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1.

Apresentação

Caros residentes,

É com imensa satisfação que recebemos vocês no Programa de Residência
Multiprofissional em Saúde da Família (PRMSF), da Secretaria Municipal de Saúde de
Campo Grande – MS (SESAU) em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).
Este Programa objetiva contribuir para a qualificação de profissionais e processos de
trabalho na Estratégia de Saúde da Família (ESF), no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS),
no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

O Manual do Residente visa apresentar a estrutura do Programa de Residência
Multiprofissional em Saúde da Família (PRMSF): direitos e deveres dos residentes; equipe docente
e desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico (PPP); estrutura programática e estratégias
pedagógicas; sistema de avaliação, normas de trancamento e desligamento; desenvolvimento do
Trabalho de Conclusão da Residência (TCR).

A concepção de aprendizagem baseia-se na concepção construtivista, que identifica o
residente como construtor de conhecimentos, habilidades e atitudes.

Sejam bem-vindos!

Atenciosamente,
Coordenação do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família
SESAU/FIOCRUZ
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2.

Objetivos
2.1 Objetivo geral

Desenvolver competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) necessárias aos
profissionais de saúde para o cuidado integral e interdisciplinar aos indivíduos, famílias e
comunidades, de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Estratégia de
Saúde da Família (ESF).

2.2 Objetivos específicos
 Planejar as intervenções de cuidado integral aos indivíduos, às famílias e às
comunidades, de acordo com o perfil epidemiológico da população, a
multicausalidade dos processos de adoecimento e os princípios do SUS.
 Atuar em equipes multiprofissionais, na perspectiva de garantia de um trabalho
interdisciplinar, preservada a diversidade de competências e habilidades de cada
núcleo profissional.
 Integrar as instituições de ensino e serviços de saúde por meio de ações que visem à
mudança das práticas de formação e atenção, da organização do processo de
trabalho, do cuidado individual, coletivo e familiar, da formação e educação em
saúde e da construção do conhecimento, a partir das necessidades dos usuários.
 Desenvolver ações de assistência, prevenção de doenças, promoção de saúde e
qualidade de vida nas diferentes áreas do conhecimento, reconhecendo a saúde como
um direito de cidadania.
 Conhecer a rede de serviços de saúde e de suporte social, com vistas ao exercício de
ações intersetoriais.
 Desenvolver pesquisa nas diferentes áreas de competências de atuação profissional no
âmbito da residência.
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 Estimular e participar de espaços de diálogo com a população da área de abrangência
da Unidade – controle social.
 Estimular a educação permanente em saúde.

3.

Direitos dos residentes
 Receber bolsa de estudos mensal, paga pelo Ministério da Saúde ou pela Fundação de
Apoio à Fiocruz (FIOTEC), conforme o termo de compromisso assinado.
 O residente fará jus a um dia de folga semanal e a 30 (trinta) dias consecutivos ou dois
períodos não consecutivos de 15 (quinze) dias de descanso, a cada ano do programa,
preferencialmente, nos meses de julho, dezembro ou janeiro, de acordo com cada
Programa (Artigo 88, da RESOLUÇÃO SESAU n. 607, DE 2 DE JUNHO DE
2021, que dispõe sobre o Regimento Interno do(s) Programa(s) de Residência
Multiprofissional e Uniprofissional em área profissional da saúde da Secretaria
Municipal de Saúde de Campo Grande-MS).
 O residente terá direito de até dois afastamentos por ano para participar de Congressos
Científicos, mediante a inscrição e aprovação de trabalho científico, desde que não
cause prejuízo às suas atividades no Programa nem ao funcionamento adequado no
serviço ao qual esteja vinculado, sendo previamente acordado com o preceptor e
autorizado pela Coordenação do Programa (Artigo 93, da RESOLUÇÃO SESAU
n. 607, DE 2 DE JUNHO DE 2021).
 Aperfeiçoar-se tecnicamente de acordo com as atividades estabelecidas para o PRMSF
com orientação dos docentes/tutores/preceptores.
 Ser informado sobre o regimento do PRMSF.
 Receber certificado correspondente de pós-graduação no PRMSF, quando obtida a
aprovação. O prazo para sua emissão é de, no mínimo, seis meses.
 Utilizar a biblioteca da SESAU e da Fiocruz MS.
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4.

