
 

  

 
 
 



 

  

 

INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA – IMIP 
SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Ensino e 
Pesquisa do IMIP 

 - 2021 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife 
2021 



 

  

 
INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA – IMIP 
 
PRESIDENTE DE HONRA 
Prof. Fernando Figueira (In memorian) 
 
DIRETORIA DO IMIP 
Presidente: Silvia Rissin 
Vice-Presidente: Ítalo Rocha Leitão  
1º Secretário: Vilneide Maria Santos Braga Diegues Serva 
2º Secretário: Paulo Macedo Caldas Bompastor 
1º Tesoureiro: Carlos dos Santos Figueira 
2º Tesoureiro: Alex Caminha de Azevedo 
 
Conselho Científico: Bertoldo Kruse Grande de Arruda (presidente), João Guilherme Bezerra Alves, 
Malaquias Batista Filho, Maria de Fátima Costa Caminha, Gilliatt Hanois Falbo Neto, Geraldo José 
Ribeiro Furtado, Antonio Cavalcanti Martins, Jailson de Barros Correia e Taciana Duque de Almeida 
Braga. 
 
SUPERINTENDÊNCIAS DO IMIP 
Superintendente Geral: Tereza de Jesus Campos Neta 
Chefia de Gabinete: Alex Caminha de Azevedo 
Superintendência de Atenção à Saúde: Maria de Fátima Rebelo 
Superintendência de Ensino, Pesquisa e Extensão: Afra Suassuna Fernandes 
Superintendência de Administração e Finanças: Maria Silvia Figueira Vidon 
 
_________________________________________________________________ 
Organização, Revisão e Normalização 
Danielle Menor Vasconcelos 
Jéssica Cavalcanti 
Nancy de Barros Correia 
 
Capa: Marketing IMIP 
 
Fotografias: Banco de imagens IMIP 

 
Criação, Informação e Distribuição: 
Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira – IMIP 
Rua dos Coelhos, 300, Boa Vista.50070-550 – Recife-PE 
Site: www.imip.org.br 

../Copy/programa%20ensino%202016/www.imip.org.br


 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde a sua fundação em 1960, o IMIP mantém o compromisso de prestar assistência à 
saúde da população, principalmente aos mais carentes, revelando-se ser atualmente a 
maior instituição 100% SUS do Brasil. O ensino e a pesquisa são dois fortes pilares da 
instituição que objetivam contribuir para o avanço científico, tecnológico e inovador por 
meio do desenvolvimento de projetos de pesquisa, docência e na formação de recursos 
humanos para a promoção, prevenção e tratamento da saúde da população do Sistema 
Único de Saúde. 
 
Prestes a completar 61 anos de existência em 2021 e mesmo em meio à pandemia da 
COVID-19 vivida intensamente no ano de 2020, o IMIP continua oferecendo à população os 
mais diversos serviços de saúde – desde os mais simples procedimentos até os mais 
complexos, desenvolvendo pesquisas e formando profissionais desde a graduação, sendo 
campo de prática de diversas universidades, até a pós-graduação lato e stricto sensu, 
formando anualmente cerca de 290 profissionais dentre residentes, mestres e doutores. 
Todos os serviços e atividades vêm sendo realizados com as devidas adaptações e cuidados 
para atender às regras das autoridades de saúde que visam evitar o contágio pelo novo 
coronavírus. 
 
Este Programa de Ensino e Pesquisa do IMIP 2021 objetiva divulgar os cursos oferecidos e 
as atividades de pesquisa desenvolvidas pela instituição, para os interessados em conhecer 
nossos programas de ensino e/ou se integrar ao nosso corpo discente. 
 
Aproveitamos para registrar os agradecimentos do IMIP a todos os que emprestam a força 
de seu trabalho para que este Programa de Ensino seja totalmente cumprido. 

 
 

Silvia Rissin 
Presidente do IMIP 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) é uma entidade 
filantrópica, não estatal, dedicada ao ensino, pesquisa e assistência em saúde, fundado 
pelo Prof. Fernando Figueira em 13 de junho de 1960. Ao longo de sua existência, assiste à 
família carente, dentro das normas científicas, dispondo de equipamentos necessários 
para pesquisas atinentes às condições socioeconômicas da população nordestina e à 
prioritária atenção aos programas de formação de pessoal na área de saúde. 
 
Credenciado pelo Ministério da Saúde como Centro de Referência Nacional para 
Assistência Integral à Saúde da Mulher e da Criança. Conveniado ao Sistema Único de 
Saúde (SUS), o IMIP é o maior hospital do Norte-Nordeste, dispondo de 1.105 leitos 
hospitalares, 101 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e dez edifícios, incluindo o 
Hospital Oscar Coutinho (gerenciado pela Fundação Professor Martiniano Fernandes – 
FPMF) e o Hospital Pedro II. 
 
A produção e a difusão de conhecimento apresentam-se como um dos pilares 
fundamentais da instituição com objetivo de incentivar, coordenar, orientar e propiciar 
apoio técnico, científico, logístico, material e financeiro para o desenvolvimento das 
atividades nas áreas da medicina, ciências biológicas, biomédicas e farmacêuticas, 
nutrição, reabilitação, ciências sociais e humanas, mantendo, para isso, intercâmbio e 
parceria com vários centros de ensino e pesquisa do Brasil e do mundo. 
 
É certificado como Hospital de Ensino, pelos ministérios da Educação e da Saúde. Como 
campo de prática, recebe anualmente mais de 2.000 estudantes dos cursos de graduação 
da área de saúde da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) e da Universidade de Pernambuco (UPE). Possui ainda, programas de 
Pós-Graduação Lato Sensu com 67 programas de residências (com mais de 500 
estudantes); programas de educação médica continuada e complementação especializada. 
Desenvolve Programas do Stricto Sensu em Saúde: 04 mestrados, sendo um acadêmico e 
três profissionais e 01 doutorado, perfazendo, no ano de 2020, cerca de 165 estudantes 
matriculados. 
 
A pesquisa no IMIP é representada pela Diretoria de Pesquisa, que colabora com a 
formação e o aperfeiçoamento de recursos humanos para a área de pesquisa em saúde, 
proporcionando suporte técnico e científico aos pesquisadores da instituição, na busca 



 

  

diária de identificar e desenvolver processos inovadores de promoção à saúde e prevenção 
às doenças. À Diretoria de Pesquisa do IMIP estão vinculados dentre outros o Centro de 
Pesquisas Clínicas, o Laboratório de Pesquisa Translacional e 15 grupos de pesquisa, 
devidamente cadastrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq). 
 
O Centro de Pesquisa Clínica – CPC do IMIP, integra a Rede Nacional de Pesquisa Clínica 
(RNPC) do Ministério da Saúde e do Ministério da Ciência e Tecnologia. O CPC do IMIP 
trabalha nas diversas áreas e especialidades da instituição, com objetivo de realizar 
estudos, aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, contando para 
tanto, com equipe multidisciplinar especializada. O Laboratório de Pesquisa Translacional 
do IMIP possui infraestrutura para pesquisa básica e translacional com plataformas 
tecnológicas compartilhadas, de caráter multiusuário, a fim de prestar aos diversos grupos 
de pesquisadores, docentes e discentes da pós-graduação do IMIP e outras instituições de 
pesquisa de Pernambuco com as quais o IMIP mantém convênios de cooperação técnico-
científica. 
 
Todo esse suporte possibilitou, em 2020, o início de 261 novas pesquisas, 148 conclusões 
de trabalhos científicos e 112 publicações em diversas revistas científicas indexadas, entre 
outros indicadores de produção. 
 
Durante a pandemia da COVID-19, em 2020, foram necessárias inúmeras adaptações nas 
atividades de ensino e pesquisa com objetivo de reduzir o contágio da doença. Atividades 
diversas foram cuidadosamente estruturadas e mantidas por meio de plataformas online 
de comunicação, tendo larga participação dos docentes, discentes e pesquisadores. A nova 
realidade vivida – em princípio – forçadamente pela pandemia, corroborou para reanalisar 
novas formas de utilizar ferramentas tecnológicas de comunicação e informação a favor da 
formação e qualificação profissional sem barreiras.  
 
Nesta publicação estão reunidas todas as atividades de ensino e pesquisa do IMIP para 
2021, contemplando informações para estudantes e profissionais da área de saúde que 
pretendem ingressar em nossos programas de ensino e iniciativas de pesquisa. 
 
Sejam muito bem-vindos e votos que o IMIP possa ajudá-los a se tornarem profissionais de 
saúde competentes, éticos e atuantes para uma sociedade mais justa, integrada e 
saudável. 

 
Afra Suassuna 

Superintendência de Ensino, Pesquisa e Extensão do IMIP. 
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GRADUAÇÃO 

Coordenadora Geral 

Ítala Morgânia Farias da Nóbrega – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4777  internato@imip.org.br 
 
 

ESTÁGIOS CURRICULARES OBRIGATÓRIOS 
 

Estágios Curriculares Obrigatórios em Medicina 
 

CIRURGIA GERAL 
 
Coordenador 
Cristiano de Souza Leão – currículo lattes 
 
Caracterização do Estágio 
Treinamento teórico prático em cirurgia geral com ênfase nas patologias mais prevalentes em nosso 
meio. O treinamento utiliza metodologia ativa, ensino baseada nos princípios da aprendizagem ativa 
– Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) com foco no domínio cognitivo (conhecimento), 
psicomotor (capacidade de desenvolver habilidades e atitudes) e afetivo-emocional (capacidade de 
relacionamento ético e humanístico). O estágio é organizado de modo ao estudante ter vivência 
supervisionada em áreas de atuação da cirurgia, habilitando o estudante para avaliação, diagnóstico, 
tratamento e prevenção das doenças cirúrgicas do adulto. O treinamento inclui atividade teórica 
diariamente nas reuniões, visita à enfermaria, ambulatório, bloco cirúrgico, endoscopia e anestesia. 
 
Vagas 
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação. 
 

REGIME DURAÇÃO 
40h/semana Mínima: 01 mês 

 
 

http://lattes.cnpq.br/0837333492600783
http://lattes.cnpq.br/4736939088188897
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CLÍNICA MÉDICA 
 
Coordenador 
Paulo Silveira Tasso – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4777  internato@imip.org.br 
 
Caracterização do Estágio 
Treinamento teórico prático em serviço na área de clínica médica utilizando metodologia de ensino 
baseada nos princípios da aprendizagem ativa – ABP com foco no domínio cognitivo (conhecimento), 
psicomotor (capacidade de desenvolver habilidades e atitudes) e afetivo-emocional (capacidade de 
relacionamento ético e humanístico). 
 
Vagas 
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação. 
 

REGIME DURAÇÃO 
40h/semana 02 meses 

 
 

PEDIATRIA 
 
Coordenador 
Tereza Rebecca de Melo e Lima – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4777  internato@imip.org.br 
 
Caracterização do Estágio 
Treinamento teórico prático, baseado em metodologias ativas de aprendizagem, em diferentes 
cenários de prática do serviço de Pediatria (enfermarias de pediatria geral, neonatologia - alojamento 
conjunto e sala de parto, emergência pediátrica e ambulatórios de pediatria), sob supervisão médica 
especializada, visando capacitar o estudante para avaliação, diagnóstico, tratamento e prevenção das 
doenças mais prevalentes na população pediátrica em nosso meio, bem como promover o 
desenvolvimento de habilidades e atitudes necessárias ao acompanhamento do paciente pediátrico. 
 
Vagas 
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação. 
 

REGIME DURAÇÃO 
40h/semana 02 meses 

 

http://lattes.cnpq.br/7622990345847611
http://lattes.cnpq.br/2835010850121222
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TOCOGINECOLOGIA 
 
Coordenadora 
Brena Carvalho Pinto de Melo – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4777  internato@imip.org.br 
 
Caracterização do Estágio 
Treinamento teórico prático em serviço na área de tocoginecologia (enfermarias de ginecologia, 
gestação de alto risco e puerpério, triagem obstétrica, sala de parto, ambulatórios geral e de 
especialidades e UTI obstétrica), sob supervisão médica especializada, visando oferecer treinamento 
para a promoção da saúde da mulher, diagnóstico e conduta adequada nos casos de doenças. 
 
Vagas 
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação. 
 

REGIME DURAÇÃO 
40h/semana 02 meses 

 
 

http://lattes.cnpq.br/8203178353204985
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Estágio Curricular Obrigatório em Enfermagem 
 

Coordenadoras 
Maria Ines Bezerra de Melo – currículo lattes 
Maria Celina Matias Rocha – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4777  coordensinoenfermagem@imip.org.br 
 
Caracterização do Estágio 
Treinamento em serviço contínuo, sob supervisão, através da atuação do acadêmico nos cenários de 
prática (hospitalar e ambulatorial), assim como realização de atividades teóricas, sob supervisão – 
Estudo de Caso, o estágio em enfermagem aborda o desenvolvimento de habilidades e competências 
de acordo com objetivos previamente traçados, frente à assistência sistematizada de enfermagem à 
saúde da mulher, da criança, do adulto e do idoso nos serviços de atenção primária, secundária e 
terciária, com base na semiologia e semiotécnica de enfermagem. Proporciona o desenvolvimento da 
assistência individualizada, integral e holística, além de dar subsídios para nortear pesquisas 
cientificas. 
 
Pré-requisitos 
Estudantes de enfermagem regularmente matriculados nas Instituições de Ensino Superior (IES) 
conveniadas ao IMIP (UFPE, FPS e UPE) que estejam cursando ou tenham cursado as disciplinas 
teóricas referentes à Saúde da Mulher, Saúde da Criança ou Saúde do Adulto/Idoso, mediante 
agendamento prévio com a Coordenação de Ensino de Enfermagem. 
 
Vagas 
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação. 
 

CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 

1.236h Diarista de 6h de segunda à sexta-feira (manhã) 06 meses 

200h 6h duas vezes por semana (tarde). 06 meses 

120h Diaristas de 6h de segunda à sexta-feira. 06 meses 

 

http://lattes.cnpq.br/7732728071409829
http://lattes.cnpq.br/7870380242150610
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Estágio Curricular Obrigatório em Farmácia 
 

Coordenadora 
Ítala Morgânia Farias da Nóbrega – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4777  internato@imip.org.br 
 
Caracterização do Estágio 
O estágio compreende atividades teóricas e práticas que possibilitam aos estudantes de farmácia 
aprimorar os conhecimentos obtidos no processo ensino-aprendizagem. O desenvolvimento dos 
estágios ocorre sob supervisão do preceptor, de forma contínua, caracterizando-se como momento 
de ação/reflexão/ação das aplicações práticas dos conhecimentos obtidos por meio do ensino, da 
pesquisa e atividades de extensão. Em conformidade com a legislação vigente o Estágio 
Supervisionado não estabelece qualquer vínculo empregatício entre o estudante e a instituição 
conveniada. Visa exclusivamente o aprimoramento teórico/prático dos estudantes. A carga horária 
do estágio deverá assegurar a prática de intervenções preventivas e curativas nos diferentes níveis de 
atuação. 
 

O estágio em farmácia aborda o desenvolvimento de competências frente à assistência farmacêutica 
hospitalar de criança, saúde da mulher, do adulto e do idoso proporcionando o desenvolvimento das 
habilidades e competências do estudante para a assistência individualizada ao paciente e seus 
familiares, além de estimulá-los a iniciação científica. 
 
Pré-requisitos 
Ser graduando do curso de Farmácia da FPS e estar cursando o 7º ou 9º período. 
 
Vagas 
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação. 
 

CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
Estudantes do 7º período: 100h 05 rodízios de 20h cada Diarista. 03 meses 
Estudantes do 9º período:600h 08 rodízios de 75h cada Diarista. 06 meses 

 
 
 

http://lattes.cnpq.br/0837333492600783
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Estágio Curricular Obrigatório em Fisioterapia 
 

Coordenadora 
Doralice Ribeiro Gouveia Lima – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4777  internato@imip.org.br 
 
Caracterização do Estágio 
O estágio compreende atividades teóricas e práticas que possibilitam aos estudantes de fisioterapia 
aprimorar os conhecimentos obtidos no processo ensino-aprendizagem. O desenvolvimento dos 
estágios ocorre sob supervisão do preceptor, de forma contínua, caracterizando-se como momento 
de ação/reflexão/ação das aplicações práticas dos conhecimentos obtidos por meio do ensino, da 
pesquisa e atividades de extensão. Em conformidade com a legislação vigente, o Estágio 
Supervisionado não estabelece qualquer vínculo empregatício entre o estudante e a instituição 
conveniada. Visa exclusivamente o aprimoramento teórico/prático dos estudantes. A carga horária 
do estágio deverá assegurar a prática de intervenções preventivas e curativas nos diferentes níveis de 
atuação. 
 

O estágio em fisioterapia aborda o desenvolvimento de competências frente à assistência 
fisioterapêutica da criança, saúde da mulher, do adulto e do idoso proporcionando o 
desenvolvimento das habilidades e competências do estudante para a assistência individualizada ao 
paciente e seus familiares, além de estimulá-los a iniciação científica. 
 
Pré-requisitos 
Ser graduando do curso de Fisioterapia da FPS e que estejam cursando o 7º ou 8º período. 
 
Vagas 
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação. 
 
 
 
 
 
 
 

CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
Estudantes do 7º período: 

500h 
04 rodízios de 100h práticas cada 

Diarista ou de plantão e 100h teóricas 
05 meses 

Estudantes do 8º período: 
500h 

02 rodízios de 200h práticas cada 
Diarista ou de plantão e 100h teóricas 

05 meses 

http://lattes.cnpq.br/4032560240607287
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Estágio Curricular Obrigatório em Fonoaudiologia 
 

Coordenadora 
Carla Baptista Vasquez Cordeiro – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4777  internato@imip.org.br 
 
Caracterização do Estágio 
Estágio supervisionado em Fonoaudiologia, nas áreas de linguagem, motricidade oral, voz e 
audiologia. 
 
Pré-requisito 
Cursando o 7° período do curso de Fonoaudiologia. 
 
Processo Seletivo 
Entrevista. 
 
Vagas 
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação. 
 

CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 

96h 
02 dias por semana; 

8h/semana 
03 meses 

 
 

http://lattes.cnpq.br/4096125893665190
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Estágio Curricular Obrigatório em Nutrição 
 

Coordenadora 
Chika Wakiyama – currículo lattes 
 

Contatos Secretaria 
(81) 2122-4777  internato@imip.org.br 

 

Caracterização do Estágio IMIP/FPS 
Realizado nas áreas de Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), nutrição clínica, e saúde pública, o 
estágio possibilita ao estudante ampliar seus conhecimentos por meio do treinamento em serviço. 
Permite a observação do fluxo operacional e das rotinas do Departamento de Nutrição e/ou atuação 
nas atividades inerentes ao nutricionista sob supervisão de preceptoria, tais como: reconhecimento 
da Unidade de Alimentação e Nutrição em relação à sua estrutura e organização, bem como as 
atividades técnicas e administrativas desenvolvidas pelo profissional nutricionista desde o 
planejamento até a distribuição das refeições, e sua inter-relação com os funcionários e os 
comensais, avaliação do estado nutricional do paciente, acompanhamento das visitas 
interdisciplinares, realização da prescrição dietética, evolução em prontuário, orientação dos 
pacientes na alta hospitalar/ambulatório, atuação em atividade de educação nutricional e de 
pesquisa científica. Apresentação de estudos de casos clínicos, seminários, formulação de novos 
protocolos e orientações, além da participação em atividades científicas promovidas pela Instituição. 
 

Objetivos 
• GERAL: Conduzir o estudante à iniciação e habilitação no desempenho das atividades inerentes 

ao profissional nutricionista. 
• ESPECÍFICOS: 

o Desenvolver habilidades para realizar o acompanhamento nutricional aos pacientes, 
baseando-se em suas condições clínicas, sociais, culturais e econômicas, visando atenção 
integral aos mesmos; 

o Capacitar o estudante ao atendimento dos pacientes de forma humanizada e de acordo com o 
código de ética da profissão; 

o Proporcionar aquisição de conhecimento e desenvolvimento de habilidades na área de 
nutrição para a promoção de saúde, prevenção e tratamento de doenças; 

o Estimular a participação em atividades teóricas e em pesquisa científica; 
o Desenvolver atividades que proporcionem a capacitação dos estudantes na atuação 

profissional. 
 

Pré-requisitos 
Ser graduando do curso de Nutrição da FPS e que estejam cursando o 7º ou 8º período. 
 

Processo Seletivo 
Os estudantes são encaminhados por meio de ofício/carta de encaminhamento. 
 

Vagas 
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação. 
 

ÁREA CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
UAN 325h 40h/semana 01 mês e 10 dias 

Nutrição Clínica Adulto 140h 34h/semana 20 dias 
Nutrição Clínica Pediatria 140h 34h/semana 20 dias 

Saúde coletiva (BLH, ambulatório e SAD) 325h 30h/semana 02 meses e 03 semanas 

http://lattes.cnpq.br/9700975915779708
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Estágio Curricular Obrigatório em Odontologia 
 

Coordenadora 
Veronica Maria da Rocha Kozmhinsky – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4777  internato@imip.org.br 
 
Caracterização do Estágio 
Treinamento em serviço contínuo, sob supervisão, por meio da atuação do acadêmico nos cenários 
de prática ambulatorial, assim como realização de atividades teóricas: Seminários, Clube de Revista e 
Leitura Crítica de Artigos, visando a capacitação do estudante para o diagnóstico, prevenção e 
tratamento das doenças do Sistema Estomatognático, para melhorar conhecimentos, habilidades e 
atitudes necessárias ao exercício da Odontologia. 
 
Pré-requisitos 
Estudantes do curso de graduação de odontologia do 10º período da UFPE e da Faculdade de 
Odontologia de Pernambuco (FOP) da UPE. 
 
Processo Seletivo 
Os estudantes são encaminhados por meio de ofício das universidades conveniadas. 
 
Vagas 
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação. 
 

CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 

240h (UFPE) 20h/semana conforme grade curricular 05 meses 

300h (FOP) 20h/semana conforme grade curricular 05 meses 

 
 

http://lattes.cnpq.br/4411553413112469
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Estágio Curricular Obrigatório em Psicologia 
 

Coordenadoras 
Eliane Nóbrega Albuquerque – currículo lattes 
Cybelle Cavalcanti Accioly – currículo lattes 
 

Contatos Secretaria 
(81) 2122-4777  internato@imip.org.br 

 

Caracterização do Estágio 
A inserção dos estagiários no hospital geral proporcionará a atuação em diversos cenários de 
aprendizagens, desenvolvendo atividades como: atendimentos clínicos ambulatoriais a crianças, 
adolescentes, adultos, idosos e familiares; atendimentos individuais e em grupo aos pacientes 
internados nas enfermarias das várias especialidades do hospital; Grupos psicoterapêuticos; Clube de 
Revista; Supervisão; Colóquio mensal de apresentação e discussão dos casos em atendimento; 
Jornada de Estudos em Psicologia com apresentação de trabalho de Conclusão de Estágio. 
 

O Estágio em Psicologia Clínica/hospitalar e no Laboratório de Avaliação Psicológica do IMIP tem 
como finalidade proporcionar o desenvolvimento das competências, de acordo com a proposta da 
aprendizagem ativa. Compreende atividades teóricas e práticas que possibilitam aos estudantes 
aprimorar os conhecimentos obtidos na graduação e ocorre sob supervisão dos preceptores, 
supervisores e tutores, de forma contínua, caracterizando-se como momento de consolidação dos 
conhecimentos obtidos por meio do ensino, da pesquisa e atividades de extensão. Visa 
exclusivamente o aprimoramento teórico/prático dos estudantes. 
 

Cada cenário de prática profissional engloba a avaliação de competências específicas e visa assegurar 
a prática de intervenções preventivas e curativas nos diferentes níveis de atuação. Ao final do 
estágio, espera-se que o estagiário esteja apto a realizar levantamento de hipóteses psicodinâmicas, 
mostrar interesse efetivo por cada caso, planejar um projeto de intervenção terapêutica, além de 
desenvolver articulações teórico/clínicas necessárias ao exercício profissional do psicólogo. 
 

Pré-requisitos 
Ter concluído o 6º período de psicologia (FPS) e o 8° período (UFPE) e/ou estar apto academicamente 
para a realização do estágio curricular obrigatório; ter sido aprovado pela seleção interna do setor de 
psicologia. 
 

Processo Seletivo 
Entrevista; avaliação escrita; carta de intenção; análise do currículo e do histórico escolar, 
encaminhamento da IES. 
 

Ingresso 
Fevereiro e agosto de cada ano letivo a depender do calendário das universidades conveniadas: UFPE 
e FPS. Os estudantes são encaminhados por meio de ofício das universidades conveniadas ou 
solicitam Estágio Curricular Obrigatório nos setores interessados. 
 

Vagas 
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a coordenação do estágio. 
 

CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
510h/ano 05 turnos/semana de até 6h de duração. (20h/semana) 10 meses 

http://lattes.cnpq.br/3510113773773248
http://lattes.cnpq.br/5272237566299573
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Estágio Curricular Obrigatório em Serviço Social 
 

Coordenadores 
Leila Marçal Benício Teixeira – currículo lattes 
Leandro Ferreira Aguiar1 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4777  ssocial@imip.org.br 
 
Caracterização do Estágio 
Observação participante do atendimento dos/das assistentes sociais, desempenho de atividades 
monitoradas por profissional especializado, discussão de textos teóricos que reflitam a relação teoria-
prática, elaboração de anteprojeto/ projeto de intervenção. 
 
Pré-requisito 
Estar cursando Serviço Social no período que o curso exige estágio curricular obrigatório. 
 
Processo Seletivo 
Seleção interna (prova escrita/avaliação curricular/entrevista). 
 
Vagas 
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação. 
 

CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
480h 12h/semana 01 ano 

 
 

 
1 Assistente Social. Mestre em Serviço Social. Especialista em Cuidados Paliativos. 

http://lattes.cnpq.br/8190205779914376
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Estágios Curriculares Obrigatórios em Terapia Ocupacional 
 
Coordenadora 
Catharina Machado Portela – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 3322-5664  terapiaocupacionalimip@yahoo.com.br 
 
Caracterização do Estágio 
Treinamento teórico-prático em serviço na área de Terapia Ocupacional, sob supervisão, por meio da 
assistência à saúde da criança, do adulto e do idoso proporcionando o desenvolvimento das 
habilidades e competências do estudante, para avaliação, planejamento e acompanhamento, da 
assistência individualizada e em grupo ao paciente e seus familiares, além de estimulá-los a iniciação 
científica. 
 
Pré-requisito 
Os alunos devem estar matriculados nas disciplinas de Prática Supervisionada I ou II da UFPE. 
 
Processo Seletivo 
Avaliação curricular e/ou entrevista. 
 
Vagas 
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação. 
 

SETOR 
CARGA 

HORÁRIA 
REGIME DURAÇÃO 

Brinquedoteca 420h 25h/semana 04 meses 
Ambulatório Canguru (follow up)  420h 25h/semana 04 meses 

Centro Especializado em Reabilitação – CER IV 
(reabilitação física e cognitiva/ setor adulto) 

420h 25h/semana 04 meses 

Centro Especializado em Reabilitação – CER IV 
(reabilitação física e cognitiva/ setor pediátrico) 

420h 25h/semana 04 meses 

Enfermaria de Clínica Médica (adulto) 420h 25h/semana 04 meses 
Enfermaria de Clínica Médica (adulto) + Centro 

Especializado em Reabilitação – CER IV 
(reabilitação física/ setor adulto) 

420h 25h/semana 04 meses 

Enfermaria de Leitos de Retaguarda (setor adulto) 420h 25h/semana 04 meses 
Enfermaria Pediátrica 420h 25h/semana 04 meses 

 
 

http://lattes.cnpq.br/5918776352743678
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ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO OBRIGATÓRIOS 
 

Estágios Curriculares Não Obrigatórios em Medicina 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4777  internato@imip.org.br 
 
 

CIRURGIA PEDIÁTRICA 
 
Coordenador 
Cássio Tamara Ribeiro – currículo lattes 
 
Caracterização do Estágio 
Treinamento prático em serviço na área de Cirurgia Pediátrica, sob supervisão médica especializada, 
visando oferecer treinamento para o atendimento à criança. A duração do estágio será de 06 meses 
(312h), podendo ser renovado por mais 06 meses (624h). 
 
Pré-requisito 
Ser estudante de Medicina regularmente matriculado em uma IES do Estado de Pernambuco; ter 
concluído ou estar cursando a disciplina de Pediatria ou Módulo Saúde da Criança e ser selecionado 
por meio de Processo Seletivo para acadêmicos de Medicina do IMIP. 
 
Processo Seletivo 
Anual. Primeira fase: teste cognitivo, contendo 40 questões do tipo múltipla escolha (peso 05). 
Segunda fase: teste de habilidades e competências, contendo 04 estações clínicas onde serão 
avaliadas as habilidades, atitudes e competências dos candidatos diante de casos clínicos simulados 
(peso 05). 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
09 312h Plantões de 12h/semana 06 meses 

09 624h Plantões de 12h/semana 12 meses 
 
 

http://lattes.cnpq.br/2157628838082534


GRADUAÇÃO >> ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO OBRIGATÓRIOS EM MEDICINA    

  

25 

 

EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA 
 
Coordenadora 
Danielle Rodrigues Leal – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4777  internato@imip.org.br 
 
Caracterização do Estágio 
Treinamento prático em serviço na área de Emergência Pediátrica, sob supervisão médica 
especializada, visando oferecer treinamento para o atendimento à criança. A duração do estágio será 
de 6 meses (312h), podendo ser renovado por mais 06 meses (624h). 
 
Pré-requisito 
Ser estudante de Medicina regularmente matriculado em uma IES do Estado de Pernambuco; ter 
concluído ou estar cursando a disciplina de Pediatria ou Módulo Saúde da Criança e ser selecionado 
por meio de Processo Seletivo para acadêmicos de Medicina do IMIP. 
 
Processo Seletivo 
Anual. Dar-se-á em duas fases: 

• Primeira fase – Teste cognitivo, contendo 40 questões do tipo múltipla escolha, serão 
classificados para segunda fase os candidatos com nota igual ou maior que 5,00; 

• Segunda fase – Teste de habilidades e competências, contendo 04 estações clínicas onde 
serão avaliadas as habilidades, conhecimento, atitudes e competências do candidato. 

 
Vagas 
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação. 
 

CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
624h Plantões de 12h/semana 12 meses 

312h Plantões de 12h/semana 06 meses 
 
 

http://lattes.cnpq.br/3064721610151607
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OBSTETRÍCIA 
 
Coordenadora 
Liana Camelo Pessoa Lira – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4777  internato@imip.org.br 
 
Caracterização do Estágio 
Treinamento prático em serviço na área de Obstetrícia, sob supervisão médica especializada, visando 
oferecer treinamento para o atendimento à mulher. A duração do estágio será de 06 meses (312h), 
podendo ser renovado por mais 06 meses (624h). 
 
