RHP/UFPE tem por finalidade formar profissionais de saúde, por meio do 
aprimoramento prático com educação em serviço, para atuar na área de Terapia 
Intensiva, fundamentados nos princípios e diretrizes propostos pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), com alta qualificação para entender e trabalhar em Terapia Intensiva de 
forma multiprofissional, com visão crítica, humanística e técnica. O Programa destina- 
se as categorias de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, 
Odontologia e Psicologia. Espera-se que ao concluir o Programa, o Residente tenha 
desenvolvido o raciocínio crítico, atividades éticas e domínio das competências, 
habilidades, qualificação profissional e capacidade de desenvolvimento do trabalho em 
equipe multiprofissional, além de condições de atuar em Pesquisa, desenvolvendo 
estudos científicos inovadores de elevada qualidade que possam contribuir para o 
desenvolvimento técnico-científico da assitência à saúde. 
 
C. RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL DE INTERIORIZAÇÃO DE ATENÇÃO À 
SAÚDE DO CAV/UFPE 

 

O Programa de Residência Multiprofissional de Interiorização de Atenção à Saúde – 
Vitória de Santo Antão/PE - tem duração de dois anos, em regime integral e dedicação 
exclusiva, com carga horária semanal de 60 horas. O Programa é composto por seis 
categorias profissionais (Enfermagem, Nutrição, Psicologia, Educação Física, 
Fonoaudiologia e Saúde Coletiva) com área de concentração em  Saúde da Família. As 
atividades práticas e teórico-práticas dos residentes são desenvolvidas na Rede de 
Atenção à Saúde do município. O desenvolvimento técnico-pedagógico será de 
responsabilidade do Centro Acadêmico de Vitória da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE/CAV). Para conclusão do Programa, o residente deverá cumprir toda 
carga horária teórica, teórico-prática e prática, apresentar artigo científico  de forma 
escrita e oral e encaminhá-lo para periódico indexado. 
 

D. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA 
FAMÍLIA DO CCS/UFPE 

A Residência Multiprofissional em Saúde da Família da UFPE objetiva possibilitar aos 
profissionais de saúde o desenvolvimento de competências para atuar na Estratégia  
de Saúde da Família e no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, em rede e de forma 
interprofissional, visando o fortalecimento da Atenção Básica. As atividades práticas  



são desenvolvidas na rede de atenção à saúde do Recife e as atividades teóricas nas 
dependências da Universidade Federal de Pernambuco. O curso é desenvolvido de 
segunda à sexta-feira nos turnos manhã, tarde e noite, podendo haver atividades aos 
sábados, totalizando a carga horária de 60 horas semanais. 

 

COREMU - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA – 
IMIP 

1. PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS UNIPROFISSIONAIS 
A. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA DO IMIP 
Este Programa apresenta-se sob a carga horária padrão (5.760 horas no total), sendo 
disposta em 60 horas semanais, com atividades em horário integral durante toda a 
semana, inclusive com plantões aos finais de semana. O residente irá desenvolver 
atividades de assistência integral à mulher, no seu ciclo reprodutivo, em serviços de 
pré-natal, pós-natal, assistência ao parto de risco habitual, assistência em emergência 
obstétrica, em UTI materna, em alojamento conjunto, em centro obstétrico, além de 
vivências em serviços como a comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH). A 
maior parte das práticas serão desenvolvidas no complexo hospitalar do IMIP, mas 
também terão outros cenários do SUS, como as estratégias de saúde da família. 

 

B. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA   EM ENFERMAGEM EM SAÚDE DA 
CRIANÇA DO IMIP 
Este Programa apresenta-se sob a carga horária padrão (5.760 horas no total), sendo 
disposta em 60 horas semanais, com atividades em horário integral durante toda a 
semana, inclusive com plantões aos finais de semana. O residente irá desenvolver 
atividades de assistência integral à saúde da criança e ao adolescente. A maior parte 
das práticas serão desenvolvidas no complexo hospitalar do IMIP, mas também terão 
outros cenários do SUS, como as estratégias de saúde da família, ou outros hospitais 
da rede de saúde no Recife. Os cenários abrangem serviços como: Puericultura, 
Vacinação, Internamentos e Urgência pediátrica, Unidade de Terapia Intensiva  
Neonatal e Pediátrica. Além de outros serviços mais especializados em pediatria como 
hemodiálise pediátrica e oncologia pediátrica. 

 

C. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM CIRÚRGICA  DO  IMIP 
Este Programa apresenta-se sob a carga horária padrão (5.760 horas no total), sendo 
disposta em 60 horas semanais, com atividades em horário integral durante toda a 
semana, inclusive com plantões aos finais de semana. Neste programa o residente 
desenvolve competências e habilidades voltadas a assistência ao paciente cirúrgico 
sob as diversas especialidades, atuando como coordenador dos serviços de 
enfermagem no pré, trans e pós operatório. As atividades  são  desenvolvidas 
sobretudo no complexo hospitalar do IMIP, com atuação predominante na média  e  
alta complexidade. Os cenários ambragem serviços de bloco cirúrgico em diversas 
especialidades cirúrgicas como: cirurgia geral, ortopédicas, cabeça e pescoço, 

vascular, pediátricas, entre outras. Além de vivência extensa em Unidade de Terapia 
Intensiva Cirúrgica. 