Deveres dos residentes
 Ter compromisso com as atividades do Programa e com os horários.
 Assinar/registrar a frequência em folha de presença, adequadamente e diariamente.
 Pactuar e cumprir a programação da agenda de trabalho com o preceptor e gestor local.
 Realizar avaliação do preceptor e do docente, quando solicitado.
 Compartilhar as temáticas em desenvolvimento de cada Unidade de Aprendizagem
(UA), no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), nos canais teóricos realizados
na Unidade.
 Realizar as demais atividades teórico-práticas específicas de cada categoria
profissional e/ou multiprofissionais, previstas pelos tutores, preceptores e
coordenação.
 Realizar as atividades previstas na modalidade à distância (EaD).
 Participar de grupos de trabalho organizados pela coordenação do PRMSF.
 Organizar, priorizar e respeitar prazos para executar tarefas, no cenário de prática e nas
atividades teóricas.
 Desenvolver as atividades de forma ética, respeitando o sigilo.
 Atuar em conformidade com as Diretrizes Ministeriais e Políticas da Atenção Primaria
em Saúde vigentes.

5.

Boas práticas profissionais

As atitudes para as boas práticas esperadas dos residentes do Programa são pautadas na
RESOLUÇÃO CNRMS Nº 2, DE 13 DE ABRIL DE 2012, a qual dispõe sobre as Diretrizes
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Gerais para os Programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional de Saúde.
Abaixo, segue o descrito no artigo 15, que faz referência às atribuições do profissional de saúde
residente:
Art. 15 - O profissional de saúde que ingressar em Programas de Residência
Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde receberá a denominação de Profissional de
Saúde Residente, e terá como atribuições:
I.

conhecer o PP do programa para o qual ingressou, atuando de acordo com

as suas diretrizes orientadoras;

II.

empenhar-se como articulador participativo na criação e implementação

de alternativas estratégicas inovadoras no campo da atenção e gestão em saúde,
imprescindíveis para as mudanças necessárias à consolidação do SUS;

III.

ser co-responsável pelo processo de formação e integração ensino-serviço,

desencadeando reconfigurações no campo, a partir de novas modalidades de relações
interpessoais, organizacionais, ético-humanísticas e técnico-sócio-políticas;

IV.

dedicar-se exclusivamente ao programa, cumprindo a carga horária de 60

(sessenta) horas semanais;

V.

conduzir-se com comportamento ético perante a comunidade e usuários

envolvidos no exercício de suas funções, bem como perante o corpo docente, corpo discente
e técnico-administrativo das instituições que desenvolvem o programa;
VI.

comparecer com pontualidade e assiduidade às atividades da residência;

VII.

articular-se com os representantes dos profissionais da saúde residentes na

COREMU da instituição;

VIII.

integrar-se às diversas áreas profissionais no respectivo campo, bem como

com alunos do ensino da educação profissional, graduação e pós-graduação na área da
saúde;
IX.

integrar-se à equipe dos serviços de saúde e à comunidade nos cenários de

prática;
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X.

buscar a articulação com outros programas de residência multiprofissional

e em área profissional da saúde e também com os programas de residência médica;

I.

zelar pelo patrimônio institucional;

XII.

participar de comissões ou reuniões sempre que for solicitado;

XIII.

manter-se atualizado sobre a regulamentação relacionada à residência

multiprofissional e em área profissional de saúde;

XIV.

participar da avaliação da implementação do PP do programa,

contribuindo para o seu aprimoramento.

Além do disposto e, a fim de garantir o bom desenvolvimento profissional e humano,
orienta- se que o profissional de saúde residente desempenhe as seguintes práticas em seu
cotidiano:


Desenvolver as atividades solicitadas pelos preceptores e Coordenação do
Programa.



Cumprir os horários propostos para o desenvolvimento de suas atividades práticas
e teóricas, respeitando a semana padrão pactuada, assim como os horários de
funcionamento das Unidades de atuação (os modelos de semana padrão serão
descritos no item 12).



Realizar

suas

atividades

e

atendimentos com

dedicação, zelo e responsabilidade.


Agir com urbanidade, discrição, zelo e lealdade.



Comunicar ao preceptor, tutor, Coordenação e aos demais residentes de seu
programa, assim como o Gestor local, supervisor de preceptoria da Unidade e
Secretaria Acadêmica, as possíveis ausências não previstas no local de prática.



Evitar levar aos locais de prática objetos pessoais ou de valor, que não sejam
essenciais à sua prática, pois os campos de prática não têm responsabilidade sobre
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os pertences do residente.


Vestir-se e identificar-se de acordo com as normas previstas nos campos de prática.



Usar jaleco e crachá, oferecidos pelo Programa, como equipamento de identificação
e proteção individual.

6.