Pré-requisitos 
Ser estudante de Medicina regularmente matriculado em uma IES do Estado de Pernambuco; ter 
concluído ou estar cursando a disciplina de Pediatria ou Módulo Saúde da Criança e ser selecionado 
por meio de Processo Seletivo para acadêmicos de Medicina do IMIP. 
 
Processo Seletivo 
Anual. Dar-se-á em duas fases: 

• Primeira fase: teste cognitivo, contendo 40 questões do tipo múltipla escolha (peso 05); 
• Segunda fase: teste de habilidades e competências, contendo quatro estações clínicas onde 

serão avaliadas as habilidades, atitudes e competências dos candidatos diante de casos 
clínicos simulados (peso 05). 

 
VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 

18 624h Plantões de 12h/semana 12 meses 
18 312h Plantões de 12h/semana 06 meses 

 

http://lattes.cnpq.br/7857156934598157
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UNIDADE NEONATAL 
 
Coordenadora 
Bárbara Welkovic – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4777  internato@imip.org.br 
 
Caracterização do Estágio 
Treinamento prático em serviço na área de Neonatologia, sob supervisão médica especializada, 
visando oferecer treinamento para o atendimento ao recém-nascido. A duração do estágio será de 06 
meses (312h), podendo ser renovado por mais 06 meses (624h). 
 
Pré-requisitos 
Ser estudante de Medicina regularmente matriculado em uma IES do Estado de Pernambuco; ter 
concluído ou estar cursando a disciplina de Pediatria ou Módulo Saúde da Criança e ser selecionado 
por meio de Processo Seletivo para acadêmicos de Medicina do IMIP. 
 
Processo Seletivo 
Anual. Dar-se-á em duas fases: 

• Primeira fase: teste cognitivo, contendo 40 questões do tipo múltipla escolha (peso 05); 
• Segunda fase: teste de habilidades e competências, contendo 04 estações clínicas onde serão 

avaliadas as habilidades, atitudes e competências dos candidatos diante de casos clínicos 
simulados (peso 05). 

 
VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 

13 13 Plantões de 12h/semana 12 meses 
13 13 Plantões de 12h/semana 06 meses 

 

http://lattes.cnpq.br/3059273426291445
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Estágio Curricular Não Obrigatório em Enfermagem 
 
Coordenadoras 
Maria Ines Bezerra de Melo – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4777  coordensinoenfermagem@imip.org.br 
 
Caracterização do Estágio 
Treinamento em serviço contínuo, sob supervisão, através da atuação do acadêmico nos cenários de 
prática hospitalar assim como realização de atividades teóricas, sob supervisão - estudo de caso. 
Aborda o desenvolvimento de habilidades e de competências de acordo com objetivos previamente 
traçados, frente à assistência sistematizada de enfermagem à saúde da mulher, da criança, do adulto 
e do idoso nos serviços de atenção primária, secundária e terciária, com base na semiologia e 
semiotécnica de enfermagem. Proporciona o desenvolvimento da assistência individualizada, integral 
e holística, além de dar subsídios para nortear pesquisas cientificas. 
 
Pré-requisitos 
Ser estudante de enfermagem regularmente matriculado em uma IES do Estado de Pernambuco; 
estar cursando ou ter cursado as disciplinas teóricas referentes à saúde da mulher, da criança e do 
adulto/idoso; ser selecionado por meio de Processo Seletivo para acadêmicos de enfermagem do 
IMIP. 
 
Processo Seletivo 
Anual. Dar-se-á em duas fases:  

• Primeira fase – Teste cognitivo, contendo 40 questões do tipo múltipla escolha, serão 
classificados para segunda fase os candidatos com nota igual ou maior que 5,00; 

• Segunda fase – Teste de habilidades e competências, contendo 04 estações clínicas onde 
serão avaliadas as habilidades, conhecimento, atitudes e competências do candidato. 

 
Vagas 
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação. 
 

CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
720h a 1.440h 30h/semana 12 x 60h 

http://lattes.cnpq.br/7732728071409829
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PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

Coordenador Geral 

Eduardo Jorge da Fonseca Lima – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4166  ensino@imip.org.br 
 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA 
Todos os programas de Residência Médica oferecidos pelo IMIP são credenciados pela Comissão 
Nacional de Residência Médica (CNRM), conforme legislação vigente disponível no site do Ministério 
da Educação (MEC). O concurso para a Residência Médica é realizado anualmente pela Secretaria de 
Saúde do Estado de Pernambuco e os candidatos selecionados são encaminhados ao IMIP. 
Tradicionalmente, o edital é publicado entre os meses de novembro e dezembro e a prova de seleção 
é realizada entre os meses de dezembro e janeiro de cada ano. 
 
 

ANESTESIOLOGIA 
 
Supervisor 
Marcelo Neves Silva2 
 
Caracterização do Programa 
Compreende uma abordagem teórica e prática em Anestesiologia, utilizando a metodologia de 
ensino com aprendizagem ativa. O programa inclui ambulatório de pré-anestésico e de dor crônica, 
atuação supervisionada em diversos procedimentos anestésicos-cirúrgicos nas seguintes clínicas: 
ginecologia e obstetrícia, geral, vascular, ortopedia, urologia, otorrinolaringologia, plástica, buco-
maxilo-facial, mastologia, cardiologia, transplantes cardíacos, hepáticos, renais e de córnea. Ainda 
contempla anestesia para cirurgias pediátricas, neonatais, cardiotorácicas, laparoscópicas, 
oncológicas e para procedimentos diagnósticos, como tomografia computadorizada, ressonância 
magnética, broncoscopia, colonoscopia, endoscopia digestiva e hemodinâmica no adulto e na 
criança. Também abordagem da via aérea difícil e atendimento em UTI. 
 
Pré-requisito 
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
09 8.640h 60h/semana 03 anos 

 
2 Médico. Especialista em Anestesiologia. 

http://lattes.cnpq.br/4873032931017402
http://www.mec.gov.br/
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R4 – OPCIONAL EM ANESTESIOLOGIA PEDIÁTRICA 
 
Supervisora 
Luciana Cavalcanti Lima – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Compreende uma abordagem teórica e prática em Anestesiologia, utilizando a metodologia de 
ensino com aprendizagem ativa. 
 
Pré-requisito 
Residência médica em Anestesiologia credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
02 2.880h 60h/semana 01 ano 

 
 

CANCEROLOGIA CIRÚRGICA 
 
Supervisor 
Vandré Cabral Gomes Carneiro – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórica e prática em Cancerologia Cirúrgica, formando médico especialista, 
desenvolvendo as competências (conhecimentos e práticas) para atuar em todos os níveis de 
cuidados na rede de atenção oncológica do país, com ênfase as situações clínicas oncológicas mais 
relevantes nos diversos cenários da prática profissional. 
 
Pré-requisito 
Residência médica em cirurgia geral credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
02 8.640h 60h/semana 03 anos 

 

http://lattes.cnpq.br/6610628116879926
http://lattes.cnpq.br/6796630360211932
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CANCEROLOGIA CLÍNICA 
 
Supervisora 
Bárbara Lafayette – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Treinamento em serviço em Cancerologia Clínica com abordagem teórica e prática para a 
assistência integral do paciente oncológico. O programa do curso é baseado no desenvolvimento 
de habilidades, capacidades e competências, de modo de não só valorizar as características 
cognitivas e de capacidades exclusivamente clínicas, mas também educacionais, de gestão e de 
pesquisa. Transpassando a perspectiva técnico-científica para atingir também as dimensões 
humanas e da prática interdisciplinar. Uma formação dessa natureza exige a exposição a situações 
clínicas prevalentes e diversas em numerosos cenários de prática, sob a supervisão de preceptores 
qualificados. Este profissional deve estar apto ao final do seu treinamento a tratar 
apropriadamente os pacientes com as mais diversas neoplasias malignas, baseado em 
conhecimento médico orientado por evidência científica e em princípios éticos. Além disso, deve 
usar racionalmente a farmacopeia de agentes antineoplásicos disponíveis, trabalhar 
harmonicamente com equipe interdisciplinar, avaliar criticamente e desenvolver pesquisa nesta 
área médica, além de ser capaz de se comunicar, de maneira eficaz, com a equipe, pacientes e 
seus familiares. 
 
Pré-requisito 
Residência médica em clínica médica credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 

03 8.640h 60h/semana 03 anos 
 
 

CANCEROLOGIA PEDIÁTRICA 
 
Supervisora 
Kaline Maria Maciel de Oliveira – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em Cancerologia Pediátrica para atuar em procedimentos 
ambulatoriais e de internação em pacientes oncológicos pediátricos. 
 
Pré-requisito 
Residência em Pediatria credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
02 5.760h 60h/semana 02 anos 

 

http://lattes.cnpq.br/9397392962067556
http://lattes.cnpq.br/6358017653563185
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CARDIOLOGIA 
 
Supervisor  
André Lafayette – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórica e prática em Cardiologia, formando profissionais com capacidade de realizar 
atendimento emergencial do paciente cardiopata, reconhecer e tratar patologias cardiovasculares 
agudas ou crônicas, sempre valorizando o paciente como um todo. 
 
Pré-requisito 
Residência Médica em Clínica Médica credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
04 5.760h 60h/semana 02 anos 

 

CIRURGIA CARDIOVASCULAR 
 
Supervisor 
Cristiano Berardo Carneiro da Cunha – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Compreende uma abordagem teórica e prática em Cirurgia Cardiovascular.  
 
Pré-requisito 
Residência médica em cirurgia geral credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
02 14.400h 60h/semana 05 anos 

 
 

CIRURGIA DA MÃO 
 
Supervisor 
Fábio Henrique do Couto Soares – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática na capacitação e treinamento dos médicos residentes em diagnóstico, 
das afecções da mão e membro superior. 
 
Pré-requisito 
Residência em ortopedia/traumatologia ou Cirurgia plástica credenciado pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
02 5.760h 60h/semana 02 anos 

 
 

http://lattes.cnpq.br/8404929326393451
http://lattes.cnpq.br/64529430131450723
http://lattes.cnpq.br/2105334399928637
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CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO 
 
Supervisor 
Antônio Cavalcanti de Albuquerque Martins – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em Cirurgia do aparelho digestivo. Conhecimentos e habilidades 
cirúrgicas, além de atitudes relevantes para o exercício profissional do cirurgião digestivo. 
 
Pré-requisito 
Residência em Cirurgia Geral credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
01 5.760h 60h/semana 02 anos 

 
 

CIRURGIA GERAL 
 
Supervisor 
Antônio Cavalcanti de Albuquerque Martins – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em Cirurgia Geral. 
 
Pré-requisito 
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
03 8.640 60h/semana 03 anos 

 
 

PROGRAMA DE PRÉ-REQUISITO EM ÁREA CIRÚRGICA BÁSICA 
 
Supervisor 
Antônio Cavalcanti de Albuquerque Martins – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em Cirurgia Geral. 
 
Pré-requisito 
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
01 5.760 60h/semana 02 anos 

 
 
 
 

http://lattes.cnpq.br/7421390486310259
http://lattes.cnpq.br/7421390486310259
http://lattes.cnpq.br/7421390486310259
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CIRURGIA PEDIÁTRICA 
 

Supervisor 
Cássio Tamara Ribeiro – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em Cirurgia Pediátrica para atuar no diagnóstico e tratamento de 
doenças cirúrgicas na criança e no adolescente. 
 
Pré-requisito 
Residência médica em Cirurgia Geral credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
02 8.640h 60h/semana 03 anos 

 
 

CIRURGIA PLÁSTICA 
 

Supervisor 
Ivo Vieira Salgado Filho – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prático em Cirurgia Plástica. Formação de profissionais capacitados em realizar 
os diversos procedimentos de baixa, média e alta complexidade cirúrgica, reparadores ou 
estéticos, na Cirurgia Plástica. 
 
Pré-requisito 
Residência médica em Cirurgia Geral credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
02 8.640h 60h/semana 03 anos 

 
 

CIRURGIA VASCULAR 
 

Supervisor 
Antonio Vasconcelos3 
 
Caracterização do Programa 
Residência em cirurgia vascular com atuação teórico-prática enfocando patologias arteriais, 
venosas e linfáticas. 
 
Pré-requisito 
Residência médica em Cirurgia Geral credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
02 5.760h 60h/semana 02 anos 

 
3 Médico. Especialista em Cirurgia Vascular. 

http://lattes.cnpq.br/2157628838082534
http://lattes.cnpq.br/4998353773579971
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CLÍNICA MÉDICA 
 
Supervisor 
Paulo Silveira Tasso – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Programa de formação do Internista, utilizando metodologia de ensino baseada nos princípios da 
aprendizagem ativa – ABP, objetivando sua formação nesta área básica e capacitando-o para o 
mercado de trabalho e para a prestação de assistência à saúde de qualidade técnica e 
humanizada.  
 
Pré-requisito 
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
09 5.760h 60h/semana 02 anos 

 

DERMATOLOGIA 
 
Supervisora 
Marcella Maria de Souza Araújo – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em dermatologia pela metodologia ABP, para atuação como médico 
dermatologista com reconhecimento pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e 
Associação Médica Brasileira (AMB), por meio da obtenção do título de especialista em 
Dermatologia pela mesma sociedade. 
 
Pré-requisito 
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
04 8.640h 40h/semana 03 anos 

 

RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 
 
Supervisor 
Filipe Aragão Félix – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em ações diagnósticas e terapêuticas nas áreas de Radiologia Geral e 
Contrastada. 
 
Pré-requisito 
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
07 8.640h 60h/semana 03 anos 

http://lattes.cnpq.br/7622990345847611
http://lattes.cnpq.br/4664295742185478
http://lattes.cnpq.br/1362504882891410
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ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 
 
Supervisor 
Érico Higino de Carvalho – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Treinamento teórico-prático em endocrinologia. 
 
Pré-requisito 
Residência Médica em Clínica Médica credenciado pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
03 5.760h 60h/semana 02 anos 

 
 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
 
Supervisor 
Gustavo José Carneiro Leão Filho – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Treinamento teórico-prático em endoscopia digestiva e vias biliares para atuar em procedimentos 
endoscópicos diagnósticos e terapêuticos. 
 
Pré-requisito 
Residência médica em Clínica Médica ou Cirurgia Geral credenciados pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
01 5.760h 60h/semana 02 anos 

 
 

GERIATRIA 
 
Supervisor 
Eduardo Jorge Abrantes da Fonte – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em geriatria, formando profissionais competentes para atuarem em 
todos os níveis de cuidados na rede de atenção à saúde do idoso, por meio de projeto pedagógico 
de desenvolvimento de atitudes, capacidades e competências.  
 
Pré-requisito 
Residência médica em Clínica Médica credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
02 5.760h 60h/semana 02 anos 

 

http://lattes.cnpq.br/6575184467645279
http://lattes.cnpq.br/8450719660977559
http://lattes.cnpq.br/2591854218627372
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HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 
 
Supervisora 
Manuela Freire Hazin Costa – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Conhecimento teórico e prático da Hematologia e Hemoterapia nos seus aspectos preventivo, de 
diagnóstico e curativo. Treinamento prático em serviços de apoio ao diagnóstico e tratamento das 
doenças benignas e malignas da Hematologia e em serviços de Hemoterapia. 
 
Pré-Requisito 
Residência médica de clínica médica credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
03 5.760h 60h/semana 02 anos 

 
 

HEPATOLOGIA 
 
Supervisor 
Tibério Batista de Medeiros – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Conhecimento teórico e prático da hepatologia nos seus aspectos preventivos e curativos. 
Treinamento prático em serviços de apoio ao diagnóstico e tratamento das doenças hepáticas. 
 