 
D. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM EM  ONCOLOGIA  DO 
IMIP 
Este Programa apresenta-se sob a carga horária padrão (5.760 horas no total), sendo 
disposta em 60 horas semanais, com atividades em horário integral durante toda a 
semana, inclusive com plantões aos finais de semana. Neste programa o residente 
desenvolve competências e habilidades voltadas a assistência ao paciente com 
distúrbios oncológicos com a aplicação dos diversos protocolos de tratamento do 
câncer, tanto na população infantil, quanto na população adulta e idosa. Atua nas 
dimensões curativas e paliativas do tratamento do paciente com câncer, assim como a 
família, de forma integral e contínua. As atividades são desenvolvidas em ambiente 
ambulatorial e ambiente hospitalar, em sua grande parte no complexo hospitalar do 
IMIP, com atuação desde o serviço de atenção domiciliar (SAD) até o serviço de 
Cuidados Paliativos, além de vivência em trasplante de medula óssea e hematologia. 



 
E. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM EM NEFROLOGIA DO 
IMIP 

Este Programa apresenta-se sob a carga horária padrão (5.760 horas no total), sendo 
disposta em 60 horas semanais, com atividades em horário integral durante toda a 
semana, inclusive com plantões aos finais de semana. Neste programa o residente 
desenvolve competências e habilidades voltadas a assistência ao paciente, pediátrico  
e adulto, com distúrbios renais, assitindo ao paciente e família em processos 
específicos como a diálise peritoneal e hemodiálise. As atividades são desenvolvidas 
em sua maior parte no complexo hospitalar do IMIP, com atuação predominante na 
média e alta complexidade. O programa possibilita uma vivência extensa em serviços 
de hemodiálise, porém também dispõe outros cenários de vivência prática como 
serviços de transplante incluindo cuidados pré, trans e pós operatório. 

 

F. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM EM UNIDADE DE 
TERAPIA INTENSIVA DO IMIP 

Este Programa apresenta-se sob a carga horária padrão (5.760 horas no total), sendo 
disposta em 60 horas semanais, com atividades em horário integral durante toda a 
semana, inclusive com plantões aos finais de semana. Neste programa o residente 
desenvolve competências e habilidades voltadas a assistência ao  paciente 
críticamente enfermo, nas diversas especialidades e nas diferentes fases da vida, 
desde a infância até o paciente adulto e idoso. Atua no atendimento aos casos agudos 
e crônicos, clínicos e cirúrgicos. As atividades são desenvolvidas em sua grande parte 
no complexo hospitalar do IMIP, com atuação sobretudo na alta complexidade. O 
programa proporciona uma vivência extensa em unidades de terapia intensiva sob 
diversas modalidades: Clínica, Cirúrgica, Pediátrica,  Neonatal, Obstétrica,  Oncológica 
e de Transplante. 

 
G. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM  EM TRANSPLANTE 
CARDÍACO E ASSISTÊNCIA CIRCULATÓRIA MECÂNICA DO IMIP 
Este programa apresenta-se com carga horária padrão (5.760 horas no total), sendo 
disposta em sessenta horas semanais, com horário integral durante toda a semana, 
inclusive com plantões aos finais de semana. O  residente  irá desenvolver  atividades 
de assistência integral ao paciente submetido ao transplante cardíaco e ou com 
utilização de dispositivos de assistência circulatória mecânica, atuarão em equipes de 
transplante cardíaco em todas as etapas do atendimento, ao paciente crítico em  uso  
de dispositivos de assistência circulatória mecânica em ambiente de unidade  de 
terapia intensiva clínica ou cardíaca e em centro cirúrgico no período intraoperatório, 
através de treinamento teórico-prático, fundamentado às bases conceituais, científicas 
e bioéticas. Irá desenvolver atividades relacionadas à gerência, ensino e pesquisa com 
as competências e habilidades voltadas ao atendimento das demandas de saúde 
regionais. A maior parte dos cenários de prática será desenvolvida no Complexo 
Hospitalar do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP, porém 
o residente irá atuar em outros cenários de ambiente extra-hospitalar, de acordo com 
cronograma de atividades. 

 
H. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM EM UNIDADE DE 
TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL SANTA JOANA 

Este Programa apresenta-se sob a carga horária padrão (5760 horas no total), sendo 
disposta em 60 horas semanais, com atividades em horário integral durante toda a 
semana, inclusive com plantões aos finais de semana. Neste programa o residente 
desenvolve competências e habilidades voltadas a assistência ao  paciente 
criticamente enfermo, nas diversas especialidades e nas diferentes fases da vida, 
desde a infância até o paciente adulto e idoso. Atua no atendimento aos casos agudos 
e crônicos, clínicos e cirúrgicos. As atividades são desenvolvidas em sua grande parte 
no Hospital Santa Joana, com atuação sobretudo na alta complexidade. O programa 
proporciona uma vivência em unidades de terapia intensiva sob diversas modalidades: 
Clínica, Cirúrgica, Pediátrica e Neonatal. 

 

I. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM PSICOLOGIA CLÍNICA HOSPITALAR DO 



IMIP 

O programa de Residência Uniprofissional em Psicologia Clínica Hospitalar do IMIP 
constitui-se numa experiência teórico-clínica. Nosso escopo é o aprimoramento do 
trabalho do psicólogo em um Hospital Geral em seus diversos campos e modalidades 
de atuação. A residência ocorrerá nas dependências do IMIP de segunda a sexta-feira 
em horário integral. A duração total do programa é de dois anos, a cabo do qual 
espera-se que o residente esteja apto a ouvir com dignidade,  técnica e humanidade  
um sujeito em sofrimento e seus familiares dentro do contexto de um hospital geral. 

