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RESIDÊNCIA: 

Associada a Hospitais Federais e alguns privados 

A residência em Fisioterapia é uma modalidade de pós-graduação lato sensu, 
na forma de curso de especialização, sob a responsabilidade de uma 
Universidade ou Serviço de Saúde (por exemplo, alguns hospitais oferecem 
residências de forma independente). 

O programa é desenvolvido em dois anos, possui carga horária de 
60h/semana, (12 hrs dia) divididas em assistência e pesquisa. Assegura-se ao 
fisioterapeuta residente uma bolsa isonômica a todas as modalidades de 
residência no valor de R$3.330,43. 

 

APRIMORAMENTOS:  

Pesquise no google com o nome Programa de Aprimoramento Profissional – 

PAP com o nome da sua cidade. 

Os Cursos de Especialização “Lato Sensu” com Bolsas são subsidiados pelo 
Programa de Bolsas da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Trata-se 
da oferta de aproximadamente 64 cursos Uni e Multiprofissionais em 15 áreas 
da saúde, direcionados aos profissionais de nível superior. 

O Programa de Bolsas tem a finalidade de difundir conhecimento, complementar 
a formação acadêmica, atualizar e incorporar competências técnicas mediante 
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aprimoramento profissional e incentivo à capacitação e educação continuada de 
profissionais graduados na área da saúde. 

As metas buscadas pelos cursos do programa PAP são: 

1- Capacitar o aprimorando para atuação qualificada e diferenciada na área da 

saúde, promovendo o aperfeiçoamento do desempenho profissional nas 

diversas áreas que integram, apóiam ou gerenciam a prestação de serviços de 

saúde. 

2- Estimular o desenvolvimento de uma visão crítica e abrangente do SUS – 

Sistema Único de Saúde, orientando sua ação para a melhoria das condições de 

saúde da população. 

3- Aprimorar o processo de formação dos aprimorandos, considerando as 

diretrizes e princípio dos SUS, de modo a desenvolver uma compreensão ampla 

e integrada das diferentes ações e processos de trabalho da instituição 

participante do PAP. 

 

DURAÇÃO 

O programa tem duração de um ou dois anos. 

CARGA HORÁRIA 

A carga horária é de 40 horas semanais, divididas entre a parte teórica (aulas, 
seminários e revisões bibliográficas) e treinamento em serviço. 

OBSERVAÇÕES 

O início dos programas é previsto para março do ano subsequente à publicação 
dos editais. Os certificados de conclusão do PAP são reconhecidos nos 
concursos públicos no âmbito do SUS no Estado de São Paulo (Resolução SS-
7, de 12/1/96). 

 Os candidatos aprovados no Processo Seletivo recebem uma bolsa de estudos 
no valor de R$ 1044,70 mensais (valor bruto) financiado pela Secretaria de 
Saúde do Estado de São Paulo - SES/SP 
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Pós Graduações:  

Programas Privados, com carga horária mínima de 360 hrs. 

 

Orientações:  

1-Pesquise os Hospitais de referência no seu Estado e cidade e os 
cronogramas de estudos de cada opção acima. Todos os cronogramas são 
disponíveis no site de cada instituição. Opte se possível por programas com 
prática clínica. Isso te dará melhores oportunidades no mercado de trabalho. 

2- ESTUDE. Nenhuma opção cai do céu e boas oportunidades nos grandes 
hospitais com melhores infra estruturas e condições financeiras de salários 
exigem profissionais capacitados e que façam o melhor pela Fisioterapia. 

 

Espero que te auxilie. 

Grande Abraço, 

Prof. Tamires Jeremias 


