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INFORMAÇÕES GERAIS DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM ÁREA
PROFISSIONAL DE SAÚDE

EDITAL SES 2016
COREMU Universidade de Pernambuco - UPE
PROGRAMAS DE ENFERMAGEM
Programa de Residência de Enfermagem em Infectologia do Hospital Universitário Oswaldo CruzFaculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças da Universidade de Pernambuco
Tem como objetivo capacitar o profissional enfermeiro nas áreas de doenças transmissíveis. Este se
propõe a preparar o residente para execução de ações de vigilância em saúde, detecção e investigação
epidemiológica de casos, epidemias e surtos. No cenário das infecções relacionadas à assistência a
saúde observa-se avanços técnicos científicos, procedimentos invasivos, diagnósticos, terapêuticos e
uso de antibióticos de amplo espectro, exigindo do profissional competência para prevenir e controlar
infecções. Tudo isto será proporcionado nos dois anos do Programa de Residência.
Programa de Residência em Oncologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz-Faculdade de
Enfermagem Nossa Senhora das Graças da Universidade de Pernambuco
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 e em cuidados paliativos.
Programa de Enfermagem Psiquiátrica da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças /UPE
– Hospital Ulisses Pernambucano HUP
Forma profissionais Enfermeiros para atuar na rede de atenção à psiquiatria/saúde mental, desde a
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, além de prepará-los para atividades gerencias de
serviços de psiquiatria /saúde mental e a refletir e intervir nas políticas públicas para melhoria da
assistência global. Além de produzirem cientificamente em atividades de pesquisa e extensão
universitária.
Programa de Residência de Enfermagem em Cardiologia da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora
Das Graças /UPE e do Hospital Agamenon Magalhães
Tem por objetivo proporcionar aos enfermeiros habilidade e competência para prestar assistência aos
pacientes com cardiopatias; desenvolver conhecimentos técnicos-cientificos, 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,
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unidades de terapia intensiva em cardiologia, ambulatório, laboratório de hemodinâmica, unidades de
cardiopatias específicas e atendimento domiciliar.
Programa de Residência de Enfermagem em Cardiologia da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora
das Graças e do Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco-PROCAPE
Tem por objetivo proporcionar aos enfermeiros habilidade e competência para prestar assistência aos
pacientes com cardiopatias; desenvolver conhecimentos técnicos-cientificos, 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.
Programa de Residência de Enfermagem de Saúde Da Mulher com Ênfase em Obstetrícia da Faculdade
de Enfermagem Nossa Senhora Das Graças /UPE e do Hospital Agamenon Magalhães
Tem por objetivo 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 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.
Programa de Residência em Enfermagem em Hematologia e Hemoterapia da Faculdade de
Enfermagem Nossa Senhora das Graças /UPE e HEMOPE
O objetivo do curso é especializar profissionais de enfermagem para atuar na Rede de Atenção
Hematológica e Hemoterápica, dando subsídios para assistência, ensino, pesquisa e gestão, em uma
perspectiva interdisciplinar, e de acordo com os princípios do SUS. O curso é oferecido na Fundação
HEMOPE que dispõe de enfermarias com 25 leitos para adultos e 10 leitos para crianças, com as mais
diversas doenças hematológicas; Serviço de Pronto Atendimento; UTI com 4 leitos; Banco de Sangue e
Serviço de Hemoterapia especializado onde se realiza Aférese não-terapêutica e imunofenotipagem
sanguínea; Ambulatório de quimioterapia com elevado número de procedimentos e de realização de
mielograma e biópsia de medula óssea; e estágio externo em Serviço de Transplante de Medula Óssea
conveniado.
Programa de Residência de Enfermagem em Atendimento Pré-Hospitalar (APH) da Faculdade de
Enfermagem Nossa Senhora Das Graças /UPE e SAMU
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.
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Programa de Residência de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças e do
Hospital da Restauração - Programa de Residência de Enfermagem em Centro Cirúrgico
A Residência em 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 continua, em três dimensões: frequência, avaliação
modular e trabalho de conclusão de curso (TCC), totalizando carga horária de 5.760 horas.
Programa de Residência de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças e do
Hospital da Restauração - Programa de Residência de Enfermagem em Diagnóstico por Imagem
A Residência em 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 continua, em três dimensões: frequência, avaliação modular e trabalho de
conclusão de curso (TCC), totalizando carga horária de 5.760 horas.
Programa de Residência de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças e do
Hospital da Restauração - Programa de Residência de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva
(UTI)
A Residência em 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 continua, em três
dimensões: frequência, avaliação modular e trabalho de conclusão de curso (TCC), totalizando carga
horária de 5.760 horas.
Programa de Residência de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças e do
Hospital da Restauração - Programa de Residência de Enfermagem em Emergência Geral
A Residência em 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.