Pré-requisito 
Residência médica em gastroenterologia, infectologia, clínica médica credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
02 5.760h 60h/semana 02 anos 

 
 

HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA 
 
Supervisor 
Flávio Roberto Azevedo de Oliveira – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Conhecimento teórico e prático em cardiologia intervencionista para aquisição de conhecimento 
técnico científico na área específica. 
 
Pré-requisito 
Residência médica em Cardiologia, credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
01 5.760h 60h/semana 02 anos 

 

http://lattes.cnpq.br/8925280323059282
http://lattes.cnpq.br/9594909157495059
http://lattes.cnpq.br/6448844506580318
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MASTOLOGIA 
 
Supervisora 
Isabel Cristina Areia Lopes Pereira – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática para atuação no diagnóstico e tratamento dos pacientes portadores de 
afecções benignas e malignas da mama. 
 
Pré-requisito 
Residência médica em Cirurgia Geral ou Ginecologia e Obstetrícia credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
02 5.760h 60h/semana 02 anos 

 
 

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 
 
Supervisora 
Tereza Cristina Alves Bezerra – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática na área de saúde coletiva através do treinamento em serviço 
supervisionado, para atuar em unidades de saúde sob a ótica do modelo de atenção da Estratégia 
Saúde da Família, visando a consolidação do SUS. 
 
Pré-requisito 
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
20 5.760h 60h/semana 02 anos 

 
 

MEDICINA INTENSIVA 
 
Supervisor  
Genes Felipe Rocha Cavalcanti – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em Medicina Intensiva, formando profissionais especializados na área 
de terapia intensiva envolvendo não só o domínio do conhecimento teórico como também as 
atividades práticas.  
 
Pré-requisito 
Residência médica em Anestesiologia, Clínica Médica ou Cirurgia Geral credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
02 5.760h 60h/semana 02 anos 

 

http://lattes.cnpq.br/0543703000796156
http://lattes.cnpq.br/9235224342805131
http://lattes.cnpq.br/8675556636950294
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MEDICINA NUCLEAR 
 
Supervisor 
Tien-Man Cabral Chang – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em Medicina Nuclear, formando profissionais capacitados em realizar 
marcação de fármacos radioativos, proceder seus controles de qualidade; realizar o controle de 
qualidade dos equipamentos de medicina nuclear (câmara de cintilação, PET/CT; curiômetro) e 
saber interpretar os resultados.  
 
Pré-requisito 
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
01 8.640h 60h/semana 03 anos 

 

MEDICINA PALIATIVA 
 
Supervisora 
Mirella Rebello Bezerra – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática visando capacitar médicos para atuar de modo transformador na área 
de atuação em medicina paliativa de forma integral e interdisciplinar nos diversos cenários de 
atuação de prática. 
 
Pré-requisito 
Residência médica em Anestesiologia, Clínica Médica, Cirurgia Geral ou Medicina de Família e 
Comunidade credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
02 2.880h 60h/semana 01 ano 

 

NEFROLOGIA CLÍNICA 
 
Supervisora 
Ana Paula Santana Gueiros – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em Nefrologia para atuar em Nefrologia Clínica, Terapia de 
Substituição Renal e Transplante Renal. 
 
Pré-requisito 
Residência médica em Clínica Médica credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
04 5.760h 60h/semana 02 anos 

http://lattes.cnpq.br/2631655717539701
http://lattes.cnpq.br/9228716942165666
http://lattes.cnpq.br/2000914015552116
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R4 – OPCIONAL EM TRANSPLANTE RENAL 
 
Supervisor 
João Marcelo Medeiros de Andrade – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prático do transplante renal nos aspectos e imunológicos e clínicos. 
 
Pré-requisito 
Residência médica em Nefrologia credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
02 2.880h 60h/semana 01 ano 

 
 

OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA 
 
Supervisor 
Aurélio Antônio Ribeiro da Costa – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em Ginecologia e Obstetrícia para atuar em procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos, clínicos e cirúrgicos. 
 
Pré-requisito 
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
15 8.640h 60h/semana 03 anos 

 
 

R4 – OBSTETRÍCIA/GINECOLOGIA COM ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM ENDOSCOPIA 
GINECOLÓGICA 
 
Supervisora 
Ana Paula Guimarães4 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em endoscopia ginecológica para atuação em procedimentos 
laparoscópicos e histeroscópicos diagnósticos e cirúrgicos. 
 
Pré-requisito 
Residência médica em Ginecologia/Obstetrícia credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
02 2.880h 60h/semana 01 ano 

 
4 Médica Tocoginecologista. Especialista em Endoscopia Ginecológica. Mestre em Saúde Materno Infantil. 

http://lattes.cnpq.br/0609807795827295
http://lattes.cnpq.br/8552094023692230
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R4–OBSTETRÍCIA/GINECOLOGIA COM ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM MEDICINA FETAL 
 
Supervisora 
Silvia de Lourdes Dutra Loreto Faquini – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em Medicina Fetal para a atuação médica em procedimentos 
diagnósticos invasivos e não invasivos, assim como técnicas terapêuticas. 
 
Pré-requisito 
Residência médica em Obstetrícia/Ginecologia credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
03 2.880h 60h/semana 01 ano 

 
 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
 
Supervisor 
Fábio Henrique do Couto Soares – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em Ortopedia e Traumatologia para atuar na prevenção e em afecções 
ortopédicas. 
 
Pré-requisito 
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
06 8.640h 60h/semana 03 anos 

 
 

OTORRINOLARINGOLOGIA 
 
Supervisor 
Francisco Mario De Biase Neto – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial para atuar em 
procedimentos clínicos e cirúrgicos em pacientes com patologias otorrinolaringológicas. 
 
Pré-requisito 
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
02 8.640h 60h/semana 03 anos 

 
 

http://lattes.cnpq.br/7913269559568322
http://lattes.cnpq.br/2105334399928637
http://lattes.cnpq.br/5222970955761194
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PATOLOGIA 
 
Supervisora 
Ticiana Meira5 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em Patologia, formando profissionais capacitados em conhecer a 
importância das necropsias e suas indicações, limitações e implicações legais, sociais e sanitárias. 
 
Pré-requisito 
Graduação em Medicina reconhecido pelo MEC. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
02 8.640h 60h/semana 03 anos 

 

PEDIATRIA 
 
Supervisora 
Rhaíssa Holanda Araújo – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Modalidade de ensino de pós-graduação, realizado basicamente sobre a forma prática médica 
supervisionada, em tempo integral, desenvolvida no prazo mínimo de três anos. 
 
Pré-requisito 
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
18 8.640h 60h/semana 03 anos 

 

CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA 
 
Supervisora 
Luziene Alencar Bonates dos Santos – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática para o exercício da Cardiologia Pediátrica contemplando atividades 
práticas diárias na enfermaria e ambulatório de cardiopediatria. Plantão semanal na UTI de pós-
operatório de cirurgia cardíaca. Rodízio no setor de arritmias do PROCAPE, Reunião clínico-
cirúrgica semanal. Curso de ECG com aulas semanais. Seminários semanais. Discussão mensal de 
casos clínicos. 
 
Pré-requisito 
Residência médica em Pediatria credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
03 5.760h 60h/semana 02 anos 

 
5 Médica com residência em Clínica Médica no Hospital Barão de Lucena e Residente em Oncologia Clínica no IMIP. 

http://lattes.cnpq.br/2814038695112028
http://lattes.cnpq.br/5294019565232070
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ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA 
 
Supervisora 
Thereza Selma Soares Lins – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Treinamento teórico prático em Endocrinologia Pediátrica. 
 
Pré-requisito 
Residência médica em Pediatria credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
02 5.760h 60h/semana 02 anos 

 

GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA 
 
Supervisora 
Michela Cynthia da Rocha Marmo – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em Gastroenetrologia Pediátrica para atuação clínica. O programa 
inclui atividades práticas na assistência de pacientes ambulatoriais e internados da 
gastroenterologia e hepatologia pediátrica, realização e acompanhamento dos exames 
complementares, seminários semanais, discussão de artigos científicos e reunião clínica, 
acompanhadas pelos preceptores da equipe. A residência visa formação do especialista em 
gastroenterologia pediátrica para atuação clínica na especialidade, incentivando também a futura 
formação deste profissional para atuação na área de ensino e pesquisa. 
 
Pré-requisito 
Residência médica em Pediatria credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
02 5.760h 60h/semana 02 anos 

 

MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA 
 

Supervisora 
Alfredo Meneses6 
 
Caracterização do Programa 
Treinamento teórico prático em Medicina Intensiva Pediátrica. Desenvolver competências e 
habilidades para a assistência à criança criticamente enferma dentro de um enfoque em terapia 
intensiva pediátrica. 
 
Pré-requisito 
Residência médica em Pediatria credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
02 5.760h 60h/semana 02 anos 

 
6 Médico. Residência médica pelo Instituto Materno Infantil de Pernambuco. 

http://lattes.cnpq.br/7979539698286873
http://lattes.cnpq.br/4404649658979162
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NEFROLOGIA PEDIÁTRICA 
 

Supervisor 
Marcela Pandolfi7 
 
Caracterização do Programa 
Treinamento teórico prático em Nefrologia Pediátrica. 
 
Pré-requisito 
Residência médica em Pediatria credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
02 5.760h 60h/semana 02 anos 

 

NEONATOLOGIA 
 

Supervisoras 
Jucille do Amaral Meneses – currículo lattes 
Ana Luiza Diniz Barbosa Macedo – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em Neonatologia para atuar na assistência integral ao recém-nascido 
em diferentes níveis de complexidade. As atividades teórico-complementares compreendem: 
discussão de casos clínicos multidisciplinares, sessões clínico-radiológicas, sessões de perinatologia 
com discussões das causas de óbitos perinatais, discussão de artigos científicos, tutorias. Os cursos 
teórico-práticos obrigatórios compreendem: Reanimação neonatal (8h), Aleitamento materno 
(20h) e Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso (40h) e Transporte do RN de alto 
risco (8h). 
 
Pré-requisito 
Residência médica em Pediatria credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
06 5.760h 60h/semana 02 anos 

 

PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA 
 

Supervisora 
Patrícia Gomes de Matos Bezerra – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Treinamento teórico prático em Pneumologia Pediátrica. 
 
Pré-requisito 
Residência médica em Pediatria credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
02 5.760h 60h/semana 02 anos 

 
7 Médica Nefrologista Pediátrica. Especialista em pediatria com ênfase em Nefrologia pediátrica, ambos emitidos pela 
AMB, SBP e SBN. Mestre em educação para o ensino da saúde pela FPS. 

http://lattes.cnpq.br/4437555455927030
http://lattes.cnpq.br/4545317661336505
http://lattes.cnpq.br/1092917769637492
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PSIQUIATRIA 
 
Supervisor 
Gustavo de Azevedo Couto – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em Psiquiatria. 
 
Pré-requisito 
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
04 8.640h 60h/semana 03 anos 

 
 

PSIQUIATRIA INFANTIL 
 
Supervisora 
Rackel Eleutério Martins – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em Psiquiatria Infantil. 
 
Pré-requisito 
Residência médica em Psiquiatria credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
02 2.880h 60h/semana 01 ano 

 
 

RADIOTERAPIA 
 
Supervisora 
Ana Luiza Fassizoli da Fonte – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em Radioterapia formando profissionais com capacidade de promover 
um atendimento integral ao paciente oncológico. 
 
Pré-requisito 
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
01 11.520h 60h/semana 04 anos 

 

http://lattes.cnpq.br/7741422711887357
http://lattes.cnpq.br/6754426561366281
http://lattes.cnpq.br/0629018046108122
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UROLOGIA 
 
Supervisor 
Françualdo Ribeiro de Sá Barreto – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em urologia formando profissionais com capacidade de promover um 
atendimento integral ao paciente. 
 
Pré-requisito 
Residência médica em Cirurgia Geral credenciada pela CNRM. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
01 8.640h 60h/semana 03 anos 

 
 

http://lattes.cnpq.br/3459293648613654
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PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM 
 
Coordenadora 
Carmina Silva dos Santos – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4175 / 4155   coremu@imip.org.br 
 
O IMIP desenvolve Programas de Residência em Enfermagem nas áreas de saúde da criança, 
obstetrícia, clínica cirúrgica, nefrologia, oncologia e UTI. Todos os programas têm duração de 02 
anos e funcionam em regime de 60h/semana. 
 

O concurso para ingresso nos referidos programas é realizado anualmente pela Secretaria de 
Saúde do Estado de Pernambuco e os candidatos selecionados são encaminhados ao IMIP. 
Tradicionalmente, o edital é publicado entre os meses de novembro/dezembro e a Prova de 
Seleção é realizada nos meses de dezembro/janeiro de cada ano. Os programas têm início em de 
fevereiro de 2018. 
 
 

CANCEROLOGIA 
 
Caracterização do Programa 
Treinamento em serviço, através da atuação do enfermeiro nos cenários de prática (hospitalar, 
ambulatorial e comunitária), assim como realização de atividades teóricas (grupos de discussão, 
estudos de caso, clubes de revista e visitas clínicas). 
 
Pré-requisito 
Graduação em Enfermagem obtida em IES reconhecida pelo MEC. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
04 5.760h 60h/semana 02 anos 

 
 

CLÍNICA CIRÚRGICA 
 
Caracterização do Programa 
Treinamento em serviço, através da atuação do enfermeiro nos cenários de prática (hospitalar, 
ambulatorial e comunitária), assim como realização de atividades teóricas (grupos de discussão, 
estudos de caso, clubes de revista e visitas clínicas e reunião científica). 
 
Pré-requisito 
Graduação em Enfermagem obtida em IES reconhecida pelo MEC. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
04 5.760h 60h/semana 02 anos 

http://lattes.cnpq.br/4742883156073121
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NEFROLOGIA 
 
Caracterização do Programa 
Treinamento em serviço, através da atuação do enfermeiro nos cenários de prática (hospitalar, 
ambulatorial e comunitária), assim como realização de atividades teóricas (grupos de discussão, 
estudos de caso, clubes de revista, visitas clínicas e reunião científica). 
 
Pré-requisito 
Graduação em Enfermagem obtida em IES reconhecida pelo MEC. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
04 5.760h 60h/semana 02 anos 

 
 

OBSTETRÍCIA 
 
Caracterização do Programa 
Treinamento em serviço, através da atuação do enfermeiro nos cenários de prática (hospitalar, 
ambulatorial e comunitária), assim como realização de atividades teóricas (grupos de discussão, 
estudos de caso, clubes de revista e visitas clínicas). 
 
Pré-requisito 
Graduação em Enfermagem obtida em IES reconhecida pelo MEC. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
07 5.760h 60h/semana 02 anos 

 
 

SAÚDE DA CRIANÇA 
 
Caracterização do Programa 
Treinamento em serviço, por meio da atuação do enfermeiro nos cenários de prática (hospitalar, 
ambulatorial e comunitária), assim como realização de atividades teóricas (grupos de discussão, 
estudos de caso, clubes de revista e visitas clínicas). 
 
Pré-requisito 
Graduação em Enfermagem obtida em IES reconhecida pelo MEC. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
05 5.760h 60h/semana 02 anos 

 



PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU >> PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM 

  

49 

 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) 
 
Caracterização do Programa 
Treinamento em serviço, por meio da atuação do enfermeiro nos cenários de prática (hospitalar, 
ambulatorial e comunitária), assim como realização de atividades teóricas (grupos de discussão, 
estudos de caso, clubes de revista e visitas clínicas). 
 