 

J. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ODONTOLOGIA  HOSPITALAR  DO  IMIP 
O Programa de Residência Odontologia Hospitalar do Instituto de Medicina Integral 
Professor Fernando Figueira (IMIP) propõe-se a qualificar cirurgiões dentistas para a 
prevenção, diagnóstico e tratamento das alterações orais que interferem  no  
prognóstico de pacientes hospitalizados, na perspectiva da assistência integral e 
multidisciplinar. Caracterizado por ser um ensino em  serviço,  com carga horária total 
de 5.760 horas, cumpridas em 60 horas, em regime de dedicação exclusiva, com 
duração de dois anos. Os ambientes de prática bem como as atividades teóricas foram 
planejadas de acordo com os seguintes eixos temáticos Ensino e Pesquisa, ética e 
comunicação, semiologia e assistência e políticas e gestão do SUS. As atividades são 
divididas em 80% de prática supervisionada e 20% de teoria, sendo planejadas e 
distribuídas sob a forma de: seminários, clube de revista, tutoriais, oficina de leitura 
crítica de artigos e rodízios em atividades práticas. A metodologia empregada é, em  
sua maioria, a problematização, com o objetivo de construir e descobrir novas 
alternativas para os problemas de saúde, além de contribuir para o  resgate  dos 
direitos do cidadão, através da formação de profissionais críticos e reflexivos. Durante 
sua experiência, o residente de odontologia hospitalar atua nos ambientes de: 
Enfermaria de Oncologia, Enfermaria de cuidados paliativos, Transplante de medula 
óssea, Enfermaria de hematologia, Serviço de atenção domiciliar,  Enfermaria de 
Cardiologia, Radioterapia, Ambulatório odontológico para pacientes transplantados, 
Ambulatório odontológico para pacientes oncológicos, Ambulatório de odontopediatria 
(PNE), Ambulatório de periodontia, Ambulatório de Endodontia, Ambulatório  de 
Cirurgia Buco maxilo Facial, UTI e Centro de Atenção a pacientes fissurados. 
 
K. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ODONTOPEDIATRIA COM ÊNFASE EM 
PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO IMIP 
A Residência de Odontopediatria com ênfase a Pacientes  com  Necessidades 
Especiais é uma modalidade de ensino de pós-graduação desenvolvida no prazo de 
dois anos, com carga horária de 5.760 horas, para aprimorar os conhecimentos da 
Odontopediatria com abordagem a pacientes com necessidades especiais ou não, sob 
a forma de prática supervisionada em tempo integral. As práticas serão realizadas nos 
ambulatórios, enfermarias e UTIs do IMIP. Tem como objetivo  preparar o residente  
para o atendimento odontológico da infância à adolescência, de forma integral, com 
ética e humanização, capacitando-o para o manejo do paciente com necessidades 
especiais ou não, visando o diagnóstico, prevenção e tratamento das principais 
alterações que acometem o sistema estomatognático, dando ênfase à pesquisa e 
orientados por princípios éticos. 

 

L. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DO IMIP 
Proporcionar ao Fisioterapeuta desenvolver  suas habilidades técnico-científicas, 
associando a teoria à prática, visando à melhoria da qualidade da assistência em 
Fisioterapia, qualificando-o melhor para o mercado de trabalho. Além disso, deverá 
oferecer conhecimento específico para incentivo a produção científica, treinamento de 
habilidades, atitudes e competências, pautados na ética e centrados no paciente. 
Cenários de prática desenvolvidos no ambulatório, enfermarias e unidades de terapia 
intensiva onde colaboram em serviços de atendimento geral e em áreas 
especializadas como reabilitação cardiorrespiratória, pós- operatório de grandes 
cirurgias e transplantes, atenção ao recém nascido e criança grave, dentre outros. 

 
M. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM NUTRIÇÃO CLÍNICA DO IMIP 
Este Programa apresenta-se sob a carga horária padrão (5.760 horas no total), sendo 



disposta em 60 horas semanais, com atividades em horário integral durante toda a 
semana, inclusive com plantões aos finais de semana. O residente irá desenvolver 
atividades de assistência integral à mulher, à criança, ao adulto e ao idoso. Durante o 
primeiro ano o programa oferece vários cenários de práticas, diversificados entre 
setores como: Gestação de alto risco, Clínica médica (pediátrica e adulto), Clínica 
cirúrgica (pediátrica e adulto), Oncologia (pediátrica e adulto), Cardiologia (pediátrica e 
adulto), Unidade de terapia intensiva (pediatria e adulto), Nefrologia (adulto), serviço 
ambulatorial (pediatria, adulto) e Banco de Leite Humano. Todas as práticas serão 
desenvolvidas no complexo hospitalar do IMIP. 

