
Endereço Profissional Prefeitura da Cidade do Recife, Diretoria de Atençào Básica. 
 Cais dio Apolo

 Bairro do Recife
 50050220 - Recife, PE - Brasil

 Telefone: (81) 335508100

2007 - 2010 Especialização em geriatria. (Carga Horária: 575h). 
 Universidade de Pernambuco, UPE, Brasil. 

 Título: perfil socioeconomico e epidemiologico dos idosos do grupo sabedoria de vida da
USF macaxeira. 

 Orientador: salvea campelo e silva.
2008 - 2009 Especialização em curso de formação em terapia comunitaria. 

 Espaço Família - Serviços Jurídicos e Terapêuticos, ESPAÇO FAMILIA, Brasil. 
 Título: não realizado monografia. 

 Orientador: maria aurea silva.
2006 - 2007 Especialização em especialização em saude do idoso. (Carga Horária: 390h). 

 Universidade de Pernambuco, UPE, Brasil. 
 Título: avaliação de deficit cognitivo em idosos hipertensos assistidos pela USF macaxeira. 

 Orientador: analia nurcya garcia.
1997 - 1998 Especialização em saude da familia. (Carga Horária: 600h). 

 Universidade de Pernambuco, UPE, Brasil. 
 Título: hipertensão arterial. 

 Orientador: não recordo. 
 Bolsista do(a): secertaria estadual de pe., SES, Brasil.

2016 - 2016 capacitaçãoem preceptoria de residencia medica. (Carga horária: 100h). 
 Ministério da Saúde, MS, Brasil.

2016 - 2016 aperfeiçoamento em cuidados paliativos. (Carga horária: 250h). 
 Universidade de Pernambuco, UPE, Brasil.

2015 - 2016 curso desenvolvimento de competencia pedagógica para a pratica da preceptor. (Carga
horária: 180h). 

 Universidade Federal do Ceará, UFC, Brasil.
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Possui especialização em geriatria pela Universidade de Pernambuco(2010), especialização em especialização
em saude do idoso pela Universidade de Pernambuco(2007), especialização em saude da familia pela
Universidade de Pernambuco(1998) e especialização em curso de formação em terapia comunitaria pelo Espaço
Família - Serviços Jurídicos e Terapêuticos(2009). Atualmente é servidora publica da secretaria municipal de
saude do recife. (Texto gerado automaticamente pela aplicação CVLattes)
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Vínculo institucional  
2004 - Atual Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: servidora publica, Carga horária: 40

1. maria de fatima maciel nepomuceno ; NEPOMUCENO, M. F. M. . a importancia da família nas pessoas em cuidados
paliativos. 2021. (Apresentação de Trabalho/Outra).

2. NEPOMUCENO, M. F. M.. como envelhecer com qualidade/ velhice não é doença. 2021. (Apresentação de
Trabalho/Conferência ou palestra).

3. NEPOMUCENO, M. F. M.. entendendo o envelhecimento como parte da nossa vida: o que nos cabe?. 2021. (Apresentação
de Trabalho/Conferência ou palestra).

4. NEPOMUCENO, M. F. M.. violencia contra a pessoa idosa. 2021. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
5. NEPOMUCENO, M. F. M.. bioetica: finitude e cuidados paliativos. 2020. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou

palestra).
6. NEPOMUCENO, M. F. M.. aspectos biológicos, fisiológicos e socioculturais do envelhecimento. 2020. (Apresentação de

Trabalho/Conferência ou palestra).
7. NEPOMUCENO, M. F. M.; COSTA, S. R. P. ; ALBUQUERQUE, A. W. N. . cuidados paliativos na atenção primaria: a inserção

em uma nova realidade. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
8. TAVARES, A. N. S. ; VALENTE, S. R. P. C. ; SANTOS JUNIOR, R. F. ; NEPOMUCENO, M. F. M. ; ALBUQUERQUE, A. W. N. .

residencia medica no sistema penitenciario: relato de experiencia. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
9. NEPOMUCENO, M. F. M.. manejo de estomas - educação permanente em atenção domiciliar. 2019. (Apresentação de

Trabalho/Conferência ou palestra).
10. NEPOMUCENO, M. F. M.. sexualidade e doenças sexualmente transmissíveis. 2019. (Apresentação de

Trabalho/Conferência ou palestra).
11. NEPOMUCENO, M. F. M.. violencia contra a pessoa idosa: o olhar da medicina. 2018. (Apresentação de

Trabalho/Conferência ou palestra).
12. NEPOMUCENO, M. F. M.. roda de conversa : terminalidade. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
13. NEPOMUCENO, M. F. M.. qualidade de vida e envelhecimento. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
14. NEPOMUCENO, M. F. M.. auto cuidado com a saude da pessoa idosa. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou

palestra).
15. BARROS, G. W. P. ; OLIVEIRA, B. F. A. ; SILVA, N. M. ; NEPOMUCENO, M. F. M. . analise do indice de massa muscular de

escolares de uma escola do recife/pe, acompanhados pelo programa saude na escola. 2015. (Apresentação de
Trabalho/Congresso).

16. NEPOMUCENO, M. F. M.. oficina para capacitar preceptores em medicina de família e comunidade. 2014. (Apresentação
de Trabalho/Conferência ou palestra).