Responsabilidades e Competências

A Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, por meio da Resolução
CNRMS Nº 2, DE 13 DE ABRIL DE 2012, define as competências e atribuições dos diferentes
profissionais envolvidos com o Programa de Residência, a saber:

Art. 8º Ao Coordenador do Programa compete:
 fazer cumprir as deliberações da COREMU;
 garantir a implementação do programa;
 coordenar o processo de auto avaliação do programa;
 coordenar o processo de análise, atualização e aprovação das alterações do projeto
pedagógico junto à COREMU;
 constituir e promover a qualificação do corpo de docentes, tutores e preceptores,
submetendo-os à aprovação pela COREMU;
 mediar as negociações interinstitucionais para viabilização de ações conjuntas de gestão,
ensino, educação, pesquisa e extensão;
 promover a articulação do programa com outros programas de residência em saúde da
instituição, incluindo a médica, e com os cursos de graduação e pós-graduação; fomentar
a participação dos residentes, tutores e preceptores no desenvolvimento de ações e de
projetos interinstitucionais em toda a extensão da rede de atenção e gestão do SUS;
 promover a articulação com as Políticas Nacionais de Educação e da Saúde e com a
Política de Educação Permanente em Saúde do seu Estado por meio da Comissão de
Integração Ensino-Serviço - CIES;
 responsabilizar-se pela documentação do programa e atualização de dados junto às
instâncias institucionais locais de desenvolvimento do programa e à CNRMS.
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Art. 12 Ao tutor compete:
 implementar estratégias pedagógicas que integrem saberes e práticas, promovendo a
articulação ensino-serviço, de modo a proporcionar a aquisição das competências
previstas no PP do programa, realizando encontros periódicos com preceptores e
residentes com frequência mínima semanal, contemplando todas as áreas envolvidas no
programa;
 organizar, em conjunto com os preceptores, reuniões periódicas para implementação e
avaliação do PP;
 participar do planejamento e implementação das atividades de educação permanente em
saúde para os preceptores;
 planejar e implementar, junto aos preceptores, equipe de saúde, docentes e residentes,
ações voltadas à qualificação dos serviços e desenvolvimento de novas tecnologias para
atenção e gestão em saúde;
 articular a integração dos preceptores e residentes com os respectivos pares de outros
programas, incluindo da residência médica, bem como com estudantes dos diferentes níveis
de formação profissional na saúde;
 participar do processo de avaliação dos residentes;
 participar da avaliação do PP do programa, contribuindo para o seu aprimoramento;
 orientar e avaliar os trabalhos de conclusão do programa de residência, conforme as
regras estabelecidas no Regimento Interno da COREMU.

Art. 14 Ao preceptor compete:
 exercer a função de orientador de referência para o(s) residente(s) no desempenho das
atividades práticas vivenciadas no cotidiano da atenção e gestão em saúde;
 orientar e acompanhar, com suporte do(s) tutor(es) o desenvolvimento do plano de
atividades teórico-práticas e práticas do residente, devendo observar as diretrizes do PP;
 elaborar, com suporte do(s) tutor(es) e demais preceptores da área de concentração, as
escalas de plantões e de férias, acompanhando sua execução;
 facilitar a integração do(s) residente(s) com a equipe de saúde, usuários (indivíduos,
família e grupos), residentes de outros programas, bem como com estudantes dos diferentes
níveis de formação profissional na saúde que atuam no campo de prática;
 participar, junto com o(s) residente(s) e demais profissionais envolvidos no programa, das
atividades de pesquisa e dos projetos de intervenção voltados à produção de conhecimento
e de tecnologias que integrem ensino e serviço para qualificação do SUS;
 identificar dificuldades e problemas de qualificação do(s) residente(s) relacionadas ao
14
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desenvolvimento de atividades práticas de modo a proporcionar a aquisição das
competências previstas no PP do programa, encaminhando-as ao(s) tutor(es) quando se
fizer necessário;
 participar da elaboração de relatórios periódicos desenvolvidos pelo(s)

residente(s) sob

sua supervisão;
 proceder, em conjunto com tutores, a formalização do processo avaliativo do residente,
com periodicidade máxima bimestral;
 participar da avaliação da implementação do PP do programa, contribuindo para o seu
aprimoramento;
 orientar e avaliar os trabalhos de conclusão do programa de residência, conforme as
regras estabelecidas no Regimento Interno da COREMU, respeitada a exigência mínima
de titulação de mestre.

7.