Programa de Residência de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças e do
Hospital da Restauração - Programa de Residência de Enfermagem em Neurologia e Neurocirurgia
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A Especialização em Neurologia e Neurocirurgia foi pioneira em Pernambuco e no Nordeste e permite a
formação de profissionais enfermeiros habilitados para atuar em neurologia e neurocirurgia. 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, nas clínicas de neurologia e neurocirurgia, ambulatórios
de esclerose múltipla, neurocirurgia funcional, na unidade de suporte avançada da neurocirurgia e
hemodinâmica. 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.
Programa de Residência de Enfermagem de Saúde da Mulher da Faculdade de Enfermagem Nossa
Senhora Das Graças /UPE e do Centro Integrado de Saúde Amaury De Medeiros, CISAM
Tem por objetivo 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 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.
Programa de Residência de Psicologia em Saúde Mental HUP-UPE
O Programa de Residência 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 atenção à Saúde Mental. Na atenção básica através do NASF,
na atenção especializada em ambulatório de saúde mental e CAP’S (ad, transtorno e Infantil) e na
atenção Hospitalar.
Programa de Residência em Cuidados Paliativos 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, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, farmacêutico, nutricionista, psicólogo,
cirurgião dentista e terapeuta ocupacional.

Programa de Residência em Fisioterapia Intensiva da Universidade de Pernambuco e Hospital
Agamenon Magalhães
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O residente de fisioterapia, especialista em UTI, tem grande campo de atuação, considerando os
diversos tipos de 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.
Programa de Residência de Farmácia Hospitalar do Hospital da Restauração/ICB/UPE - 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: 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 à construção de um
profissional apto à necessidade atual. A residência funciona com carga horária semanal de 60 horas e
atividades teórico e teórico práticas são incentivadas, conforme projeto pedagógico.
Programa de Residência de Farmácia Hospitalar HEMOPE/ICB/UPE
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 práticas são incentivadas,
conforme projeto pedagógico.
Programa de Residência em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial da Faculdade de Odontologia de Pernambuco
- Hospital Universitário Oswaldo Cruz
Tem por objetivo geral qualificar o cirurgião-dentista na Especialidade de Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-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.
Programa de Residência em Cirurgia Buco-maxilo-facial da Faculdade de Odontologia de Pernambuco
e Hospital Regional do Agreste-UPE
Possui 8 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-MaxiloFacial 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. A
residência dispõe também de rodízios nas especialidades de cirurgia de cabeça e pescoço,
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otorrinolaringologia e cirurgia buco-dental, este no Centro de Especialidade Odontológica. O corpo de
preceptores é composto por mestres e doutores.
Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da Faculdade de Odontologia
de Pernambuco e Hospital Getúlio Vargas
Possui como público alvo Cirurgiões Dentistas que desejam 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.
Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da 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
Programa de Residência em odontologia com enfoque em Oncologia da Sociedade Pernambucana de
Combate ao câncer/Hospital de Câncer de Pernambuco e Universidade de Pernambuco
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 anti-neoplásico. Tal
programa desenvolve atividades teórico-práticas na assistência ao paciente oncológico, possibilitando a
integralidade da assistência à saúde.

Programa de Residência em Odontologia Hospitalar com enfoque em Oncologia do Hospital
Universitário Oswaldo Cruz da Universidade de Pernambuco
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.
Programa de Residência em Saude Coletiva da Universidade de Pernambuco
Tem por objetivo especializar profissionais da área de saúde, numa visão crítica e abrangente que
permita compreender os determinantes sociais do processo saúde-doença e da organização dos
serviços de saúde e desenvolver práticas de saúde coletiva nos níveis local, regional e central. Os
residentes desenvolvem atividades práticas, estágio em docência e atividades de pesquisa. Os estágios
ocorrem nos Serviços de Saúde (Políticas de Saúde, Vigilância à Saúde, Educação em Saude,
Planejamento e Gestão e Desenvolvimento social) e também desenvolvem atividades específicas de
Planejamento e gestão de Serviço de Saúde em nível municipal. No segundo ano, geralmente em nível
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estadual, ficam 6 meses em área de concentração de escolha do residente – dentro das áreas de
abrangencia do Programa, 3 meses de estágio opcional. Por 2 meses desenvolvem suas atividades no
Serviço de Saúde onde coleta os dados para desenvolvimento da monografia.
Programas de Residência em Nutrição Clinica
Programa de Residência em Nutrição Clínica/ Instituto de Ciências Biológicas (Instituição Formadora) e
Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Instituição Executora)
Forma nutricionistas no serviço, em plantões de 12 e 6h/dia (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 ambulatoriais; discussão de casos em visitas
clínicas, além de atividades teóricas que visam a formação, conforme projeto pedagógico.
Programa de Residência em Nutrição Clínica/ Instituto de Ciências Biológicas (Instituição Formadora) e
Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco – PROCAPE (Instituição Executora)
Forma nutricionistas no serviço, em plantões de 12 e 6h/dia (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 ambulatoriais; discussão de casos em visitas
clínicas, além de atividades teóricas que visam a formação, conforme projeto pedagógico.