 

N. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DE PLANEJAMENTO  E GESTÃO DE 
SERVIÇOS FARMACÊUTICOS E FARMÁCIA HOSPITALAR DO IMIP 
Este Programa apresenta-se sob a carga horária padrão (5.760 horas no total), sendo 
disposta em 60 horas semanais, com atividades em horário integral durante toda a 
semana, inclusive com plantões aos finais de semana. O Programa de Residência 
Uniprofissional em Planejamento e Gestão de Serviços Farmacêuticos e Farmácia 
Hospitalar do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira visa à formação de 
farmacêutico hospitalar com embasamento técnico-científico e  competências 
cognitivas, práticas e éticas sobre gestão da farmácia hospitalar como um serviço 
clínico assistencial promovendo o ciclo de assistência farmacêutica integrado ao 
cuidado do indivíduo e à gestão de recursos de forma a agregar valor às suas 
atividades, incorporando eficiência e segurança nos processos envolvidos na 
farmacoterapia do paciente. As práticas serão desenvolvidas no  complexo  hospitalar 
do IMIP, nos setores: central de abastecimento farmacêutico, dispensação interna, 
farmácia ambulatorial, farmacotécnica, central de nutrição parenteral, farmácia satélite, 
central de dose unitária, oncologia manipulação e assistência (pediátrica e adulto), 
gerência de risco, comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH), farmácia clínica 
na UTI pediátrica. 
 
O. PROGRAMA   DE RESIDÊNCIA   EM   ENFERMAGEM OBSTÉTRICA DA 
PREFEITURA DO RECIFE 

Contribuir na formação do profissional enfermeiro (a) por meio de  educação  em  
serviço orientada pelos princípios e diretrizes do SUS e Rede de Atenção à Saúde da 
Mulher e da Criança para atuar no planejamento reprodutivo, gravidez, parto e 
puerpério. O programa prevê atividades práticas nas Policlínicas, Maternidades de 
baixo e alto risco, Atenção Básica e atendimento ambulatorial. 

 
 

P. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ODONTOLOGIA EM SAÚDE  COLETIVA 
DA PREFEITURA DO RECIFE 
Contribuir na formação e qualificação de cirurgiões-dentistas para o desenvolvimento 
de competências, habilidades e atitudes profissionais em consonância com a Política 
de Saúde Bucal. A formação se realiza na rede de saúde do Recife, tendo como 
cenários de prática: Unidades de Saúde da Família; Centros Especializados de 
Odontologia; Serviços Odontológicos de Urgência; Coordenações Distritais e Municipal 
de Saúde Bucal; Gestão do Trabalho e Educação na Saúde; Vigilância em Saúde; 
Regulação e Planejamento em Saúde; Conselho Municipal de Saúde. Também  
envolve a Coordenação Estadual de Saúde Bucal e cenários de prática opcionais. 

 
Q. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA 
DO HOSPITAL DOM MALAN 

Este Programa contém carga horária padrão (5.760 horas), disposta em 60 horas 
semanais, com atividades em horário integral durante a semana, e plantões aos finais 
de semana (diurnos), no Hospital Dom Malan em Petrolina/PE. O residente irá 
desenvolver atividades de assistência integral da neonatologia à pediatria, 
acompanhando todo seu desenvolvimento através de rodízios na sala de parto, bloco 
cirúrgico, UCI neonatal, emergência e UTI neonatal e pediátrica, alojamento conjunto, 
clínica pediátrica, além de vivências em serviços como a comissão de controle de 
infecção hospitalar e Banco de leite humano. As práticas serão desenvolvidas no 
HDM/IMIP, e há os rodízios externos, onde o residente poderá ter visões de outros 



serviços referentes à área de sua especialidade. 
 

R. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM EM OBSTÉTRÍCIA DO 
HOSPITAL DOM MALAN 

Este Programa contém carga horária padrão (5.760 horas), disposta em 60 horas 
semanais, com atividades em horário integral durante a semana, e com plantões aos 
finais de semana (diurnos), no Hospital Dom Malan em Petrolina/PE. O residente irá 
desenvolver atividades de assistência integral à mulher,  no seu ciclo reprodutivo, 
serviços de pré-natal, pós-natal, assistência ao parto de risco habitual, em emergência 
obstétrica, UTI materna, alojamento conjunto, centro obstétrico, além de vivências em 
serviços como a comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH) e Banco de leite 
humano. Todas as práticas serão desenvolvidas  no HDM/IMIP, e há também  os 
rodízios externos, onde o residente poderá ter visões de outros serviços referentes à 
área de sua especialidade. 

 
S. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM EM CLÍNICA CIRÚRGICA 
DO HOSPITAL MIGUEL ARRAES 

Este Programa apresenta-se sob a carga horária padrão (5.760 horas no total), sendo 
disposta em 60 horas semanais, com atividades em horário integral durante toda a 
semana, inclusive com plantões aos finais de semana. O residente irá desenvolver 
atividades de assistência integral ao adulto e ao idoso. Durante o primeiro ano o 
programa oferece vários cenários de práticas, diversificados entre setores como: 
Comissão de controle de infecção hospitalar, Clínica Médica, Clínica cirúrgica geral, 
Clínica cirúrgica ortopédica, Central de material e esterilização, Imaginologia, 
Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante 
(CIHDOTT), UTI, Educação permanente, emergência e bloco cirúrgico. As práticas 
serão desenvolvidas no Hospital Miguel Arraes, UPA e Unidade de Saúde da amília. 

 
T. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM EM CLÍNICA CIRÚRGICA 
DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE 

A Residência de Enfermagem em Clínica Cirúrgica do HRA é uma modalidade de 
especialização lato sensu voltada para os enfermeiros, cujo objetivo é desenvolver 
competências e habilidades técnico-científicas e éticas por meio do treinamento em 
serviço nas áreas clínicas e cirúrgicas, visando o cuidado integral à saúde das 
pessoas, na gestão e organização do trabalho, bem como à melhoria da saúde e da 
qualidade de vida do indivíduo sob sua responsabilidade. O enfermeiro residente atua 
diretamente na assistência pré, trans e pós-operatória. 