Pré-requisito 
Graduação em Enfermagem obtida em IES reconhecida pelo MEC. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
04 5.760h 60h/semana 02 anos 

 
 

TRANSPLANTE CARDÍACO E ASSISTÊNCIA CIRCULATÓRIA MECÂNICA 
 
Coordenadora 
Stephanie Steremberg Pires D'Azevedo – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4175 / 4155   coremu@imip.org.br 
 
Caracterização do Programa 
O residente irá desenvolver atividades de assistência integral ao paciente submetido ao 
transplante cardíaco e ou com utilização de dispositivos de assistência circulatória mecânica, 
atuará 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 UTI 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 IMIP, porém o residente irá atuar em outros cenários de ambiente extra-
hospitalar, de acordo com cronograma de atividades. 
 
Pré-requisito 
Graduação em Enfermagem obtida em IES reconhecida pelo MEC. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
02 5.760h 60h/semana 02 anos 

 

http://lattes.cnpq.br/1375003500822255
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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM PLANEJAMENTO E 
GESTÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS E FARMÁCIA 
HOSPITALAR 
 
Supervisora 
Ítala Morgânia Farias da Nóbrega – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4175 / 4155   coremu@imip.org.br 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em Farmacoterapia de pacientes hospitalizados e ambulatorial, 
Farmacotécnica Hospitalar e Gestão de Farmácia Hospitalar com foco no uso seguro e racional dos 
medicamentos. 
 
Pré-requisito 
Graduação em Farmácia obtida em IES reconhecida pelo MEC, com até cinco anos de graduação e 
com inscrição atualizada no Conselho Regional de Farmácia. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
03 5.760h 60h/semana 02 anos 

 

http://lattes.cnpq.br/0837333492600783
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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM FISIOTERAPIA 
RESPIRATÓRIA 
 
Supervisora 
Lívia Barboza de Andrade – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4155  coremu@imip.org.br 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em Fisioterapia Respiratória para aprimoramento de habilidades 
técnico-científicas, visando à melhoria na qualificação profissional, em procedimentos 
fisioterapêuticos para pacientes com distúrbios pneumofuncionais e cardiológicos. Caracterizado 
por treinamento em serviço. 
 
Objetivo geral 
Formar profissionais capazes de atuar integrando conhecimentos teórico e prático permitindo o 
desenvolvimento diagnóstico e terapêutico voltado aos pacientes satisfazendo às demandas de 
saúde funcional em todos os níveis de atuação de forma ética e centrada no paciente. 
 
Pré-requisito 
Graduação em Fisioterapia obtida em IES reconhecida pelo MEC. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
04 5.760h 60h/semana 02 anos 

 
 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM NUTRIÇÃO CLÍNICA 
 
Supervisora 
Chika Wakiyama – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4155  coremu@imip.org.br 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem prática na área de nutrição clínica. 
 
Pré-requisito 
Graduação em Nutrição obtida em IES reconhecida pelo MEC. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
10 5.760h 60h/semana 02 anos 

 
 

http://lattes.cnpq.br/8057469633702370
http://lattes.cnpq.br/9700975915779708
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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ODONTOLOGIA 
HOSPITALAR 
 
Supervisora 
Fabiana Moura da Motta Silveira – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4155  coremu@imip.org.br 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática para o exercício da odonto-hospitalar em diferentes níveis de 
complexidade e vários cenários de prática. 
 
Pré-requisito 
Cirurgiões-dentistas regularmente inscritos no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
02 5.760h 60h/semana 02 anos 

 
 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ODONTOPEDIATRIA COM 
ÊNFASE EM PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
 
Supervisora 
Veronica Maria da Rocha Kozmhinsky – currículo lattes 
 

Contatos Secretaria 
(81) 2122-4175  coremu@imip.org.br 

 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática para o exercício da odontopediatria, da infância à adolescência, em 
pacientes com necessidades especiais ou não, em diferentes níveis de complexidade e vários 
cenários de prática. 
 
Objetivo geral 
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 acometem o sistema 
estomatognático, dando ênfase à pesquisa e orientados por princípios éticos. 
 
Pré-requisito 
Cirurgiões-dentistas regularmente inscritos no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
04 5.760h 60h/semana 02 anos 

 
 

http://lattes.cnpq.br/3866311904422836
http://lattes.cnpq.br/4411553413112469
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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM PSICOLOGIA CLÍNICA E 
HOSPITALAR 
 
Supervisora 
Eliane Nóbrega Albuquerque – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4155  coremu@imip.org.br 
 
Caracterização do Programa 
Aprimoramento teórico-prático para o exercício ético de práticas psicológicas nas instituições 
hospitalares e 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. 
 
Pré-requisito 
Graduação em psicologia obtida em IES reconhecida pelo MEC e inscrição no Conselho Regional de 
Psicologia. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
04 5.760h 60h/semana 02 anos 

 
 
 

http://lattes.cnpq.br/3510113773773248
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PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 
 

CUIDADOS PALIATIVOS 
 
Supervisora 
Mirella Rebello Bezerra – currículo lattes 
Supervisora Adjunta 
Nahãmi Cruz de Lucena – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4148  coremu@imip.org.br 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em cuidados paliativos, 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.  
 
Pré-requisito 
Graduação em cursos reconhecidos pelo MEC nas seguintes formações: Enfermagem, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Educação 
Física e Farmácia. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
10 5.760h 60h/semana 02 anos 

 
 

SAÚDE COLETIVA 
 
Supervisora 
Luciana Santos Dubeux – currículo lattes 
Supervisora Adjunta 
Denise da Silva Melo – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-5729 / 4147  residenciasc@imip.org.br 
 
Pré-requisito 
Graduação em cursos reconhecidos pelo MEC nas seguintes formações: Biomedicina, Ciências 
Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina 
Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. Dedicação em 
tempo integral. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
15 5.760h 60h/semana 02 anos 

 

http://lattes.cnpq.br/9228716942165666
http://lattes.cnpq.br/2663245570320463
http://lattes.cnpq.br/1693973347609735
http://lattes.cnpq.br/1447862088633082


PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU >> PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

  

55 

 

SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
Supervisora 
Tereza Cristina Alves Bezerra – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4148  coremu@imip.org.br 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática na área de saúde coletiva, através do treinamento em serviço 
supervisionado para atuar em unidades de saúde, sob a ótica do modelo de atenção da estratégia 
saúde da família, visando à consolidação do SUS. 
 
Pré-requisito 
Graduação em cursos reconhecidos pelo MEC nas seguintes formações: enfermagem, fisioterapia, 
fonoaudiologia, nutrição, odontologia, psicologia e serviço social. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
16 5.760h 60h/semana 02 anos 

 
 

SAÚDE DO IDOSO 
 
Supervisora 
Mirella Rebello Bezerra – currículo lattes 
Supervisora Adjunta 
Nahãmi Cruz de Lucena – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4148  coremu@imip.org.br 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em geriatria, formando profissionais competentes para atuarem em 
todos os níveis de cuidados na rede de atenção à saúde do idoso, por meio de projeto pedagógico 
de desenvolvimento de atitudes, capacidades e competências.  
 
Pré-requisito 
Graduação em cursos reconhecidos pelo MEC nas seguintes formações: Enfermagem, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Educação 
Física e Farmácia. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
10 5.760h 60h/semana 02 anos 

 
 

http://lattes.cnpq.br/9235224342805131
http://lattes.cnpq.br/9228716942165666
http://lattes.cnpq.br/2663245570320463


PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU >> PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

  

56 

 

SAÚDE MENTAL 
 
Supervisora 
Joane Espínola Mota – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4148  coremu@imip.org.br 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática na área de Saúde Mental através do treinamento em serviço 
supervisionado, para atuar em Centros de Apoio Psicossocial (CAPS) sob a ótica do Modelo de 
Redes de Saúde Mental, visando a consolidação do SUS. 
 
Pré-requisito 
Graduação em cursos reconhecidos pelo MEC nas seguintes formações: Enfermagem, Educação 
Física, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
05 5.760h 60h/semana 02 anos 

 
 

REABILITAÇÃO FÍSICA 
 
Coordenadora 
Marcela Raquel de Oliveira Lima – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4148  coremu@imip.org.br 
 
Caracterização do Programa 
Treinamento em serviço sob supervisão numa perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar, 
visando o desenvolvimento e a consolidação de Centros de Reabilitação e do SUS. 
 
Pré-requisito 
Graduação em cursos reconhecidos pelo MEC nas seguintes formações: Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Psicologia e Terapia Ocupacional. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
05 5.760h 60h/semana 02 anos 

 

http://lattes.cnpq.br/1461459250915260
http://lattes.cnpq.br/2186496040590558
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CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 
 
Coordenador Geral dos Cursos de Especialização/Aperfeiçoamento 
Eduardo Jorge da Fonseca Lima – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4166  ensino@imip.org.br 
 
 

PEDIATRIA CLÍNICA 
 
Coordenador 
Eduardo Jorge da Fonseca Lima – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Capacitar profissionais médicos a exercer com excelência a assistência em Pediatria. 
 
Pré-requisito 
Médicos com no mínimo dois anos de graduação e experiência comprovada no atendimento 
pediátrico ou atuação nos programas de saúde da família. 
 
Processo Seletivo 
Análise de currículo. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA DURAÇÃO 
40 280h 21 meses 

 

http://lattes.cnpq.br/4873032931017402
http://lattes.cnpq.br/4873032931017402
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA 
(PROEMC)/ESTÁGIO EM COMPLEMENTAÇÃO 
ESPECIALIZADA 
 
Coordenador 
Eduardo Jorge da Fonseca Lima – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4166  ensino@imip.org.br 
 
Constitui modalidade de ensino de pós-graduação Lato Sensu, destinada aos profissionais 
médicos, sob a forma de cursos de especialização caracterizada por treinamento em serviço. O 
valor da mensalidade poderá ser consultado no contato supracitado. 
 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA 
ÁREA VAGAS DURAÇÃO 

Pediatria 02 03 anos 
Radiologia/Diagnóstico por imagem 07 03 anos 

Otorrinolaringologia 01 03 anos 
Psiquiatria 01 03 anos 

 
 

PEDIATRIA 
 
Supervisora 
Rhaíssa Holanda Araújo – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
O PROEMC em Pediatria-RMP é uma modalidade de ensino de pós-graduação realizada 
basicamente sobre a forma prática médica supervisionada, em tempo integral, desenvolvida no 
período mínimo de três anos, destinado especialmente a médicos estrangeiros oriundos de países 
de língua portuguesa. 
 
Pré-requisito 
Diploma do curso Médico; Inscrição no Conselho Regional de Medicina. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
02 8.640h 60h/semana 03 anos 

http://lattes.cnpq.br/4873032931017402
http://lattes.cnpq.br/2814038695112028
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RADIOLOGIA/DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 
 

Supervisor 
Filipe Aragão Félix – currículo lattes 
 
Pré-requisito 
Diploma do curso Médico; Inscrição no Conselho Regional de Medicina. 
 
Processo Seletivo 
Atendimento às exigências de pré-requisitos e realização de prova com temas das 05 áreas 
básicas, entrevista e análise de currículo. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
07 8.640h 60h/semana 03 anos 

 
 

OTORRINOLARINGOLOGIA 
 
Supervisor 
Francisco Mario De Biase Neto – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial para atuar em 
procedimentos clínicos e cirúrgicos em pacientes com patologias otorrinolaringológicas. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
02 8.640h 60h/semana 03 anos 

 
 

PSIQUIATRIA 
 
Supervisor 
Gustavo de Azevedo Couto – currículo lattes 
 
Caracterização do Programa 
Abordagem teórico-prática em Psiquiatria. 
 
Pré-requisito 
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
01 8.640h 60h/semana 03 anos 

 

http://lattes.cnpq.br/1362504882891410
http://lattes.cnpq.br/5222970955761194
http://lattes.cnpq.br/7741422711887357
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COMPLEMENTAÇÃO ESPECIALIZADA (COMESP) 
 
Coordenador 
Eduardo Jorge da Fonseca Lima – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4166  ensino@imip.org.br 
 
 

CIRURGIA DE QUADRIL 
 
Supervisor 
Claudio Marques Eduardo Akel 
 
Pré-requisito 
Diploma de conclusão do programa de Residência/Especialização em Ortopedia e Traumatologia. 
 

VAGAS REGIME DURAÇÃO 
02 60h/semana 12 meses 

 
 

MEDICINA FETAL 
 
Supervisor 
Silvia de Lourdes Dutra Loreto Faquini – currículo lattes 
 
Pré-requisito 
Diploma de conclusão do programa de Residência/ Especialização em Ginecologia e Obstetrícia. 
 

VAGAS REGIME DURAÇÃO 
01 60h/semana 12 meses 

 
 

NEONATOLOGIA 
 
Supervisor 
Jucille do Amaral Meneses – currículo lattes 
 
Pré-requisito 
Diploma de conclusão do programa de Residência/ Especialização em Pediatria. 
 

VAGAS REGIME DURAÇÃO 

01 60h/semana 24 meses 
 
 

http://lattes.cnpq.br/4873032931017402
http://lattes.cnpq.br/7913269559568322
http://lattes.cnpq.br/4437555455927030
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PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

Diretor de Ensino 

João Guilherme Bezerra Alves – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4122  mestrado@imip.org.br 
 
 

PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO EM SAÚDE 
INTEGRAL 
 
 

Linhas de Pesquisa do Programa de Mestrado e Doutorado em Saúde Integral IMIP – 2021 

• Programas e Serviços de Saúde 
Avaliação de programas e serviços de saúde; 
Educação de profissionais em saúde. 

• Investigação epidemiológica, clínica e cirúrgica 
Estudos epidemiológicos, clínicos e cirúrgicos dos agravos prevalentes na infância e adolescência; 
Prevenção de doenças de adulto na infância e na adolescência; 
Estudos epidemiológicos, clínicos e cirúrgicos na saúde do adulto e do idoso; 
Epidemiologia dos problemas do crescimento e desenvolvimento, alimentação e nutrição; 
Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais em saúde mental e atenção psicossocial; 
Cuidados Intensivos e Paliativos na atenção à saúde;  
Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais no pré-natal, parto e puerpério; 
Estudos epidemiológicos, clínicos e cirúrgicos em urologia e ginecologia. 

• Pesquisa Básica e Translacional 
Mecanismos celulares e moleculares da Imunidade, Inflamação e Infecção; 
Estudos da biologia do envelhecimento e do câncer: aspectos celulares, moleculares; 
Genéticos e imunológicos. 

 

http://lattes.cnpq.br/6243190988817259
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MESTRADO ACADÊMICO EM SAÚDE INTEGRAL 
 
Coordenador 
João Guilherme Bezerra Alves – currículo lattes 
Secretário Executivo 
José Roberto da Silva Junior – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4122  mestrado@imip.org.br 
 
Caracterização do Programa 
Curso de pós-graduação com metodologia de ensino aprendizagem ABP para formação de Mestres 
qualificados para o exercício das atividades de ensino superior, de pesquisa e de planejamento e 
gestão de serviços, no campo da atenção à saúde integral. 
 
Público-alvo 
Profissionais da área de saúde e profissionais de áreas afins que apresentem interesse em 
pesquisa dentro das linhas de pesquisa do Programa. 
 
Processo Seletivo 
Prova de conhecimentos específicos da área de saúde (caráter eliminatório); prova de 
compreensão de língua inglesa (caráter eliminatório); avaliação do currículo preparado na 
Plataforma Lattes; entrevista; análise uma proposta de estudo elaborada de acordo com linha de 
pesquisa do programa. 
 