COREMU Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
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Programa de Residência Multiprofissional do HC
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 5760h (prática 80% e
teórica 20%). Férias de 30 dias anuais.
Programa de Residência Multiprofissional 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
a sexta-feira nos turnos manhã, tarde e noite, podendo haver atividades aos sábados, totalizando a
carga horária de 60 horas semanais.
Programa de Residência Multiprofissional de Interiorização de Atenção à Saúde – 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 (Nutrição, Enfermagem,
Psicologia, Educação Física, Fonoaudiologia e Farmácia) com área de concentração em Saúde da Família.
As atividades práticas e teórico-práticas dos residentes são desenvolvidas na Atenção Primária à Saúde
(Unidades de Saúde da Família, Núcleo de Apoio a Saúde da Família e seus territórios de abrangência) e
na Rede de Atenção à Saúde do município.
Programa de Residência Multiprofissional do HC
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 5760h (prática 80% e
teórica 20%). Férias de 30 dias anuais.
Programa de Residência em Enfermagem do HC
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 dois 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 cinco áreas de concentração: Saúde da Mulher (3 vagas); Saúde
da Criança (2 vagas),Clínica Cirúrgica (2 vagas); Nefrologia (2 vagas); e UTI (2 vagas).

Programa de Residência em Enfermagem do HBL
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O Programa de Residência em Enfermagem do Hospital Barão de Lucena é coordenado pelas
instituições: Centro Acadêmico de Vitória (CAV-UFPE) e Hospital Barão de Lucena (HBL-SES/PE). É uma
pós-graduação lato sensu, na forma de curso de especialização, caracterizado por ensino em serviço,
com desenvolvimento de atividades teóricas, práticas e teórico-práticas, em regime de dedicação
exclusiva. As áreas de concentração são Enfermagem Obstétrica e Nefrológica. Tem como propósito
qualificar enfermeiros (as) em habilidades assistenciais, administrativas e de pesquisa, visando a
melhoria do mercado de trabalho, e o atendimento das necessidades da população e das estruturas
assistenciais do Sistema Único de Saúde.
Programa de Residência em Enfermagem do HGV
A Residência de Enfermagem do Hospital Estadual Getúlio Vargas constitui a modalidade de ensino de
pós-graduação destinada a enfermeiros caracterizada por treinamento em serviço com foco em
habilidades relacionadas aos setores de Traumatologia, ortopedia e Cirúrgica.

Programa de Residência em Nutrição do HC
O Programa de Residência em Nutrição (uniprofissional) é desenvolvido no Hospital das Clínicas da UFPE
(instituição executora) e pelo Departamento de Nutrição da UFPE (instituição formadora). As atividades
práticas dos residentes ocorrem no Hospital das Clínicas da UFPE, nos cenários que incluem a atenção
hospitalar e ambulatorial em diversas especialidades clínicas e cirúrgicas. O primeiro ano do Programa
(R1) é realizado sob a forma de rodízio nas enfermarias e nos ambulatórios do Hospital das Clínicas. O
segundo ano do Programa (R2) é concentrado em uma área específica, com enfoque na assistência
direta aos pacientes desta área e no gerenciamento da assistência à saúde.
Programa de Residência em Nutrição do HBL
O Programa de Residência em Enfermagem do Hospital Barão de Lucena é uma parceria entre a
instituição formadora, Centro Acadêmico de Vitória (CAV-UFPE) e a instituição executora, Hospital Barão
de Lucena (HBL-SES/PE). Constitui modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, sob a forma de
curso de especialização, caracterizado por ensino em serviço, com duração de dois anos, com
desenvolvimento de atividades teóricas, práticas e teórico-práticas, distribuídas em 60 horas semanais,
em regime de dedicação exclusiva. As áreas de concentração são Enfermagem Obstétrica ou
Enfermagem Nefrológica.
Programa de Residência em Nutrição do HSE
O programa é caracterizado por treinamento em serviço, para assistência nutricional ao paciente na
área de nutrição clínica, no Hospital dos Servidores do Estado (HSE). Promove atividades práticas
assistenciais na clínica médica, clínica cirúrgica, unidade de terapia intensiva e serviço de pronto
atendimento. A residência conta ainda com um rodízio externo obrigatório, para os residentes do
primeiro ano, no Hospital João Murilo de Oliveira (HJMO) localizado na cidade de Vitória de Santo Antão
com duração de 03 (três) meses, nas clínicas de pediatria e unidade de terapia intensiva neonatal.
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COREMU Escola de Governo em Saúde Pública de
Pernambuco - ESPPE
Programa de Residência em Enfermagem Obstétrica
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. Será desenvolvido em três
Regionais de Saúde do estado de Pernambuco (Caruaru, Garanhuns e Arcoverde). 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. O custeio de
deslocamento e estadia é de responsabilidade do profissional residente.

Programa de Residência em Saúde Coletiva com ênfase em Gestão de Redes de Saúde – PRMSC-Redes
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 Regional de Saúde nas quais são ministradas as aulas. O custeio de
deslocamento e estadia é de responsabilidade do profissional residente.