 
U. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM EM UTI GERAL  DO 

HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE 

A Residência de Enfermagem em UTI Geral do HRA, é uma modalidade de 
especialização lato sensu voltada para os enfermeiros, cujo objetivo é desenvolver 
competências e habilidades técnico-científicas e éticas por meio do treinamento em 
serviço na assistência ao paciente crítico. Os enfermeiros são preparados para prestar 
assistência ao paciente gravemente enfermo. 

 
V. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM EM EMERGÊNCIA 
GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE 

A Residência de Enfermagem em Emergência Geral do HRA é uma modalidade de 
especialização lato sensu voltada para os enfermeiros, cujo objetivo é desenvolver 
competências e habilidades técnico-científicas e éticas por meio do treinamento em 
serviço em situações de emergência e urgência, com enfoque no ambiente intra- 
hospitalar. Os enfermeiros atuam com mais agilidade e promovem uma abordagem 
humanizada aos pacientes adultos, pediátricos e idosos graves. 

 
W. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM EM PNEUMOLOGIA – 
HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS 

O Hospital Otávio de Freitas é ligado a Secretaria de Saúde de Pernambuco e se 
localiza na rua Aprígio Guimarães S/N, no bairro de Tejipió, Recife. Oferece 
atendimento a população estimada em 2.800 habitantes, dispondo de 634 leitos. O 



serviço de Pneumologia presta assistência a comunidade pernambucana há varias 
décadas. Seus pacientes são procedentes de todo Estado de Pernambuco, sendo o 
único a admitir portadores de tuberculose pulmonar com atendimento de emergência. 
Este serviço ocupa uma área física de 3.500m, localizada na região oeste do hospital, 
compreendendo enfermarias masculinas e femininas, com o total de 120 leitos. Possui 
laboratório de função pulmonar, Ambulatório especializado, com consulta de 
enfermagem, programas de apnéia do sono, asma grave e oxigenoterapia domiciliar. e 
avaliação pulmonar pré-operatória; centro cirúrgico para pequenos procedimentos; 
sala de reuniões clinicas; equipamento com conexão na internet e biblioteca própria 
especializada. 

 
X. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM EM 
TRAUMATO/ORTOPEDIA - HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS 

O Programa de Residência em Enfermagem teve início em marco de 2015. 
Inicialmente foram oferecidas em Traumato/Ortopedia 02(duas) vagas. Apesar de tratar-
se de um programa recente, os resultados obtidos até o momento tem sido satisfatório. 
Observa-se que a criação da Residência em Enfermagem tornou-se um marco em 
termos de qualidade da assistência de enfermagem prestada no hospital: além de óbvia 
relação numérica, proporcionada pela presença dos residentes como um contingente 
extra nas unidades onde estagiam. Verifica-se que em virtude do preparo diferenciado, 
eles contribuem efetivamente para a  mudança  de comportamento dos colegas em 
relação ao trabalho desenvolvido. Tendo como fonte pagadora a Secretaria Estadual de 
Saúde. O Hospital Otávio de Freitas é ligado a Secretaria de Saúde de Pernambuco e 
se localiza na rua Aprígio Guimarães S/N, no bairro de Tejipió, Recife. Oferece 
atendimento a população estimada em 2.800 habitantes, dispondo de 634 leitos. O 
serviço de Traumatologia e Ortopedia presta assistência a comunidade pernambucana 
há várias décadas. Seus pacientes são procedentes de todo Estado de Pernambuco e 
até  de fora do estado. Possui atualmente 105 leitos de internação. O HOF Possui sala 
de reuniões clínicas; equipamento com conexão na internet e biblioteca própria 
especializada. 

 
Y. PROGRAMA   DE RESIDÊNCIA   EM FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA – 
HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS 

O Programa tem como objetivo capacitar o fisioterapeuta com as melhores práticas da 
fisioterapia respiratória, em âmbito hospitalar, buscando sempre a excelência nesta 
área de atuação. Apresenta como campo prático o HOF referência no estado para 
tratamento dos principais distúrbios respiratórios. O campo principal será o Setor de 
Pneumologia, envolvido em várias linhas de pesquisa e áreas de  atuação: 
Investigação e tratamento da limitação ventilatória induzida pelo esforço; Adaptação/ 
Adesão ao tratamento da SAOS, Síndromes da hipoventilação noturna e insuficiência 
ventilatória através do CPAP/BIPAP; Uso da VNI e da realidade virtual como 
estratégias na reabilitação pulmonar; Técnicas desobstrutivas na bronquiectasia; 
Estudos metodológicos sobre testes de esforço: teste em esteira  e  TC6.Também 
serão destinados, com fins de capacitação, os laboratórios de espirometria e 
polissonografia, além  das áreas de atuação no doente crítico: emergência, UTI  adulto 
e pediátrica. 