Inscrições 
Consultar edital específico a ser publicado no site da Pós-graduação Stricto Sensu do IMIP. 
 
Início do Curso 
Março de 2021. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 

14 

930h = 62 créditos 
30 créditos: disciplinas obrigatórias 

30 créditos: elaboração e defesa de tese em 
formato de artigo científico 

04 créditos: disciplinas eletivas 

8h/semana 
(1º semestre) 

02 anos 

 

http://lattes.cnpq.br/6243190988817259
http://lattes.cnpq.br/6551695918024838
http://www.imip.org.br/pgss
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DOUTORADO ACADÊMICO EM SAÚDE INTEGRAL 
 
Coordenador 
João Guilherme Bezerra Alves – currículo lattes 
Secretário Executivo 
José Roberto da Silva Junior – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4122  doutorado@imip.org.br 
 
Caracterização do Programa 
Curso de Pós-graduação para formação de Doutores qualificados para o exercício e liderança de 
atividades de ensino superior, de pesquisa e de planejamento e gestão de serviços, no campo da 
atenção à saúde integral. 
 
Público-alvo 
Profissionais da área de saúde e profissionais de áreas afins que apresentem interesse em 
pesquisa dentro das linhas de pesquisa do Programa. 
 
Formas de ingresso 

• Entrada direta: consultar o site da Pós-graduação Stricto Sensu do IMIP; ou: 

• Processo Seletivo: avaliação do projeto de tese; prova de compreensão de língua inglesa; 
avaliação do currículo preparado na Plataforma Lattes; entrevista. 

**Informações sobre Entrada Direta e sobre Editais de Seleção, consultar site da Pós-graduação 
Stricto Sensu do IMIP. 
 
Início do Curso 
Março de 2021. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 

06 

1.380h = 92 créditos 
17 créditos: disciplinas obrigatórias 

15 créditos: disciplinas eletivas 
60 créditos: elaboração e defesa de tese em 

formato de artigo científico 

20h/mês no 
1º ano 

48 meses 

 

http://lattes.cnpq.br/6243190988817259
http://lattes.cnpq.br/6551695918024838
http://www.imip.org.br/pgss
http://www.cnpq.br/
http://www.imip.org.br/pgss
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PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM 
AVALIAÇÃO EM SAÚDE 
 
 

Linhas de Pesquisa do Programa de Mestrado Profissional em Avaliação em Saúde IMIP – 2021 

• Áreas de Concentração 
Avaliação de programas e serviços de saúde 

• Linhas de Pesquisa 
Avaliação das Intervenções de Saúde 

 
 
Coordenadora 
Isabella Chagas Samico – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4122  mestradoavaliacao@imip.org.br 
 
Caracterização do curso 
O curso de Mestrado Profissional em Avaliação em Saúde está inserido no Programa de Pós-
graduação stricto sensu em Avaliação em Saúde e tem por objetivos formar mestres em avaliação 
em saúde com competências e habilidades para realizar trabalho avaliativo, enfatizando sua 
incorporação à prática institucional nos diversos níveis de atuação e difundir conhecimentos, 
métodos, técnicas e instrumentos de trabalho na área de avaliação em saúde. 
 
Pré-requisitos 
Profissionais de nível superior com graduação em Ciências Biológicas, Biomedicina, Educação 
Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, 
Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. 
 
Processo Seletivo 
Consultar edital específico para este Curso no site do IMIP. 
 
Início de Nova Turma 
Março de 2022. A entrada de novas turmas é bianual. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 

20 1.350h 
Módulos mensais de 

40h/ semana 
24 meses 

 
 

http://lattes.cnpq.br/1040247745662055
http://www.imip.org.br/
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PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL ASSOCIADO À 
RESIDÊNCIA EM CUIDADOS INTENSIVOS EM SAÚDE 
 

Linhas de Pesquisa do Programa de Mestrado Profissional Associado à Residência em Cuidados 
Intensivos em Saúde IMIP – 2021 

• Áreas de Concentração 
Cuidados Intensivos em Saúde Materno Infantil; 
Gestão e Avaliação em Cuidados Intensivos. 

• Linhas de Pesquisa 
Cuidados intensivos no pré-natal, parto, puerpério e período neonatal; 
Estudos clínicos e epidemiológicos de doenças e agravos prevalentes na infância e adolescência; 
Gestão e avaliação em cuidados intensivos. 

 
Coordenadora 
Maria Júlia Gonçalves Mello – currículo lattes 
Vice coordenadora 
Lívia Barboza de Andrade – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4122  mestradoci@imip.org.br 
 
Caracterização do curso 
Curso de pós-graduação stricto sensu com metodologia ABP e Aprendizagem Baseada em Projetos 
com ênfase na qualidade do treinamento técnico-científico cujo objetivo é capacitar 
Mestres/Residentes e preceptores em produzir, avaliar e transmitir conhecimentos, tomar 
decisões e exercer liderança, valorizando o trabalho transdisciplinar em ambientes familiares e 
não familiares relacionados aos cuidados intensivos, habilitando-os para o exercício da prática 
profissional avançada, da transformação e da inovação tecnológica atendendo as demandas 
sociais específicas para o desenvolvimento local, regional e nacional. É constituído de três 
módulos tutoriais e cinco módulos laboratoriais obrigatórios. Os módulos tutoriais são: 1º O marco 
conceitual em cuidados intensivos; 2º Inovação em pesquisa na área de saúde; 3º) Pesquisa como 
instrumento de transformação. Os cinco módulos laboratoriais são: 1º) Práticas inovadoras em 
docência, 2º) Elaboração de projeto de pesquisa, 3º) Design Thinking e pensamento Lean, 4º) 
Elaboração de produtos técnico-científicos 5º) Seminário estruturado de pesquisa. 
 
Pré-requisito 
Ser residente ou preceptor ativo dos programas de residência em saúde do IMIP. 
 
Processo Seletivo 
Consultar edital específico a ser publicado no site da Pós-graduação Stricto Sensu do IMIP. 
 
Início do Curso 
Março de 2021. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 

10 

525h= 35 créditos 
18 créditos: disciplinas obrigatórias;  

02 créditos: módulos opcionais;  
15 créditos: preparo e defesa dissertação. 

03 módulos tutoriais e 
05 laboratórios 

presenciais e a distância 
(06 horas/semana) 

18 meses 

http://lattes.cnpq.br/7406135692824562
http://lattes.cnpq.br/8057469633702370
http://www.imip.org.br/pgss
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PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL ASSOCIADO À 
RESIDÊNCIA EM CUIDADOS PALIATIVOS EM SAÚDE 
 

Linhas de Pesquisa do Programa de Mestrado Profissional Associado à Residência em Cuidados 
Paliativos em Saúde IMIP – 2021 

• Áreas de Concentração 
Cuidados paliativos em Saúde do Ciclo Vital; 
Gestão, Inovação e Avaliação em Cuidados Paliativos. 

• Linhas de Pesquisa 
Controle dos Sintomas, Reabilitação e Qualidade de Vida e Morte em Cuidados Paliativos; 
Estudos clínicos, epidemiológicos e translacionais de doenças e agravos que necessitam de 

Cuidados Paliativos; 
Gestão e Avaliação dos Modelos de Assistência em Cuidados Paliativos; 
Inovação e Tecnologia aplicada à Soluções em Cuidados paliativos. 

 
Coordenadora 
Flávia Augusta de Orange Lins da Fonseca e Silva – currículo lattes 
Vice coordenadora 
Jurema Telles de Oliveira Lima – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4122  mestradocp@imip.org.br 
 
Caracterização do Programa 
Programa de pós-graduação Stricto Sensu integrado de residência em saúde e mestrado 
profissional estruturado com base no método ABP e Baseado em Projetos, priorizando uma 
abordagem não linear e transdisciplinar em ambientes familiares e não familiares relacionados aos 
cuidados paliativos, com ênfase na qualidade do treinamento técnico-científico cujo objetivo é 
objetivo capacitar os residentes e preceptores em cuidados paliativos, com ênfase na qualidade do 
treinamento técnico-científico, habilitando-os para o exercício da prática profissional avançada, 
transformadora e capaz de usar a inovação tecnológica, atendendo as demandas sociais e 
específicas para o desenvolvimento local, regional e nacional. 
 
Pré-requisito 
Ser residente ou preceptor ativo dos programas de residência em saúde do IMIP. 
 
Inscrições e Processo Seletivo 
Consultar edital específico a ser publicado no site da Pós-graduação Stricto Sensu do IMIP. 
 
Início do curso 
Março de 2021. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 

10 

525h= 35 créditos 
18 créditos: disciplinas obrigatórias; 

02 créditos: outras atividades; 
15 créditos: preparo e defesa dissertação. 

03 módulos tutoriais e 
05 laboratórios 

presenciais e a distância 
(06 horas/semana) 

18 meses 

 

http://lattes.cnpq.br/6243190988817259
http://lattes.cnpq.br/8939705318930603
http://www.imip.org.br/pgss
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PESQUISA 

Diretora de Pesquisa 

Leuridan Cavalcante Torres – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4702  pesquisa@imip.org.br 
 

 

LINHAS DE PESQUISA 2020-2021 
 

1. Políticas Públicas, Epidemiologia, fisiologia, avaliação e manejo do crescimento, saúde e 
nutrição 

2. Estudos epidemiológicos e psicossociais da violência  
3. Avaliação das intervenções de saúde  
4. Estudos Epidemiológicos, Clínicos e Translacionais em Urologia e Ginecologia 
5. Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais no pré-natal, parto e puerpério 
6. Hipertensão na gravidez  
7. Doenças do adulto com raízes na infância  
8. Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais de doenças infecciosas e parasitárias 
9. Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais de doenças não transmissíveis, 

metabólicas, autoimunes, genéticas e degenerativas 
10. Educação em profissões de saúde  
11. Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais em oncologia  
12. Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais em cirurgia e Técnicas Cirúrgicas 
13. Cuidados paliativos e assistência domiciliar  
14. Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais em cuidados intensivos 
15. Estudos sobre desenvolvimento neuropsicomotor, psicossocial e seus distúrbios no ciclo 

vital  
16. Estudos Epidemiológicos, Clínicos, Cirúrgico, Genéticos em Malformações craniofaciais 
17. Estudos Epidemiológicos, Clínicos e Translacionais em Saúde Bucal 
18. Estudos em Reabilitação, Avaliação e Desempenho Funcional  
19. Imunidade, Inflamação e Infecção  
20. Estudos epidemiológicos, clínicos, genéticos e translacionais em saúde mental 
21. Estudos qualitativos em saúde 
22. Estudos Epidemiológicos, Clínicos e Translacionais sobre o envelhecimento 
23. Inovação tecnológica em saúde 

 
 

http://lattes.cnpq.br/4973562538598237
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GRUPOS DE PESQUISA 
 

CÂNCER, ENVELHECIMENTO E CUIDADOS PALIATIVOS 
 

Líderes 
Jurema Telles de Oliveira Lima – currículo lattes 
 
Repercussões dos trabalhos do grupo 
Desenvolver pesquisas de natureza científica ou de inovação tecnológica, cultural, artística ou 
filosófica relacionadas ao tema câncer, envelhecimento e cuidados paliativos. Desenvolvimento de 
um centro de formação e inovação visando a educação permanente, formação, capacitação e 
aperfeiçoamento de recursos humanos para atuação em cuidados paliativos, na atenção 
oncológica e na saúde do idoso. De forma integral, oportuna, humanizada e inovadora objetiva-se 
reduzir o impacto do câncer na vida das pessoas e da sociedade; nos pacientes que necessitam de 
cuidados paliativos e/ou no processo de envelhecimento. 
 
Linhas de pesquisa 

• Avaliação; 
• Reabilitação; 
• Gestão e Inovação; 
• Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais em oncologia e cuidados paliativos; 
• Oncogeriatria. 

 
 
 

CARDIOPATIA ESTRUTURAL E TRANSPLANTE CARDÍACO 
 

Líderes 
Veronica Soares Monteiro – currículo lattes 
 
Repercussões dos trabalhos do grupo 
O IMIP é hoje o terceiro maior centro transplantador de coração do Brasil e o maior de 
Pernambuco. O desenvolvimento de pesquisas na área de transplante e cardiopatia estrutural 
pode ter repercussão nacional e atrair, para o IMIP, investimento na área de assistência 
circulatória mecânica e novas técnicas cirúrgicas. 
 
Linhas de pesquisa 

• Cirurgia Cardiovascular. 
 
 

http://lattes.cnpq.br/8939705318930603
http://lattes.cnpq.br/4429105635863927
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ESTUDOS DA SAÚDE DA MULHER 
 

Líderes 
Ariani Impieri de Souza – currículo lattes  
Alex Sandro Rolland de Souza – currículo lattes 
 
Repercussões dos trabalhos do grupo 
As linhas de pesquisa do grupo de estudo "Saúde da Mulher" estão voltadas para os problemas de 
saúde nos quais estão particularmente afetadas as mulheres do Nordeste do Brasil, mas que são 
também problemas universais. Assim, as linhas de pesquisas englobam os problemas que ocorrem 
na mulher desde a infância até o climatério, passando pelo período da gestação. Entre as 
preocupações mais especificas do grupo, citam-se a busca das melhores evidencias relacionados 
aos problemas ginecológicos e obstétricos, incluindo entre estes os relacionados à sexualidade, 
abortamento, contracepção, hipertensão na gestação, diabetes gestacional, anemia no ciclo 
gravídico, doença falciforme, arboviroses e vulnerabilidade ambiental na gestação. 
 
Linhas de pesquisa 

• Avaliação das intervenções de saúde; 
•  Estudos epidemiológicos, clínicos e cirúrgicos em urologia e ginecologia; 
•  Estudos epidemiológicos, clínicos e cirúrgicos na saúde do adulto; 
•  Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais das doenças infecciosas e parasitárias; 
• Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais em cuidados intensivos; 
•  Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais em oncologia; 
•  Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais no pré-natal, parto e puerpério; 
•  Hipertensão na Gravidez; 
•  Saúde Reprodutiva. 

 
 

ESTUDOS DAS BOAS PRÁTICAS NO PROCESSO DE TRABALHO DA ENFERMAGEM E 
OUTRAS CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

Líderes 
Suzana Lins da Silva – currículo lattes 
Maria de Fátima Costa Caminha – currículo lattes 
 
Repercussões dos trabalhos do grupo 
As repercussões dos trabalhos do grupo visam aperfeiçoar a qualidade e segurança da assistência 
prestada ao paciente, com ênfase ao Processo de Trabalho da Enfermagem e Outras Ciências da 
Saúde nos diferentes cenários, através da tomada de decisão de forma interativa, integrativa e 
interdisciplinar, estimulando a colaboração entre profissões na utilização de tecnologias, pautadas 
em cumprimento de diretrizes estabelecidas e princípios científicos, na perspectiva das boas 
práticas. Objetiva ainda dimensionar resultados sustentáveis, inovadores e exitosos para a gestão 
em seus diversos níveis de complexidade. 
 
Linhas de pesquisa 

• Tecnologias na assistência ao paciente para boas práticas no Processo de Trabalho da 
Enfermagem e Outras Ciências da Saúde. 