Programa de Residência Multiprofissional de Interiorização de Atenção a Saúde do Hospital Regional
Dom Moura
O Programa de Residência Multiprofissional de Interiorização de Atenção a Saúde do Hospital Regional
Dom Moura - Garanhuns/PE tem como instituição formadora a Escola de Governo em Saúde Pública de
Pernambuco. Objetiva formar especialistas em Gestão do Cuidado tendo como foco o compartilhamento
de saberes de diversas áreas da saúde com vistas a um atendimento hospitalar integral, realizado de
forma interdisciplinar. Os módulos teóricos, ministrados concomitantemente ao treinamento em serviço,
integram 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.
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Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da FIOCRUZ-PE
O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da FIOCRUZ-PE é desenvolvido pelo
Departamento de Saúde Coletiva - NESC do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (unidade localizada
no Campus da UFPE), em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), desde
1990. Tem por objetivo 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. 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.
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COREMU - Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando
Figueira – IMIP

Programa de Residência em Enfermagem Cirúrgica/ Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando
Figueira – IMIP
O Programa de Residência em Enfermagem do IMIP com área de concentração em Clínica Cirúrgica
desenvolvido com carga horária total de 5760 horas distribuídas em dois anos de seguimento, com
carga horária semanal de 60 horas. 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
em ambiente hospitalar, com atuação predominante na alta complexidade.
Programa de Residência em Enfermagem Cirúrgica Hospital Regional do Agreste – HRA
O Programa de Residência em Enfermagem do Hospital Regional do Agreste, com área de concentração
em Enfermagem Cirúrgica objetiva desenvolver no enfermeiro competências e habilidades específicas
no que concerne ao atendimento nos processos cirúrgicos, nos momentos pré, trans e pós operatório.
Isto ainda ocorre dentro de uma proposta de interiorização, para que o residente tenha uma visão da
rede de atendimento do interior do estado e que possa contribuir coma a mesma.
Programa de Residência em Enfermagem Cirúrgica Hospital Metropolitano Norte Miguel Arraes –
HMA
O Programa de Residência de Enfermagem do Hospital Miguel Arraes objetiva contribuir na
continuidade de formação do Enfermeiro nas áreas de concentração em Clínica Cirúrgica, no intuito de
capacitar o enfermeiro residente para a assistência pré, trans e pós-operatória nos diversos tipos de
cirurgias atuando como coordenador dos trabalhos, dentro da equipe de enfermagem, nos serviços de
saúde.
Programa de Residência em Enfermagem Cancerologia Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando
Figueira – IMIP
O Programa de Residência em Enfermagem do IMIP com área de concentração em oncologia é
desenvolvido com carga horária total de 5760 horas distribuídas em dois anos de seguimento, com
carga horária semanal de 60 horas. Neste programa o residente desenvolve competências e habilidades
voltadas à assistência ao paciente com distúrbios oncológicos, participa da 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, porém
sobretudo em ambiente hospitalar, com atuação desde atenção básica até a alta complexidade.
Programa de Residência em Enfermagem Cancerologia Hospital do Câncer de Pernambuco – HCP
Dada a importância, a especificidade e a complexidade do cuidado prestado aos usuários portadores de
câncer se faz necessária a atuação de profissionais especializados na área oncológica com abordagem
multiprofissional. Os residentes atuarão nos serviços de saúde no âmbito da prevenção, promoção,
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assistência e reabilitação do paciente oncológico, e além do conteúdo teórico, as práticas serão
desenvolvidas em ambulatórios, enfermarias, unidades de terapia intensiva, bloco cirúrgico e urgência e
emergência. O Hospital do Câncer de Pernambuco realizou mais de setecentas cirurgias e nove mil
consultas no ano de 2014, sendo, portanto, o serviço de referência em Oncologia do Estado de
Pernambuco.
Programa de Residência em Enfermagem Nefrologia Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando
Figueira – IMIP
O Programa de Residência em Enfermagem do IMIP com área de concentração em nefrologia é
desenvolvido com carga horária total de 5760 horas distribuídas em dois anos de seguimento, com
carga horária semanal de 60 horas. Neste programa o residente desenvolve competências e habilidades
voltadas a assistência ao paciente com distúrbios renais, assistindo ao paciente e família em processos
específicos como a diálise peritoneal e hemodiálise. Neste programa o residente desenvolve
competências e habilidades voltadas a assistência ao paciente transplantado, incluindo cuidados pré,
trans e pós operatório. As atividades são desenvolvidas sobretudo em ambiente hospitalar, com atuação
predominante na alta complexidade.
Programa de Residência em Enfermagem Saúde da Criança Instituto de Medicina Integral Prof.
