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O propósito...

…lógica de 
funcionamento...

…ensino

Apresentador
Notas de apresentação
O propósito: desde o início dos programas de residência, o intuito dos mesmos é a formação adequada de profissionais em Serviço. Com o tempo, a ideia  capacitados para inserção, fixação e atendimento qualificado na área de atuação almejada. �Lógica de funcionamento: treinamento em serviço, visando capacitação da rede, suprimir demandas ainda não alcançadas de profissionais capacitados e atendimento de qualidade para a população adscrita. Quanto maior a qualidade do serviço em treinamento, maior a resolutividade da equipe formada e melhores desfechos na qualidade de assistência.�Por fim: Ensino - modelo de preceptoria PRESENCIAL, in loco, ombro a ombro majoritariamente, visando a acompanhar o residente, estar disponível na maior parte do tempo, ter um preceptor de referência mas responsabilidades compartilhadas �



Quebrando

Paradigmas



1) Alumni – origem e desdobramentos



Métodos de Ensino



Conhecimentos Complementares

SESAU

Residência 
Multiprofis-

sional

Residência 
Médica



Quebrando

Paradigmas
(cont)



2) Residências Hospitalares X Residências na APS



Alinhamentos

Diretrizes e Protocolos em consonância

Carteira de Serviços e Competências

Canal teórico compart e Sessões Conjuntas

Reuniões de Equipe e Grupos Integrados

Matriciamentos e Seminários  



10 dicas de Ouro
• “Nenhum homem é uma ilha”

• Vocês não estão sozinhos

• Equipe, equipe e equipe

• Somos um CONJUNTO

• Saberes são complementares!

• Multiplicidade de conhecimentos

• O paciente é o foco!

• Trabalhamos em prol deles

• Compromisso!

• Assiduidade & Pontualidade!

• O conhecimento é construído

• Ninguém é detentor do saber

• A unidade é apenas ferramenta

• Utilize o TERRITÓRIO!

• Abordagem comunitária responsável

• Saúde não é assistencialismo

• Jamais se atenha só à doença

• APS é integral, orientada pela família e 
comunidade

• Por fim: RESPEITO É A CHAVE!

• Egos ficam lá fora...  Né, DrRrrRr?!



Apresentação feita em INTEGRAÇÃO com os preceptores 
Letícia e Cyro e a coordenadora Ana Luiza ;)

JUNTOS  SOMOS  FORTES
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