 

http://lattes.cnpq.br/2964829383120203
http://lattes.cnpq.br/1855788987814153
http://lattes.cnpq.br/9916856613541226
http://lattes.cnpq.br/8109223128419127
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ESTUDOS DE GESTÃO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE 
 

Líderes 
Isabella Chagas Samico – currículo lattes 
Paulo Germano de Frias – currículo lattes 
 
Repercussões dos trabalhos do grupo 
A gestão e avaliação de políticas, programas, projetos e serviços de saúde se constituem em 
desafios permanentes para a melhoria continua das ações e dos resultados, por aqueles que 
atuam no desenvolvimento do SUS. No Brasil, e especialmente no Nordeste, a avaliação em saúde 
é uma prática, ainda, incipiente, com características de atividade burocrática ou de caráter 
fiscalizador, pouco utilizada como instrumento para tomada de decisão por gerentes e gestores de 
saúde. O Grupo de Estudos de Gestão e Avaliação em Saúde do IMIP (GEAS), criado em 1999, 
propõe-se a atuar no desenvolvimento teórico e prático do campo da gestão e da avaliação em 
saúde no país, na perspectiva de contribuir para o fortalecimento institucional, a melhoria do 
desempenho do sistema de saúde e a institucionalização das práticas de avaliação em saúde. 
 
Linhas de pesquisa 

• Avaliação das Intervenções de Saúde. 
 
 

ESTUDOS EM NEFROLOGIA E TRANSPLANTES 
 

Líderes 
João Marcelo Medeiros de Andrade – currículo lattes 
Samuel de Alencar Cavalcante – currículo lattes 
 
Repercussões dos trabalhos do grupo 
Inserir o IMIP dentro de cenários de pesquisa básica translacional e pesquisa clínica, obtendo 
recursos de financiamento tanto da iniciativa privada quanto governamental, garantindo 
publicações relevantes de nível internacional, capazes de influenciar mudanças nas estratégias de 
diagnóstico e tratamento nas áreas de Transplante Renal e Nefrologia. 
 
Linhas de pesquisa 

• Distúrbio mineral ósseo na doença renal crônica e no transplante renal; 
• Estratégias de transplante renal em pacientes hipersensibilizados ; 
• Estudos da Imunologia dos transplantes e das doenças renais; 
• Estudos dos mecanismos da Injúria Renal Aguda e da nefrotíliase. 

 

http://lattes.cnpq.br/1040247745662055
http://lattes.cnpq.br/5644989156794557
http://lattes.cnpq.br/0609807795827295
http://lattes.cnpq.br/1551824344150025
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ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS, CLÍNICOS, CIRÚRGICOS, E GENÉTICOS DAS 
MALFORMAÇÕES CRANIOFACIAIS 
 

Líderes 
Rui Manuel Rodrigues Pereira – currículo lattes 
Niedje Siqueira de Lima – currículo lattes 
 
Repercussões dos trabalhos do grupo 
Os resultados das pesquisas realizadas pelo grupo contribuirão para o desenvolvimento de 
estratégias e protocolos de tratamento aprimorados visando à maximização dos efeitos 
terapêuticos numa abordagem interdisciplinar, na perspectiva da equidade e integralidade na 
atenção à saúde do indivíduo com malformação craniofacial. Dessa forma, o conhecimento 
científico produzido terá impacto na melhora da qualidade de vida dessas pessoas e de seus 
familiares. 
 
Linhas de pesquisa 

• Etiologia, Diagnóstico, Intervenções e Cuidados; 
•  Abordagem Clínica e Instrumental dos distúrbios da comunicação; 
•  Aspectos psicossociais e educacionais da reabilitação; 
•  Morfologia, crescimento e desenvolvimento craniofacial. 

 
 

ESTUDOS INTEGRADOS DE NUTRIÇÃO E SAÚDE 
 

Líderes 
Maria de Fátima Costa Caminha – currículo lattes 
Malaquias Batista Filho – currículo lattes 
 
Repercussões dos trabalhos do grupo 
Avaliação, proposição e experimentação de métodos diagnósticos de nível individual e sua 
aplicação no contexto de coletividades. Compreensão e práticas integradas de saúde e nutrição 
como parte das demandas de rotina das políticas e programas públicos de intervenções 
governamentais. Desenvolver as atividades de saúde e nutrição como componentes de uma 
doutrina de desenvolvimento humano, incluindo os aspectos econômicos, sociais, políticos, 
ecológicos, ambientais, éticos, coparticipativos e suas implicações subjetivas, incluindo seus 
valores na espiritualidade das pessoas. Aprofundamento do processo saúde/doença na sua 
complexidade, mediante desenvolvimento de modelos hierárquicos de relações causais. 
Participação uni e multi-institucional em projetos de pesquisa, formação de recursos humanos e 
assessoria nos setores de diferentes níveis que operam na área de saúde e nutrição. 
Desenvolvimento de intercâmbio com pesquisadores e estudiosos de outras instituições. 
 
Linhas de pesquisa 

• Avaliação e manejo das demandas de saúde e nutrição no ciclo vital; 
•  Epidemiologia dos processos de saúde e nutrição; 
• Políticas e programas de saúde e nutrição. 

 

http://lattes.cnpq.br/0571740370223250
http://lattes.cnpq.br/3861773235530140
http://lattes.cnpq.br/8109223128419127
http://lattes.cnpq.br/6920886439060825
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IMUNOLOGIA E GENÉTICA 
 

Líderes 
Leuridan Cavalcante Torres – currículo lattes 
 
Repercussões dos trabalhos do grupo 
O grupo de pesquisa originou-se do interesse de pesquisadores em estudar os mecanismos 
imunológicos envolvidos nas doenças infecciosas e genéticas na criança e adolescente. Logo mais, 
houve interesses em desenvolver pesquisa de biomarcadores celulares e moleculares no câncer, o 
que permitiu a integração com os pesquisadores do serviço de oncologia do IMIP. São 
desenvolvidos pesquisa básica e translacional sobre os múltiplos aspectos imunológicos da saúde 
materno-infantil e do adulto. 
 
Linhas de pesquisa 

• Estudo de Doenças genéticas/raras; 
• Imuno-oncologia; 
• Imunodeficiências Primárias;  
• Imunologia Materno-fetal; 
• Inflamação, imunidade e infecção. 

 
 

SAÚDE MENTAL 
 

Líderes 
Leopoldo Nelson Fernandes Barbosa – currículo lattes 
 
Repercussões dos trabalhos do grupo 
Considera especificidades da psicologia, psiquiatria e a interface com diversas especialidades da 
saúde, objetivando conhecer o impacto biopsicossocial do adoecimento na população, 
primordialmente, usuária do SUS. Os campos de investigação são identificados através dos 
diferentes cenários de atuação profissional, tais como hospitais, ambulatórios, unidades de saúde, 
entre outros cujos produtos irão contribuir para a qualidade científica das produções com foco em 
saúde mental nos diferentes ciclos da vida e melhores estratégias de prevenção e intervenção. 
 
Linhas de pesquisa 

• Cuidados e atenção à saúde mental nos ciclos da vida. 

http://lattes.cnpq.br/4973562538598237
http://lattes.cnpq.br/6178202238228481
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GRUPOS INTEGRADOS DE PESQUISA CLÍNICA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
 

Líderes 
Carla Rameri Alexandre Silva de Azevedo – currículo lattes 
Danielle Menor Vasconcelos – currículo lattes 
 
Repercussões dos trabalhos do grupo 
O grupo de pesquisa foi criado com o objetivo de desenvolver e consolidar a pesquisa clínica, 
institucional e cooperativa, na área de intervenção em saúde e gestão. O intuito é de agregar 
pesquisa translacional a realidade do SUS e formar recursos humanos qualificados em pesquisa 
clínica. 
 
Linhas de pesquisa 

• Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais de doenças não transmissíveis, 
metabólicas, autoimunes, genéticas e degenerativas; 

• Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais em oncologia; 
• Inovação tecnológica em saúde. 

 
 

ESTUDOS EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

Líderes 
Patrícia Gomes de Matos Bezerra – currículo lattes 
 
Repercussões dos trabalhos do grupo 
A criança e o adolescente, por sua maior vulnerabilidade biopsicossocial, são mais vulneráveis aos 
agravos à sua saúde. O estudo das doenças que acometem predominantemente essa faixa etária, 
sobretudo em relação aos aspectos de prevenção, prevalência, fatores de risco, formas de 
apresentação e intervenções terapêuticas, dentre outros possibilitarão um maior controle nas 
taxas de morbimortalidade. Várias afecções têm as suas raízes na infância, até mesmo na vida 
intrauterina, entre as quais algumas doenças mentais, respiratórias, dermatológicas, metabólicas e 
até mesmo alguns tipos de neoplasias malignas. Apesar de representarem eminentemente 
questões de ordem social, a atuação do setor saúde para sua erradicação, deve ser bem 
estabelecida. Ressalte-se o importante papel, sobretudo em fase de transição epidemiológica, das 
doenças infecciosas, carenciais, genéticas, imunológicas e neoplásicas e sua contribuição para a 
morbimortalidade da criança e do adolescente. 
 
Linhas de pesquisa 

• Crescimento, desenvolvimento e nutrição na infância e adolescência; 
• Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais de doenças infecciosas na infância e 

adolescência; 
• Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais de doenças não transmissíveis na infância 

e adolescência; 
• Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais em cuidados intensivos na infância e 

adolescência; 
• Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais em cuidados paliativos na infância e 

adolescência. 
 

http://lattes.cnpq.br/8497779944663128
http://lattes.cnpq.br/4278732760478429
http://lattes.cnpq.br/1092917769637492
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ESTUDOS EM REABILITAÇÃO, AVALIAÇÃO E DESEMPENHO FUNCIONAL 
 

Líderes 
Lívia Barboza de Andrade – currículo lattes 
Julianna de Azevedo Guendler – currículo lattes 
 
Repercussões dos trabalhos do grupo 
O objetivo desse grupo de pesquisa é congregar e formar profissionais da área da reabilitação 
(Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais) para fomentar nossa produção científica, solidificar as 
linhas de pesquisa e desenvolver projetos em parcerias com instituições renomadas. Além disso, 
pretende-se desenvolver estudos que abordem as doenças crônicas não transmissíveis no adulto e 
na criança. 
 
Linhas de pesquisa 

• Aspectos imunológicos, metabólicos e cardiovasculares do exercício físico; 
• Avaliação e intervenção em Fisioterapia Cardiorrespiratória; 
• Cuidados paliativos e necessidades especiais nas doenças crônicas; 
• Métodos e técnicas de avaliação física; 
• Reabilitação e desempenho funcional e ocupacional. 

 
 
 

ESTUDO DE SAÚDE BUCAL E SEUS AGRAVOS 
 

Líderes 
Veronica Maria da Rocha Kozmhinsky – currículo lattes 
 
Linhas de pesquisa 

• Bases biológicas e clínicas em odontologia; 
• Desenvolvimento do Sistema Estomatognático; 
• Estudos clínicos epidemiológicos e sociais aplicados aos pacientes com necessidades 

especiais – PNEs; 
• Estudos epidemiológicos, preventivos, terapêuticos e translacionais em Odontologia; 
• Integração, Ensino e Serviço; 
• Odontologia e Educação em Saúde; 
• Odontologia e Fatores Psicossociais; 
• Odontologia Hospitalar. 

 

http://lattes.cnpq.br/8057469633702370
http://lattes.cnpq.br/3007528977219385
http://lattes.cnpq.br/4411553413112469
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ONCOLOGIA EM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS JOVENS 
 

Líderes 
Mecneide Mendes Lins – currículo lattes 
 
Repercussões dos trabalhos do grupo 
O grupo de pesquisa da oncologia do IMIP é multidisciplinar comprometido com o estudo da 
compreensão dos aspectos epidemiológicos envolvidos no desenvolvimento do câncer, o estudo 
da biologia do câncer nos seus aspectos clínicos, celulares e moleculares e a avaliação psicossocial 
e qualidade de vida de pacientes e familiares. Na área biomédica, o grupo atua na área 
tecnológica, no desenvolvimento e avaliação de ferramentas (dispositivos e procedimentos) 
moleculares para caracterização do câncer e para o diagnóstico de doenças infecciosas associadas; 
e na área de biociências, o grupo tem interesse no estudo de polimorfismo e expressão de genes 
relacionados a resposta imunológica do paciente, visando estudar as alterações nos processos 
imunológicos no câncer. O grupo tem projetos de colaboração e parceria com instituições 
nacionais (FIOCRUZ, INCA, FMRP-USP, UPE, UFPE) e internacionais (Saint Jude Hospital/USA). 
 
Linhas de pesquisa 

• Avaliação psicossocial e comportamental das crianças com câncer e cuidados paliativos; 
• Desenvolvimento e validação de métodos moleculares e imunológicos para caracterização 

do câncer e de doenças associadas; 
• Estudo de infecção em oncologia e prevenção odontológica das complicações 

quimioterápicas; 
• Estudos clínicos, epidemiológicos, farmacológicos e nutricionais em crianças, adolescentes 

e adultos jovens com câncer; 
• Estudos da biologia do câncer: aspectos celulares, moleculares, genéticos, imunológicos e 

imunogenéticos. 
 

http://lattes.cnpq.br/3409921701620459
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA: PIBIC CNPq/IMIP 
 

Coordenadora 
Maria Júlia Gonçalves Mello – currículo lattes 
 

Comissão Interna 
Danielle Menor Vasconcelos – currículo lattes 
Suely Arruda Vidal – currículo lattes 
 

Contatos Secretaria 
(81) 2122-4702/4122   pesquisa@imip.org.br 

 

Caracterização do Programa 
Com duração de um ano, o programa está voltado para o desenvolvimento do pensamento científico e 
iniciação à pesquisa de estudantes de graduação do ensino superior na área de saúde. Visa despertar 
vocações e contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa científica. 
 

Orientador 
Profissional que atenda aos seguintes requisitos: 

• Ter titulação de doutor; 
• Possuir vinculação docente no IMIP e/ou na graduação da FPS ou em Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu do IMIP (mestrado acadêmico, mestrado profissional ou doutorado); 
• Ter produção científica ativa, com publicações em revistas indexadas no triênio da proposta, de 

acordo com o registrado na plataforma Lattes do CNPq; 
• Possuir experiência na área do projeto e disponibilidade para orientação, de acordo com o plano de 

trabalho proposto. 
 

Estudante Candidato 
Poderá concorrer, em um único projeto, o estudante regularmente matriculado na FPS que atenda aos 
seguintes requisitos:  

• Apresentar histórico escolar do último período cursado e currículo atualizado na plataforma Lattes; 
• Ter disponibilidade de pelo menos 20h/semana para atividades; 
• Não ser bolsista de outro órgão de fomento à pesquisa, nem possuir vínculo empregatício com 

entidade pública ou privada ou outra remuneração regular de qualquer natureza; 
• Não ter término do curso de graduação previsto para o período de vigência da bolsa. 

 

Inscrições 
Consultar edital disponível no site do IMIP. 
 

Processo Seletivo 
Avaliação da qualidade e adequação do projeto de pesquisa do estudante candidato incluindo o plano de 
trabalho assim como avaliação do currículo e histórico escolar; Avaliação do currículo do orientador com 
especial atenção às publicações em periódicos indexados. 
 

Início do Programa 
Anualmente, em agosto. 
 

Vagas e Bolsas 
Para informações sobre o número de vagas e bolsas, entrar em contato com a secretaria da 
Iniciação Científica. 
 

CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 
960h 20h/semana 12 meses 

http://lattes.cnpq.br/7406135692824562
http://lattes.cnpq.br/4278732760478429
http://lattes.cnpq.br/4269171457216241
http://www.imip.org.br/
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OFICINAS E CURSOS DE INICIAÇÃO À PESQUISA 
 

CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DE BANCO DE DADOS 
 
Coordenador 
Alex Sandro Rolland de Souza – currículo lattes 
 

Contatos Secretaria 
(81) 2122-4702 / 4122   pesquisa@imip.org.br 

 
Objetivos 

• Instrumentalizar os participantes para construção e análise de bancos de dados no Epi-info 
3.5.1 

o Incentivar e promover a realização de trabalhos científicos; 
o Favorecer identificação e intercâmbio de conhecimentos acerca dos programas de 

construção de bancos de dados aplicados às linhas de pesquisa desenvolvidas no 
campo da saúde materno-infantil; 

o Promover o debate e atualização de estratégias metodológicas relevantes para o 
planejamento e desenvolvimento de banco de dados; 

o Construir e analisar bancos de dados no Epi-info 3.5.1. 
 
Pré-requisitos 
Dispor do projeto de pesquisa, no primeiro dia de aula, contendo formulário ou questionário de 
coleta dos dados. 
 
Documentação específica 
Formulário de inscrição e projeto do pesquisador e banco dedados em formato eletrônico. 
 
Inscrições 
No mês de agosto, na secretaria da Diretoria de Pesquisa –IMIP. 
 
Processo Seletivo 
Serão selecionados apenas os participantes que entregarem, no prazo, toda a documentação 
específica. 
 
Ementa 

• Variáveis quantitativas e qualitativas; 

• Formulário/questionário; 

• Epi-info (Banco de dados); 

• Epi-info (Análise descritiva); 

• Epi-info (Análise bivariada); 

• Epi-info (Análise multivariada). 
 

INÍCIO VAGAS 
CARGA 

HORÁRIA 
REGIME DURAÇÃO 

Setembro 10 16h 2h/semana 
08 semanas 

(uma semana/mês com 01 dia de aula/semana). 

http://lattes.cnpq.br/1855788987814153
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PESQUISA EM BASES DE DADOS 
 
Coordenador 
Túlio de Morais Revoredo – currículo lattes 
 
Contatos Biblioteca 

(81) 2122-4139   biblioteca@imip.org.br 
 
Objetivo 
Apresentar e capacitar o usuário para buscar textos científicos portais de informação em saúde. 
 
Caracterização do Programa 
Propõe-se a intercalar teoria e prática para fomentar efetiva recuperação de informações 
necessárias para as demandas científicas. 
 
Público-alvo 
Profissionais e estudantes vinculados ao IMIP. 
 
Pré-requisito 
Ser vinculado ao IMIP. 
 
Inscrições 
Na recepção da Biblioteca Ana Bove ou solicitadas pelo e-mail biblioteca@imip.org.br. 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA REGIME DURAÇÃO 

15 3h 3h/01 dia 01 dia 
 
 

http://lattes.cnpq.br/5555515144791467
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NÚCLEO DE TELESSAÚDE (NTES) 

Diretora 

Jeane Maria Lacerda de Araujo Couto – currículo lattes 
 
Contatos Secretaria 

(81) 2122-4787   ntes@imip.org.br 
 
 

CURSOS DE EAD 
 

INTRODUÇÃO AS BOAS PRÁTICAS PARA UMA ASSISTÊNCIA SEGURA (EAD) 
 
Autoras 
Madalena Oliveira (NEPI)8 
Suzana Vieira da Cunha Ferraz (CCIH) – currículo lattes 
 
Pré-requisito 
Conhecimento básico de Internet, Adobe Reader e aplicativos do Microsoft OFFICE Word, Excel, 
Power Point. 
 
Inscrições 
Para se inscrever neste curso clique aqui (de acordo com oferta institucional). 
 

CARGA HORÁRIA REGIME 

20h 
A carga horária definida é de 20h e deverá ser cumprida 
em, no máximo, 01 mês; tempo que será disponibilizado 

para o aluno a partir da data de inscrição. 
 
 

 
8 Médica pediatra. 

http://lattes.cnpq.br/7065072973292610
http://lattes.cnpq.br/1239842560724999
https://bit.ly/3o53sco
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CURSO BÁSICO DE METODOLOGIA CIENTÍFICA (EAD) 
 
Autora 
Flávia Augusta de Orange Lins da Fonseca e Silva – currículo lattes 
 
Pré-requisito 
Conhecimento básico de Internet, Adobe Reader e aplicativos do Microsoft OFFICE Word, Excel, 
Power Point. 
 
Inscrições 
Para se inscrever neste curso clique aqui (de acordo com oferta institucional). 
 

CARGA HORÁRIA REGIME 

20h à distância 
A carga horária definida é de 20h e deverá ser cumprida 
em, no máximo, 01 mês; tempo que será disponibilizado 

para o aluno a partir da data de inscrição. 
 
 
 

ÉTICA EM PESQUISA: COMPREENDENDO A RESOLUÇÃO 466/12 (EAD) 
 
Autoras 
Leuridan Cavalcante Torres – currículo lattes 
Danielle Menor Vasconcelos – currículo lattes 
 
Pré-requisito 
Conhecimento básico de Internet, Adobe Reader e aplicativos do Microsoft OFFICE Word, Excel, 
Power Point. 
 
Inscrições 
Para se inscrever neste curso clique aqui (de acordo com oferta institucional). 
 

CARGA HORÁRIA REGIME 

20h à distância 
A carga horária definida é de 3h e deverá ser cumprida 

em, no máximo, 01 mês; tempo que será disponibilizado 
para o aluno a partir da data de inscrição. 

 

http://lattes.cnpq.br/6243190988817259
https://bit.ly/3o53sco
http://lattes.cnpq.br/4973562538598237
http://lattes.cnpq.br/4278732760478429
https://bit.ly/3o53sco
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INTRODUÇÃO A PESQUISA CLÍNICA (EAD) 
 
Autoras 
Leuridan Cavalcante Torres – currículo lattes 
Danielle Menor Vasconcelos – currículo lattes 
Flávia Patrícia Morais de Medeiros – currículo lattes 
 
Pré-requisito 
Conhecimento básico de Internet, Adobe Reader. 
 
Inscrições 
Para se inscrever neste curso clique aqui (de acordo com oferta institucional). 
 

CARGA HORÁRIA REGIME 

20h à distância 
A carga horária definida é de 3h e deverá ser cumprida 

em, no máximo, 01 mês; tempo que será disponibilizado 
para o aluno a partir da data de inscrição. 

 
 
 

SEGURANÇA E QUALIDADE NA ATENÇÃO AO PACIENTE (EAD) 
 
Autoras 
Lannuze Gomes Andrade dos Santos – currículo lattes 
Sandra Regina Silva de Moura9 
Gabriela Maria da Silva Rocha – currículo lattes  
Rubiane Gouveia de Souza e Silva – currículo lattes 
Manuela Tavares Lima de Abreu e Lima Sá – currículo lattes 
 
Pré-requisito 
Conhecimento básico de Internet e aplicativos do Microsoft OFFICE. 
 
Inscrições 
Para se inscrever neste curso clique aqui (de acordo com oferta institucional). 
 

CARGA HORÁRIA REGIME 

20h à distância 
A carga horária definida é de 20h e deverá ser cumprida 
em, no máximo, 01 mês; tempo que será disponibilizado 

para o aluno. 
 

 
9 Enfermeira. Especialista em Saúde Coletiva, em Ensino Didático-Pedagógico da Enfermagem e em Qualidade em 
Saúde e Segurança do Paciente. Mestre em Avaliação em Saúde. 

http://lattes.cnpq.br/4973562538598237
http://lattes.cnpq.br/4278732760478429
http://lattes.cnpq.br/6155266159377023
https://bit.ly/3o53sco
http://lattes.cnpq.br/1877083627757299
http://lattes.cnpq.br/7485033798256317
http://lattes.cnpq.br/2578654555730945
http://lattes.cnpq.br/3883357001509763
https://bit.ly/3o53sco
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CURSO BÁSICO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (EAD) 
 
Autoras 
Lannuze Gomes Andrade dos Santos – currículo lattes 
Giorgia da Cunha de Paula Cruz10  
Maria Helena de Andrade Britto – currículo lattes 
Lucia Helena Guimarães Rodrigues – currículo lattes 
 
Pré-requisito 
Conhecimento básico de Internet e aplicativos do Microsoft OFFICE Word Excel, Power Point. 
 
Inscrições 
Para se inscrever neste curso clique aqui (de acordo com oferta institucional). 
 

CARGA HORÁRIA REGIME 

10h à distância 
A carga horária definida é de 10h e deverá ser cumprida 
em, no máximo, 01 mês; tempo que será disponibilizado 

para o aluno a partir da data de inscrição. 
 
 
 

SAÚDE MENTAL NA SAÚDE INDÍGENA (EAD) 
 
Autores 
Gustavo de Azevedo Couto – currículo lattes 
Marcus Túlio Caldas – currículo lattes 
Bruno Marcello Mendonça Nascimento – currículo lattes 
 
Pré-requisito 
Conhecimento básico de Internet e aplicativos do Microsoft OFFICE. 
 
Inscrições 
Para se inscrever neste curso clique aqui (de acordo com oferta institucional). 
 

CARGA HORÁRIA REGIME 

20h à distância 
A carga horária definida é de 20h e deverá ser cumprida 
em, no máximo, 01 mês; tempo que será disponibilizado 

para o aluno a partir da data de inscrição. 
 

 
10 Enfermeira. Especialista em Educação Profissional na Área de Saúde: Enfermagem. 

http://lattes.cnpq.br/1877083627757299
http://lattes.cnpq.br/2793971030748286
http://lattes.cnpq.br/2728047705004738
https://bit.ly/3o53sco
http://lattes.cnpq.br/7741422711887357
http://lattes.cnpq.br/1339552476079975
http://lattes.cnpq.br/8696969595936644
https://bit.ly/3o53sco
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INTRODUÇÃO A SAÚDE INDÍGENA (EAD) 
 
Autores 
Rafael Henrique Machado Sacramento – currículo lattes 
Zaira Zambelli Taveira – currículo lattes 
Mônica Andrade Lima Pedrosa – currículo lattes 
Flávia Maria Martins Vieira – currículo lattes 
 
Pré-requisito 
Conhecimento básico de Internet e aplicativos do Microsoft OFFICE. 
 
Inscrições 
Para se inscrever neste curso clique aqui (de acordo com oferta institucional). 
 

CARGA HORÁRIA REGIME 

20h à distância 
A carga horária definida é de 20h e deverá ser cumprida 
em, no máximo, 01 mês; tempo que será disponibilizado 

para o aluno a partir da data de inscrição. 
 
 
 

DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA NA SAÚDE INDÍGENA (EAD) 
 
Autora 
Marina Coutinho Domingues Querino – currículo lattes 
 
Pré-requisito 
Conhecimento básico de Internet e aplicativos do Microsoft OFFICE. 
 
Inscrições 
Para se inscrever neste curso clique aqui (de acordo com oferta institucional). 
 

CARGA HORÁRIA REGIME 

20h à distância 
A carga horária definida é de 20h e deverá ser cumprida 
em, no máximo, 01 mês; tempo que será disponibilizado 

para o aluno a partir da data de inscrição. 
 

http://lattes.cnpq.br/4157235701867460
http://lattes.cnpq.br/7898111151666345
http://lattes.cnpq.br/9448814321047472
http://lattes.cnpq.br/6803137485704282
https://bit.ly/3o53sco
http://lattes.cnpq.br/4641629557429646
https://bit.ly/3o53sco
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CUIDADO INTEGRAL À GESTANTE E RECÉM-NASCIDO INDÍGENA (EAD) 
 
Autoras 
Katia Cristina Guimarães Correia da Silva (In memorian) – currículo lattes 
Lysiane Paiva11 
Maria Ines Bezerra de Melo – currículo lattes 
Núbia Maria de Melo e Silva – currículo lattes 
Suzana Lins da Silva – currículo lattes 
Weslla Karla Albuquerque Silva de Paula – currículo lattes 
 
Pré-requisito 
Conhecimento básico de Internet e aplicativos do Microsoft OFFICE. 
 
Inscrições 
Para se inscrever neste curso clique aqui (de acordo com oferta institucional). 
 

CARGA HORÁRIA REGIME 

20h à distância 
A carga horária definida é de 20h e deverá ser cumprida 
em, no máximo, 01 mês; tempo que será disponibilizado 

para o aluno a partir da data de inscrição. 
 
 
 

DOENÇAS EXANTEMÁTICAS NA INFÂNCIA (EAD) 
 
Autora 
Lucia Helena Guimarães Rodrigues – currículo lattes 
 
Pré-requisito 
Conhecimento básico de Internet e aplicativos do Microsoft OFFICE. 
 
Inscrições 
Para se inscrever neste curso clique aqui (de acordo com oferta institucional). 
 

CARGA HORÁRIA REGIME 

20h à distância 
A carga horária definida é de 20h e deverá ser cumprida 
em, no máximo, 01 mês; tempo que será disponibilizado 

para o aluno a partir da data de inscrição. 
 

 
11 Enfermeira. Especialista em Saúde Pública. Atuou como Responsável da área Técnica de Saúde da Mulher e Criança 
na Secretária Especial de Saúde Indígena em Brasília. 

http://lattes.cnpq.br/1391326426026346
http://lattes.cnpq.br/7732728071409829
http://lattes.cnpq.br/9241552371290576
http://lattes.cnpq.br/9916856613541226
http://lattes.cnpq.br/6875688386999996
https://bit.ly/3o53sco
http://lattes.cnpq.br/2728047705004738
https://bit.ly/3o53sco
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MÓDULOS EDUCACIONAIS ON-LINE 
 

Processo de trabalho e interculturalidade 

Eventos adversos pós-vacinação 

Saúde do trabalhador: cuidando de quem cuida 

Avaliação do crescimento e desenvolvimento 

Práticas integrativas e complementares na atenção básica 

Vigilância do óbito e preenchimento de documentos 

Política de Atenção Integral à Saúde Mental das Populações Indígenas: um olhar diferenciado 

Experiências locais e demandas atuais da Saúde Mental Indígena 

Contato interétnico, sofrimento psíquico e necessidades da Saúde Indígena 

Experiência do DSEI-PE na articulação de cuidados biomédico e indígena para promoção da 

saúde mental 

Do olhar biomédico ao olhar articulado com as medicinas indígenas 

Doenças Diarreicas: monitoramento 

Baixa estatura 

Triagem neonatal 

Avaliação do Crescimento e Desenvolvimento 

Puericultura Pediátrica 

 
Pré-requisito 
Conhecimento básico de Internet e aplicativos do Microsoft OFFICE. 
 
Público-alvo 
Profissionais de saúde.  
 
Inscrições 
Para se inscrever nos Módulos Educacionais clique aqui. 
 

https://bit.ly/2X075Ew
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LISTA DE SIGLAS 
 

ABP Aprendizado Baseado em Problema 

AMB Associação Médica Brasileira 

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CNRM Comissão Nacional de Residência Médica 

CPC Centro de Pesquisa Clínica (IMIP) 

FOP Faculdade de Odontologia de Pernambuco (UPE) 

FPMF Fundação Professor Martiniano Fernandes 

FPS Faculdade Pernambucana de Saúde 

GEAS Grupo de Estudos de Gestão e Avaliação em Saúde (IMIP) 

IES Instituições de Ensino Superior 

IMIP Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira 

MEC Ministério da Educação 

PROEMC Programa de Educação Médica Continuada 

RNPC Rede Nacional de Pesquisa Clínica 

SBD Sociedade Brasileira de Dermatologia 

SUS Sistema Único de Saúde 

UAN Unidade de Alimentação e Nutrição 

UFPE Universidade Federal de Pernambuco 

UPE Universidade de Pernambuco 

UTI Unidade de Terapia Intensiva 
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