Fernando Figueira – IMIP
O Programa de Residência em Enfermagem do IMIP com área de concentração em Saúde da Criança é
desenvolvido com carga horária total de 5760 horas distribuídas em dois anos de seguimento, com
carga horária semanal de 60 horas. Neste programa o residente desenvolve competências e habilidades
voltadas à assistência integral a criança e ao adolescente saudáveis, assim como à criança e ao
adolescente criticamente enfermos. As atividades são desenvolvidas em ambiente ambulatorial e
hospitalar, com atuação desde atenção básica até a alta complexidade.
Programa de Residência em Enfermagem Saúde da Criança Hospital Dom Malan – HDM
O Programa de Residência de Enfermagem do Hospital Dom Malan com área de concentração em saúde
da criança objetiva contribuir na continuidade de formação do Enfermeiro no intuito de reforçar no
perfil profissional o desenvolvimento do senso crítico e reflexivo, o compromisso social, com a
percepção de que a Enfermagem se materializa nos processos de assistir/intervir, gerenciar, investigar,
ensinar/aprender, de forma indissociável nos modelos epidemiológicos e clínicos.
Programa de Residência em Enfermagem Saúde da Mulher Instituto de Medicina Integral Prof.
Fernando Figueira – IMIP
O Programa de Residência em Enfermagem do IMIP com área de concentração em Saúde da Mulher é
desenvolvido com carga horária total de 5760 horas distribuídas em dois anos de seguimento, com
carga horária semanal de 60 horas. Tem caráter predominante a assistência à mulher no ciclo gravídico
puerperal, com assistencial integral ao trabalho de parto, parto e puerpério, assim como assistência ao
recém nascido de baixo risco. Neste programa o residente também desenvolve competências voltadas à
enfermagem ginecológica, nos âmbitos de prevenção, promoção, proteção e reabilitação. As atividades
são desenvolvidas em ambiente ambulatorial, porém sobretudo em ambiente hospitalar, com atuação
desde atenção básica até a alta complexidade.
Programa de Residência em Enfermagem Saúde da Mulher Hospital Dom Malan – HDM
O Programa de Residência de Enfermagem do Hospital Dom Malan com área de concentração em saúde
da mulher objetiva contribuir na continuidade de formação do Enfermeiro no intuito de reforçar no
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perfil profissional o desenvolvimento do senso crítico e reflexivo, o compromisso social, com a
percepção de que a Enfermagem se materializa nos processos de assistir/intervir, gerenciar, investigar,
ensinar/aprender, de forma indissociável nos modelos epidemiológicos e clínicos.
Programa de Residência em Enfermagem Saúde da Mulher Hospital Petronila Campos
Programa uniprofissional para capacitação de Enfermeiros em nível de especialização Lato sensu, para
atuação em Enfermagem em Saúde da Mulher com foco em Obstetrícia através do treinamento em
serviço sob supervisão. Refere-se a um treinamento em com duração de dois anos. No primeiro ano, os
residentes atuarão em setores gerais do Hospital Petronila Campos, nas Enfermarias Clínica Médica;
CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; Emergência, Bloco Cirúrgico, Alojamento Conjunto,
Maternidade, PPP e Pós Natal. No segundo ano, atuarão na Maternidade, na assistência direta ao parto
e rodízio opcional no IMIP. O residente desenvolverá, obrigatoriamente, trabalho de conclusão de curso.
Programa de Residência em Enfermagem UTI Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira –
IMIP
O Programa de Residência em Enfermagem do IMIP com área de concentração em UTI é desenvolvido
com carga horária total de 5760 horas distribuídas em dois anos de seguimento, com carga horária
semanal de 60 horas. 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 ambiente hospitalar, com atuação sobretudo
na alta complexidade.
Programa de Residência em Enfermagem UTI Hospital Santa Joana – HSJ
O Programa de Residência de Enfermagem do Hospital Santa Joana Recife, objetiva contribuir na
continuidade de formação do Enfermeiro na área de concentração em unidade de terapia Intensiva, no
intuito de reforçar no perfil profissional à assistência ao paciente grave, bem como, estimular o
desenvolvimento do senso crítico e reflexivo, o compromisso social, com a percepção de que a
Enfermagem se materializa nos processos de assistir/intervir, gerenciar, investigar, ensinar/aprender, de
forma indissociável nos modelos epidemiológicos e clínicos.
Programa de Residência em Enfermagem UTI Hospital Regional do Agreste – HRA
O Programa de Residência de Enfermagem do Hospital Regional do Agreste, com área de concentração
em UTI objetiva desenvolver no enfermeiro competências e habilidades específicas no que concerne ao
atendimento ao paciente criticamente enfermo. As atividades são desenvolvidas em ambiente
hospitalar, com atuação sobretudo na alta complexidade. Isto ainda ocorre dentro de uma proposta de
interiorização, para que o residente tenha uma visão da rede de atendimento do interior do estado e
que possa contribuir coma a mesma.
Programa de Residência em Enfermagem Emergência Geral Hospital Regional do Agreste – HRA
O Programa de Residência de Enfermagem com área de concentração em Emergência Geral objetiva
desenvolver no enfermeiro competências e habilidades específicas no que concerne ao atendimento de
urgência e emergência na rede de atendimento à saúde. Isto ainda ocorre dentro de uma proposta de
integração entre os serviços de saúde da capital e do interior, para que o residente tenha uma visão da
rede de atendimento do interior do estado e que possa contribuir coma a mesma.