 

Z. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM FISIOTERAPIA TERAPIA INTENSIVA DO 
– HOSPITAL DOM HELDER 
A Fisioterapia em Terapia Intensiva é responsável pela assistência ao paciente crítico, 
avaliando-o, monitorando-o e aplicando recursos fisioterapêuticos necessários para 
prevenção e tratamento das mais diversas alterações funcionais, presentes nos 
sistemas neuro-músculo-esquelético, respiratório e cardiovascular. A necessidade de 
maior capacitação profissional do Fisioterapeuta, possibilitando uma atuação eficiente 
em equipes interprofissionais, ressalta a importância da Residência em Fisioterapia 
Intensiva. O programa é desenvolvido nas unidades de terapia intensiva (cirurgia 
cardíaca; geral e coronária) e proporcionará ao fisioterapeuta o  aprimoramento  de 
suas habilidades técnico científicas, associando a teoria à prática, visando à melhoria 
da qualidade da assistência em Fisioterapia em Terapia Intensiva. 

 



AA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM EM CARDIOLOGIA  – 
HOSPITAL DOM HELDER 

O Hospital Dom Helder Câmara teve suas atividades iniciadas no ano  de  2010 
mantido pela Secretaria de Saúde e administrado por uma organização social, os 
atendimentos são voltados para área de cardiologia, ortopedia e clínica médica.  
Situado no Cabo de Santo Agostinho, Br 101 Sul s/n Ponte dos Carvalhos. O serviço 
de cardiologia presta atendimento a população desde urgência e emergência, serviço 
24h de hemodinâmica como exames complementares e cirurgias  cardíacas.  No ano 
de 2012 houve inicio do programa de residência de enfermagem cardiológica com 
objetivo de capacitar enfermeiros residentes para o desenvolvimento de habilidades 
específicas da assistência integral ao paciente portador de doenças coronarianas, com 
disponibilização de duas vagas e mantido pela secretaria estadual de saúde, onde na 
própria instituição serão cumpridos todos os rodízios obrigatórios. 



BB.  Programa de Residência Enfermagem em Oncologia  – Hospital do Câncer  
de Pernambuco 

O Hospital do Câncer de Pernambuco realizou mais de setecentas cirurgias e oito mil 
consultas no ano de 2015 sendo, portanto, o serviço de referência em Oncologia do 
Estado de Pernambuco. Dada à importância, à especificidade e à complexidade do 
cuidado prestado aos usuários portadores de câncer se faz necessária a atuação de 
profissionais especializados na área oncológica com abordagem multiprofissional e em 
enfermagem em cancerologia. Os residentes atuarão nos serviços de saúde no âmbito 
da prevenção, promoção, assistência e reabilitação do paciente oncológico, e além do 
conteúdo teórico desenvolvidos presencialmente e em EAD, as práticas serão 
desenvolvidas em ambulatórios, enfermarias, unidades de terapia intensiva,  bloco 
cirúrgico e urgência e emergência. Os rodízios opcionais podem ser realizados nos 
principais hospitais referência em oncologia do Brasil, através de convênios já firmado 
com os hospitais de Barretos-SP, INCA-RJ e A.C.Camargo-SP. 

 
 

2. PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MULTIPROFISSIONAIS 

 

A. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIOAL EM SAÚDE COLETIVA 
DA PREFEITURA DO RECIFE 

Resumo do Programa: Contribuir na formação de sanitaristas comprometidos com os 
princípios da Reforma Sanitária para exercer o planejamento, gestão e 
desenvolvimento de sistemas e serviços, incorporando práticas de saúde coletiva e 
educação permanente, para o fortalecimento das redes de atenção à saúde e da 
gestão descentralizada, com vistas a ampliar o acesso e qualificar a atenção à saúde. 
Como cenários de prática destacam-se: Distritos Sanitários do município do Recife, 
Nível central da Secretaria municipal de saúde, Secretaria Estadual de Saúde no nível 
central ou regionais de saúde e cenários opcionais de escolha do residente. 

 
B. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE 

Resumo do Programa: Contribuir na formação de profissionais atuantes na vigilância 
em saúde, capazes de realizar a prática  estratégica  informação/decisão/ação,  por 
meio do reconhecimento do território, domínio do planejamento, de tecnologias e de 
ações integradas à rede de atenção à saúde, para a resolução dos problemas 
identificados em nível local. Cenários de prática: Centro de  Informações  Estratégicas 
de Vigilância em Saúde (Cievs); Vigilância em Saúde (Epidemiológica, Sanitária, 
Ambiental e Saúde do Trabalhador) do Nível Central e dos Distritos Sanitários da 
Secretaria de Saúde do Recife e de instâncias intersetoriais a exemplo da Secretaria 
Estadual de Saúde, Atenção Primária em Saúde e Média complexidade. 

 
C. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSONAL NA REDE DE 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA PREFEITURA DO RECIFE 

Resumo do Programa: Contribuir na formação de profissionais para atuar 
interdisciplinarmente e com proatividade nos dispositivos assistenciais e de gestão da 
Rede de Atenção Psicossocial - RAPS em consonância com os princípios da Saúde 
Pública e Reforma Psiquiátrica brasileira. Cenários 
de prática: Dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS da Cidade do Recife, 
dentre eles: Centro de Atenção Psicossocial em suas diferentes modalidades; Núcleo 
de Apoio ao Saúde da Família - NASF; Consultório na Rua e Consultório  de Rua; 
Leitos Integrais; Gestão da Política de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas; dentre 
outros. 



D. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 
COLETIVA DO IMIP 

Este Programa apresenta-se sob a carga horária padrão (5760 horas) disposta em 60 
horas semanais, com atividades presenciais e semipresenciais em horário integral 
durante toda a semana. O residente desenvolverá atividades de planejamento, gestão, 
implantação, monitoramento e avaliação de políticas, programas e ações pertinentes  
ao Sistema Único de Saúde. As atividades serão desenvolvidas nas instâncias de 
gestão das Secretarias Municipais de Saúde da Região Metropolitana do Recife (nível 
central e instâncias descentralizadas) e da Secretaria Estadual de Saúde de 
Pernambuco (nível central e instâncias regionalizadas). 

 
E. PROGRAMA   DE RESIDÊNCIA    MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA 
FAMÍLIA DO IMIP 

Qualificar os profissionais em nível de especialização, através do treinamento em 
serviço sob supervisão, para atuarem em unidades de Saúde da Família e no Núcleo 
de Apoio ao Saúde da Família - NASF, de forma multiprofissional e interdisciplinar. Os 
cenários de prática incluem atividades por categoria profissional específica, no 
complexo hospitalar do IMIP, atividades nas Unidades Saúde da Família e NASF, dos 
municípios conveniados ao IMIP (Recife e Região Metropolitana). 

 
F. RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE MENTAL  DO  IMIP 
Qualificar os profissionais em nível de especialização, através do treinamento em 
serviço sob supervisão, para atuarem nos equipamentos de saúde mental a nível 
municipal    e    estadual,   numa   perspectiva    inter e   transdisciplinar, visando ao 
desenvolvimento e à consolidação da Reforma Psiquiátrica e do Sistema Único de 
Saúde. Os cenários de prática incluem os equipamentos de Saúde Mental de Recife e 
Região Metropolitana (Camaragibe, São Lourenço da Mata, Cabo de Santo Agostinho, 
Jaboatão dos Guararapes) de acordo com disponibilidade dos municípios. 

 
G. PROGRAMA   DE RESIDÊNCIA   MULTIPROFISSIONAL EM CUIDADOS 
PALIATIVOS DO IMIP 

Este Programa apresenta-se sob a carga horária padrão (5760 horas no total), sendo 
disposta em 60 horas semanais, com atividades em horário integral durante toda a 
semana, inclusive com plantões aos finais de semana. O residente irá desenvolver 
treinamento em serviço sob supervisão, para assistirem os indivíduos com doenças 
graves e/ou potencialmente fatais, numa perspectiva inter e transdiciplinar, visando ao 
desenvolvimento e à consolidação dos Cuidados Paliativos no Brasil e no Sistema 
Único de Saúde. A maior parte das práticas será desenvolvida no complexo hospitalar 
do IMIP, mas também no serviço de atendimento domiciliar e Instituição de Longa 
Permanência para idosos. 

 
H. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM  SAÚDE  DO 
IDOSO DO IMIP 

Este Programa apresenta-se sob a carga horária padrão (5760 horas no total), sendo 
disposta em 60 horas semanais, com atividades em horário integral durante toda a 
semana, inclusive com plantões aos finais de semana. O residente irá desenvolver 
treinamento em serviço sob supervisão, atuando em diversas unidades de saúde bem 
como no domicílio do idoso, numa perspectiva inter e transdisciplinar, visando ao 
desenvolvimento e à consolidação da assistência a saúde do idoso e do  Sistema 
Único de Saúde. A maior parte das práticas será desenvolvida no complexo hospitalar 
do IMIP, mas também no serviço de atendimento domiciliar e Instituição de Longa 
Permanência para idosos. 

I. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM REABILITAÇÃO 
FÍSICA - IMIP 

O Programa de Residência Multiprofissional em Reabilitação Física do Instituto de 
Medicina Integral Prof. Fernando Figueira destina-se à formação de profissionais 
graduados em Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Psicologia, através 
da educação em ambiente de serviço. Proporciona aos residentes atuações nos 
setores pediátrico e adulto, em diversas clínicas tendo como destaque a neurologia e 



traumato ortopedia, oferecendo anualmente 05 vagas.  Objetiva  desenvolver 
habilidades e competências para o trabalho no Sistema Único de Saúde, articulando 
com conhecimentos adquiridos na formação inicial. 

 

J. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA – 
HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO 

O Hospital do Câncer de Pernambuco realizou mais de setecentas cirurgias e oito mil 
consultas no ano de 2015 sendo, portanto, o serviço de referência em Oncologia do 
Estado de Pernambuco. Dada à importância, à especificidade e à complexidade do 
cuidado prestado aos usuários portadores de câncer se faz necessária a atuação de 
profissionais especializados na área oncológica com abordagem multiprofissional e em 
enfermagem em cancerologia. Os residentes atuarão nos serviços de saúde no âmbito 
da prevenção, promoção, assistência e reabilitação do paciente oncológico, e além do 
conteúdo teórico desenvolvidos presencialmente e em EAD, as práticas serão 
desenvolvidas em ambulatórios, enfermarias, unidades de terapia intensiva,  bloco 
cirúrgico e urgência e emergência. Os rodízios opcionais podem ser realizados nos 
principais hospitais referência em oncologia do Brasil, através de convênios já firmado 
com os hospitais de Barretos-SP, INCA-RJ e A.C.Camargo-SP. 