17. NEPOMUCENO, M. F. M.. politica nacional do idoso. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
18. NEPOMUCENO, M. F. M.; FREITAS, M. C. ; SILVA, M. C. A. ; BENEVIDES, A. C. ; LIMA, F. . estratificação de risco

cardiovascular em pacientes atendidos em uma unidade de saude da família em recife/pe. 2012. (Apresentação de
Trabalho/Congresso).

19. NEPOMUCENO, M. F. M.. avaliação funcional de idosos assistidos em domicilio por uma equipe multidisciplinar. 2010.
(Apresentação de Trabalho/Congresso).

20.  maria de fatima maciel nepomuceno ; NEPOMUCENO, M. F. M. . participação da mulher idosa como provedora de sua
familia;uma realidade observada no grupo sabedoria de vida. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

21.  NEPOMUCENO, M. F. M.. perfil socioeconomico e epidemiologico do grupo sabedoria de vida. 2009. (Apresentação de
Trabalho/Congresso).

22. MOREIRA, L. M. C. ; NEPOMUCENO, M. F. M. ; ALBUQUERQUE, C. D. C. ; CORREIA, I. B. . avaliação cognitiva de idosos
hipertensos utilizando o mini exame do estado mental. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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secretaria municipal de saude do recife, ESSAS, Brasil.
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NEPOMUCENO, M. F. M.; SANTOS, L. X.; RANGEL, A. E. O.. Participação em banca de magno jose oliveira lima cabral.
manejo do prolapso genital feminino para a atenção primaria brasileira. 2019. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização
em residencia de medicina de familia e comunidade) - secretaria de saude do recife.

2. NEPOMUCENO, M. F. M.; ALBUQUERQUE, P. C.; LIRA, A. C.; SANTOS, A. C. O.. Participação em banca de nathalia lira.
avaliação do nivel de conhecimento dos idosos com diabetes sobre o tratamento farmacológico. 2017. Monografia
(Aperfeiçoamento/Especialização em saude da familia) - Universidade de Pernambuco.

1. 15º congresso brasileiro de medicina e comunidade. 2019. (Congresso).
2. 4º congresso iberoamericano de medicina familiar y comunitaria. 2015. (Congresso).
3. 9º congresso paulista de geriatria e gerontologia. 2015. (Congresso).
4. xix congresso brasileiro de geriatria e gerontologia. 2014. (Congresso).
5. xviii congresso brasileiro de geriatria e gerontologia. 2012. (Congresso).
6. xvii congresso brasileiro de geriatria. 2010. (Congresso).
7. xvii congresso brasileiro de geriatria e gerontologia. 2010. (Congresso).
8. 5º congresso de geriatria e gerontologia de minas gerais. 2009. (Congresso).
9. congresso de saude da familia. 2008. (Congresso).
10. xvi congresso brasileiro de geriatria. 2008. (Congresso).
11. xvi congresso brasileiro de geriatria e gerontologia. 2008. (Congresso).
12. iv jornada permanbucana de geriatria e gerontologia. 2007. (Outra).

1. alunos da graduacao do curso de medicina. preceptora do modulo atenção primaria a saude. 2018. Orientação de outra
natureza. (medicina) - Universidade de Pernambuco. Orientador: Maria de Fatima Maciel Nepomuceno.

2. alunos do segundo semestre do curso de FCM. preceptoria do modulo atenção primaria a saude 2 do segundo período do
curso de medicina da faculdade de ciências medicas da universidade de Pernambuco durante o segundo semestre de 2017.
2017. Orientação de outra natureza. (medicina) - Universidade de Pernambuco. Orientador: Maria de Fatima Maciel
Nepomuceno.

3. alunos do curso de medicina. preceptoria do internato durante o primeiro semestre de 2017. 2017. Orientação de outra
natureza. (medicina) - faculdade de ciencias medicas de pernambuco. Orientador: Maria de Fatima Maciel Nepomuceno.

4. residentes medicos. preceptora do programa de residencia de medicina familia e comunidade. 2017. Orientação de outra
natureza. (medicina) - faculdade de ciencias medicas de pernambuco. Orientador: Maria de Fatima Maciel Nepomuceno.

5. residentes da residencia multiprofissional. preceptoria da residencia multiprofissional integrada em saude da família de 2016
- 2017. 2016. Orientação de outra natureza. (enfermagem) - Universidade de Pernambuco. Orientador: Maria de Fatima
Maciel Nepomuceno.

6. alunos da graduacao de medicina, enfermagem. preceptora do modulo interprofissional / atencao a saude na perspectiva do
cuidado, integralidade da atencao e trabalho em equipe. 2015. Orientação de outra natureza. (medicina) - Universidade de
Pernambuco. Orientador: Maria de Fatima Maciel Nepomuceno.

7. alunios do curso de medicina da FCM. preceptora dos alunos da graduação do internato de 2013 a 2017. 2013. Orientação
de outra natureza. (medicina) - Universidade de Pernambuco. Orientador: Maria de Fatima Maciel Nepomuceno.

8. alunos do curso da graduação de medicina. preceptora do modulo atencao primaria a saude 2 período
2011/2012/2013/2016. 2011. Orientação de outra natureza. (medicina) - Universidade de Pernambuco. Orientador: Maria de
Fatima Maciel Nepomuceno.

9. residentes multiprofissionais. preceptoria da residencia multiprofissional integrada em saude da família de 2008- 2015. 2008.
Orientação de outra natureza. (enfermagem) - Universidade de Pernambuco. Orientador: Maria de Fatima Maciel
Nepomuceno.
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Orientações e supervisões concluídas
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