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Programa de Residência em Enfermagem Clínica Médica Hospital Petronila Campos
Programa uniprofissional para capacitação de Enfermeiros em nível de especialização Lato sensu, para
atuação em clínica médica, através do treinamento em serviço sob supervisão. Refere-se a um
treinamento em com duração de dois anos. No primeiro ano, os residentes atuarão na Enfermaria
Clínica Médica; Contas Médicas; SAMU – Serviço Médico de Atendimento a Urgência; CCIH – Comissão
de Controle de Infecção Hospitalar; Centro de Especialidades Médicas; Emergência Clínica e Bloco
Cirúrgico do referido hospital. No segundo ano, atuarão no Petronila e realizarão rodízio opcional em
setores do IMIP. O residente deverá ainda desenvolver, obrigatoriamente, trabalho de conclusão de
curso.
Programa de Residência em Enfermagem Pneumologia Hospital Otávio de Freitas
O Programa de Residência de Enfermagem do Hospital Otávio de Freitas objetiva contribuir na
continuidade de formação do Enfermeiro na área de concentração de Pneumologia no intuito de
reforçar no perfil profissional o desenvolvimento do senso crítico e reflexivo, o compromisso social, com
a percepção de que a Enfermagem se materializa nos processos de assistir/intervir, gerenciar, investigar,
ensinar/aprender, de forma indissociável nos modelos epidemiológicos e clínicos. O sistema de rodízio é
distribuído em ambiente hospitalar especializado e referência nas áreas das residências.
Programa de Residência em Enfermagem Ortopedia/Traumatologia Hospital Otávio de Freitas
O Programa de Residência de Enfermagem do Hospital Otávio de Freitas objetiva contribuir na
continuidade de formação do Enfermeiro nas áreas de concentração de Traumatologia/Ortopedia no
intuito de reforçar no perfil profissional o desenvolvimento do senso crítico e reflexivo, o compromisso
social, com a percepção de que a Enfermagem se materializa nos processos de assistir/intervir,
gerenciar, investigar, ensinar/aprender, de forma indissociável nos modelos epidemiológicos e clínicos.
O sistema de rodízio é distribuído em ambiente hospitalar especializado e referência nas áreas das
residências.
Programa de Residência em Enfermagem Obstétrica da Secretária de Saúde do Recife Prefeitura do
Recife
Formar o 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.
Programa de Residência em Enfermagem em Cardiologia Hospital Dom Hélder Câmara
O Programa de Residência em Enfermagem com área de concentração em Cardiologia do Hospital Dom
Helder destina-se a formar enfermeiros voltados ao atendimento da população com agravos
cardiovasculares e suas complicações. Neste programa o residente desenvolve competências e
habilidades voltadas à assistência no atendimento aos casos agudos e crônicos, clínicos e cirúrgicos. As
atividades são desenvolvidas em ambiente hospitalar, com atuação sobretudo na alta complexidade.
Programa de Residência em Fisioterapia em Terapia Intensiva Hospital Dom Hélder Câmara
Trata-se de um programa uniprofissional para capacitar fisioterapeutas nos aspectos teóricos-práticos
da terapia intensiva. Caracteriza-se por treinamento em serviço com duração de dois anos. No primeiro
ano, os residentes terão seus rodízios divididos entre a UTI geral, UCO e UCCH do HDH. No segundo ano,
a carga horária do primeiro semestre será concentrada nas unidades do HDH. No segundo semestre será
disponibilizado rodízio opcional de trinta dias, na UTI neurológica do Hospital Pelópidas da Silveira ou
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UTI Neonatal do IMIP. No restante do período, o residente estará lotado no setor do HDH onde
desenvolverá seu trabalho de conclusão de curso.
Programa de Residência em Fisioterapia em Terapia Intensiva Hospital Otávio de Freitas
O Programa de residência em fisioterapia respiratória do HOF SES/PE tem como objetivo capacitar o
profissional com as melhores práticas da fisioterapia respiratória, ao nível ambulatorial e hospitalar,
buscando sempre a excelência nesta área de atuação. Apresenta como campo prático o HOF referência
no estado para tratamento dos principais distúrbios respiratórios (Asma, DPOC, HAP, SAOS, Tuberculose
pulmonar, doenças intersticiais, distúrbios respiratórios associados às doenças neuromusculares entre
outros). O campo principal será o Centro de Reabilitação Pulmonar, também serão destinados com fins
de capacitação os laboratórios de espirometria e polissonografia, as enfermarias de pneumologia,
tisiologia e pneumopediatria. Além das áreas de atuação no doente crítico: emergência, UTI adulto e
pediátrica.