 

COREMU JABOATÃO DOS GUARARAPES 
O Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica e Saúde da Família de 
Jaboatão dos Guararapes, atrelado ao Fundo Municipal de Saúde de Jaboatão dos 
Guararapes (Secretaria Municipal de Saúde), oportuniza a atuação do residente nas 
Unidades de Saúde da Família e Rede de Atenção à Saúde com suporte de preceptores 
e tutores. Prevê atividades teóricas, podendo estas serem realizadas na região 
metropolitana, nas instituições parceiras através do Contrato Organizativo de Ação 
Pública Ensino-Saúde (COAPES) municipal. A Secretaria de Saúde prioriza a  inserção 
dos residentes em ações de educação em saúde e educação permanente como: projetos 
de extensão, capacitações, intervenções em saúde coletiva e campanhas. 

 

 

 
COREMU ESCOLA DE GOVERNO EM SAÚDE PÚBLICA DE PERNAMBUCO – 
ESPPE 

1. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA UNIPROFISSIONAL 

A. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA - 
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO 

O Programa de Residência em Enfermagem Obstétrica da Escola de Governo em 
Saúde Pública de Pernambuco tem por objetivo formar enfermeiros obstetras para a 
atenção integral à mulher com ênfase ao ciclo gravídico-puerperal, de forma 
descentralizada e regionalizada, obedecendo aos princípios do Programa de 
Humanização em Saúde (PNH) e as Boas Práticas de Atenção ao Parto e Nascimento 
recomendados pela Organização das Nações Unidas (ONU). Será desenvolvido em 
quatro Regionais de Saúde do estado de Pernambuco (Caruaru,  Garanhuns, 
Arcoverde e Salgueiro). As atividades práticas serão desenvolvidas em serviço 
hospitalar dessas Regionais, além de serviços  da Atenção Básica, Canto Mãe Coruja   
e sede da Gerência Regional de Saúde. Por ocasião da realização dos módulos 
teóricos os residentes deverão se deslocar para a Regional de Saúde nas quais são 
ministradas as aulas, sendo o custeio de deslocamento e estadia de responsabilidade 
do profissional residente. 

2. PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MULTIPROFISSIONAIS 

A. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO 
HOSPITALAR COM ÊNFASE NA GESTÃO DO CUIDADO DO  HOSPITAL 
REGIONAL DOM MOURA 



O Programa de Residência Multiprofissional do Hospital Regional Dom Moura, 
Garanhuns/PE, tem  como instituição formadora a Escola de Governo em  Saúde 
Pública de Pernambuco. Objetiva formar especialistas em Atenção Hospitalar com 
ênfase em Gestão do Cuidado, tendo como foco o compartilhamento de saberes das 
diversas áreas da saúde, com vista a um atendimento hospitalar integral, realizado de 
forma interdisciplinar. Os módulos teóricos e atividades teórico-práticas, são realizados 
concomitantemente ao treinamento em serviço, e relacionam a teoria às atividades 
práticas, que são desenvolvidas prioritariamente no âmbito hospitalar. Todavia, é 
oportunizado ao profissional residente rodízios em outros serviços da  Rede  de 
Atenção à Saúde Regional, permitindo uma visão ampliada da atenção à saúde. 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA - 

FIOCRUZ – INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES 

O objetivo desse programa é formar Sanitaristas com visão geral (Lato sensu), 

comprometidos com os princípios da Reforma Sanitária Brasileira, com vivência teórica e 

prática para uma atuação crítica e reflexiva (práxis) nos diversos espaços de gestão do 

Sistema Único de Saúde - SUS. Assim, visa a formação de profissionais de saúde aptos 

para a realização de análises das situações epidemiológicas e sócio-ambientais e outros 

determinantes do processo saúde-doença, bem como para atuar no desenvolvimento de 

ações de planejamento, organização e gestão de serviços e sistemas de saúde, 

participando dos processos de formulação, execução e avaliação das diversas políticas 

de saúde. O Programa oferece módulos teóricos, com aulas e atividades de pesquisa 

realizadas na própria instituição, intercaladas com atividades práticas nos serviços de 

saúde, prioritariamente nas secretarias municipais de saúde (Recife e outros municípios) 

e nos diversos setores da SES-PE. Essas atividades possibilitam ao residente uma 

aproximação com as organizações de saúde, propiciando uma melhor compreensão das 

diversas áreas do campo da saúde coletiva.  

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA COM 

ÊNFASE EM GESTÃO DE REDES DE SAÚDE - ESCOLA DE GOVERNO EM SAÚDE 

PÚBLICA DE PERNAMBUCO – ESPPE/PE 

O PRMSC-Redes da Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco (ESPPE) 

tem por objetivo formar sanitaristas com habilidades e competências para atuar em 

processos de gestão e estruturação de redes de saúde de forma regionalizada, 

interdisciplinar e integrada, articulada com os diferentes níveis de gestão e de atenção do 

Sistema Único de Saúde. O Programa Será desenvolvido em oito Regionais de saúde do 

estado de Pernambuco, (Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Caruaru, Garanhuns, 

Salgueiro, Serra Talhada, Ouricuri e Goiana). Cada Regional de Saúde contará com sete 

residentes das áreas de saúde com vagas neste edital, formando uma equipe 

multiprofissional. As atividades práticas serão desenvolvidas nas Gerências Regionais de 

Saúde, nos serviços da Atenção Básica, Hospital Regional e outros equipamentos sociais 

da Regional. Por ocasião da realização dos módulos teóricos os residentes deverão se 

deslocar para a sede da Região de Saúde nas quais serão ministradas as aulas, sendo o 

custeio de deslocamento e estadia de responsabilidade do profissional residente. 