Programa de Residência em Fisioterapia Respiratória Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando
Figueira – IMIP
Programa de residência uniprofissional com objetivos de capacitar fisioterapeutas nos aspectos teóricopráticos da fisioterapia respiratória em nível hospitalar. Caracteriza-se por treinamento em serviço sob
supervisão com duração de dois anos. Os residentes terão oportunidades de vivenciar diferentes e
interessantes cenários que correspondem a ambulatório de fisioterapia, reabilitação pulmonar,
enfermarias clínicas e cirúrgicas e unidades de terapia intensiva (neonatal, pediátrica, adulto clínica,
cirúrgica e transplante). Existe ainda parcerias com programas fora do estado onde poderão ser
realizados estágios externos no segundo ano. Por fim, existe estímulo e capacitação para realização de
trabalho de conclusão de curso e participação em eventos científicos na área.
Programa de Residência em Nutrição Clínica Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira –
IMIP
O Programa de Residência em Nutrição Clínica do IMIP possui duração de dois anos com carga horária
total de 5670 horas e regime de 60 horas semanais. Constitui-se no aperfeiçoamento teórico prático do
nutricionista, através do aprendizado em serviço, na assistência nutricional ao paciente como ênfase na
área hospitalar, proporcionando o desenvolvimento de competências e habilidades para a atuação junto
a equipe de saúde, pacientes e familiares.
Programa de Residência em Psicologia Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira – IMIP
O programa de Residência em Psicologia do IMIP prepara o residente para o exercício ético de práticas
psicológicas nas instituições de saúde, proporcionando o desenvolvimento de competências para
atuação junto à equipe de saúde, pacientes e familiares; e possibilitando o domínio da utilização dos
conhecimentos profissionais adquiridos de forma continuada favorecendo melhor integração dos
domínios cognitivo, psicomotor e afetivo.
Programa de Residência em Farmácia Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira – IMIP
O Programa de Residência Uniprofissional em Planejamento e Gestão de Serviços Farmacêuticos e
Farmácia Hospitalar do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira direciona a formação em
nível de especialização de profissional com graduação em Farmácia, através da formação supervisionada
em setores e esferas da Farmácia Hospitalar. 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
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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.
Programa de Residência em Odontologia Hospitalar Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando
Figueira – 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. Durante sua experiência, o residente de odontologia hospitalar
atua em ambientes como: enfermaria de: oncologia, cuidados paliativos, transplante de medula óssea,
hematologia, cardiologia; serviço de atenção domiciliar, radioterapia, ambulatório odontológico para:
pacientes transplantados, pacientes oncológicos, odontopediatria, endodontia, cirurgia buco maxilo
facial,
e
ainda
UTI
e
centro
de
atenção
a
pacientes
fissurados.

Programa de Residência em Odontologia Pediátrica Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando
Figueira – IMIP
O Programa de Residência Odontologia Pediátrica do IMIP propõe-se a preparar o residente para o
atendimento da infância à adolescência, de forma integral e humanizada, capacitando-o para o manejo
do paciente com necessidades especiais ou não, visando o diagnóstico, prevenção e tratamento das
principais alterações que acomentem o sistema estomatognático, dando ênfase à pesquisa e orientados
por princípios éticos.
Programa de Residência Multiprofissional Saúde Coletiva – Secretaria de Saúde do Recife
Formar proﬁssionais e qualiﬁcar trabalhadores do SUS, para o 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.
Cenários de prática: Atenção Básica: Unidades de Saúde da Família; Núcleo de Apoio ao Saúde da
Família; Unidade de Cuidados Integrais à Saúde; Distritos Sanitários; Coordenação de Área Divisão
Distrital de Atenção à Saúde Divisão Distrital de Vigilância em Saúde; Nível Central da SESAU-Recife;
Secretaria Executiva de Atenção à Saúde – SEAS; Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde – SEVS;
Secretaria Executiva de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde – SEGTES; Secretaria Executiva de
Regulação em Saúde – SERS; Secretaria Executiva de Coordenação Geral – SECG; Secretaria Estadual de
Saúde de Pernambuco (SES-PE). Categorias Profissionais: Enfermagem, Odontologia, Biologia,
Biomedicina, Educação Física, Medicina Veterinária, Psicologia, Serviço Social, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Nutrição, Farmácia.
Programa de Residência Multiprofissional Saúde Coletiva Instituto de Medicina Integral Prof.
Fernando Figueira – IMIP
O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva do Instituto de Medicina Integral Prof.
Fernando Figueira direciona a formação em nível de especialização de profissionais com graduação em
Enfermagem, Odontologia, Fonoaudiologia, Nutrição, Fisioterapia, Serviço Social, Ciências Biológicas e
Psicologia, através da formação profissional supervisionada em setores e esferas de gestão do SUS. Visa
à formação de sanitaristas com embasamento técnico-científico e competências cognitivas, práticas e
éticas sobre as políticas de saúde e os determinantes sociais do processo saúde-doença. Promove a
atuação crítico-reflexiva para a tomada de decisão frente ao contexto sócio-político, que permitam
provocar transformações pertinentes às necessidades sócio-sanitárias.
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Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família Instituto de Medicina Integral Prof.
Fernando Figueira – IMIP
O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família do IMIP visa Qualificar os profissionais
das categorias de Enfermagem, Odontologia, Fonoaudiologia, Nutrição, Fisioterapia, Serviço Social e
Psicologia em nível de especialização, através do treinamento em serviço sob supervisão, para atuar em
unidades de saúde da família e no Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF, de forma
multiprofissional e interdisciplinar, elegendo a família e o seu espaço social como núcleo básico de
abordagem no atendimento à saúde.
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental Instituto de Medicina Integral Prof.
Fernando Figueira – IMIP
O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental do IMIP visa qualificar os profissionais
das categorias de Enfermagem, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Educação Física e Psicologia em
nível de especialização, através do treinamento em serviço sob supervisão, para atuar na RAPS - Rede de
Atenção Psicossocial, de forma multiprofissional e interdisciplinar, elegendo a família e o seu espaço
social como núcleo básico de abordagem no atendimento à saúde.
Programa de Residência Multiprofissional em Reabilitação Física Instituto de Medicina Integral Prof.
Fernando Figueira – 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 atuação nos setores pediátrico e adulto, em diversas clínicas tendo como destaque a
neurologia e traumato-ortopedia. Objetiva desenvolver habilidades e competências para o trabalho no
Sistema Único de Saúde, articulando com conhecimentos adquiridos na formação inicial.
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso Instituto de Medicina Integral Prof.
Fernando Figueira – IMIP
O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso do IMIP propõe abordagem teórico
prática em geriatria, formando profissionais competentes para atuarem em todos os níveis de cuidados
na rede de atenção a Saúde do idoso, por meio de projeto pedagógico de desenvolvimento de atitudes,
capacidades e competências. Categorias Profissionais: Enfermagem, Odontologia, Educação Física,
Psicologia, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Serviço Social, Terapia Ocupacional.
Programa de Residência Multiprofissional em Cuidados Paliativos Instituto de Medicina Integral Prof.
Fernando Figueira – IMIP
O Programa de Residência Multiprofissional em Cuidados Paliativos do IMIP propõe abordagem teórico
prática nesta área de concentração, formando profissionais competentes para atuarem em todos os
níveis de cuidados na rede de atenção ao cuidado paliativo, por meio de projeto pedagógico de
desenvolvimento de atitudes, capacidades e competências. Categorias Profissionais: Enfermagem,
Odontologia, Educação Física, Psicologia, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Serviço
Social, Terapia Ocupacional.
Programa de Residência Multiprofissional em Vigilância em Saúde – Secretaria de Saúde do Recife
Formar proﬁssionais atuantes na vigilância em saúde, capazes de realizar a prática estratégica
informação/decisão/ação, por meio do reconhecimento do território/população, do domínio do
planejamento, de tecnologias disponíveis e de ações integradas a rede de atenção à saúde, para a
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resolução dos problemas identiﬁcados em nível local e o fortalecimento da gestão descentralizada do SUS.
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 instituições parceiras, a exemplo da Secretaria Estadual
de Saúde; Atenção básica, a exemplo do Programa Sanar e Unidades de Saúde da Família; Média
complexidade, como nas Policlínicas que contam com Núcleos de epidemiologia. Categorias
Profissionais: Enfermagem, Odontologia, Ciências Biológicas, Nutrição, Medicina Veterinária.
Programa de Residência Multiprofissional na Rede de Atenção Psicossocial – Secretaria de Saúde do
Recife
Formar 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 a 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. Categorias Profissionais:
Enfermagem, Educação Física, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional.
Programa de Residência Multiprofissional em Oncologia Hospital do Câncer de Pernambuco – HCP
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. Os residentes atuarão nos serviços de saúde no âmbito da prevenção, promoção,
assistência e reabilitação do paciente oncológico, e além do conteúdo teórico, as práticas serão
desenvolvidas em ambulatórios, enfermarias, unidades de terapia intensiva, bloco cirúrgico e urgência e
emergência. O Hospital do Câncer de Pernambuco realizou mais de setecentas cirurgias e nove mil
consultas no ano de 2014, sendo, portanto, o serviço de referência em Oncologia do Estado de
Pernambuco. Categorias Profissionais: Enfermagem, Psicologia, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia,
Nutrição, Serviço Social.
Programa de Residência em Odontologia em Saúde coletiva – Secretaria de Saúde do Recife
Preparar Cirurgiões-Dentistas para desenvolverem competências, habilidades e atitudes proﬁssionais
compatíveis e correspondentes com as linhas de cuidado do SUS e com a Política de Saúde Bucal. O
programa prevê atividades. Cenários de prática: Distritos Sanitários - Nível Central; Atenção
Básica: Unidades de Saúde da Família; Centro Especializado de Odontologia. Coordenação de Saúde
Bucal; Vigilância Sanitária; Secretaria Executiva de Regulação em Saúde – SERS.