Comissão

de

Residência

Multiprofissional

em

Saúde

(COREMU)
O Programa é regido pela COREMU/SESAU, instância que discute, consulta, elabora e
executa questões políticas, administrativas e programáticas, relacionadas a Política Nacional dos
Programas de Residência em consonância com o regimento interno do PRMSF, o previsto no
Projeto Político Pedagógico (PPP) do PRMSF e as normas da CNRMS.
As reuniões ordinárias e extraordinárias da COREMU/SESAU serão convocadas
previamente pela Coordenação da COREMU/SESAU e por solicitação da Coordenação do
Programa de Residência, quando houver necessidade. O calendário de reuniões ordinárias tem
sido composto por reuniões bimestrais, porém, quando necessário, reuniões extraordinárias podem
ser convocadas.
É composta pelos Coordenadores dos Programas de Residência Multiprofissional vinculados
à SESAU, assim como de representantes dos residentes e o respectivo suplente, representantes
dos preceptores e o respectivo suplente e representantes da gestão da SESAU e das Instituições
parceiras, como a Fiocruz.
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8.

Matriz Curricular do Programa

De acordo com a Resolução CNRMS Nº 2, de 13 de Abril de 2012, Art. 3º, “Os Programas
de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde constituem modalidade de
ensino de pós-graduação lato sensu, destinado às profissões da saúde, excetuada a médica, sob
a forma de curso de especialização, caracterizado por ensino em serviço, com carga horária de
60 (sessenta) horas semanais, duração mínima de 02 (dois) anos e em regime de dedicação
exclusiva”.

Este Programa de Residência está baseado no disposto na Resolução nº 5, de 7 de novembro
de 2014, da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS), que
descreve sobre a duração e a carga horária dos Programas de Residência em Área Profissional da
Saúde, nas modalidades Multiprofissional e Uniprofissional, e sobre a avaliação e a frequência dos
profissionais da saúde residentes, como segue:
Art. 2º Os Programas de Residência em Área Profissional da Saúde nas modalidades
Multiprofissional e Uniprofissional serão desenvolvidos com 80% (oitenta por cento) da carga
horária total sob a forma de estratégias educacionais práticas e teórico-práticas, com garantia das
ações de integração, educação, gestão, atenção e participação social e 20% (vinte por cento) sob
forma de estratégias educacionais teóricas.
§ 1º Estratégias educacionais práticas são aquelas relacionadas ao treinamento em serviço
para a prática profissional, de acordo com as especificidades das áreas de concentração e das
categorias profissionais da saúde, obrigatoriamente sob supervisão do corpo docente assistencial.
§ 2º Estratégias educacionais teóricas são aquelas cuja aprendizagem se desenvolve por meio
de estudos individuais e em grupo, em que o Profissional da Saúde Residente conta, formalmente,
com orientação do corpo docente assistencial e convidados.
§ 3º As estratégias educacionais teórico-práticas são aquelas que se fazem por meio de
simulação em laboratórios, ações em territórios de saúde e em instâncias de controle social, em
ambientes virtuais de aprendizagem, análise de casos clínicos e ações de saúde coletiva, entre
outras, sob orientação do corpo docente assistencial.
§ 4º As estratégias educacionais teóricas, teórico-práticas e práticas dos programas devem
necessariamente, além de formação específica voltada às áreas de concentração e categorias
profissionais, contemplar temas relacionados à bioética, à ética profissional, à metodologia
científica, à epidemiologia, à estatística, à segurança do paciente, às políticas públicas de saúde e
ao Sistema Único de Saúde.
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Art. 4º A promoção do Profissional da Saúde Residente para o ano seguinte e a obtenção do
certificado de conclusão do programa estão condicionados:
I - ao cumprimento integral da carga horária exclusivamente prática do programa;
II - ao cumprimento de um mínimo de 85% (oitenta e cinco por cento) da carga horária teórica
e teórico-prática;
III- à aprovação obtida por meio de valores ou critérios adquiridos pelos resultados das
avaliações realizadas durante o ano, com nota mínima ou conceito definido no Regimento Interno
da COREMU.
Art. 5º O não cumprimento do art. 4º desta resolução será motivo de desligamento do
Profissional da Saúde Residente do Programa.

Assim, é importante sinalizar que a carga horária semanal do residente é de 60 horas
semanais, sendo 48 horas destas desempenhadas no campo de prática para o desenvolvimento de
atividades práticas e teórico-práticas e 12h para o desenvolvimento de atividades teóricas. É
indicado que o residente cumpra carga horária diária máxima de 10 horas/dia, em atividades
assistenciais nas Unidades de lotação ou em outros campos de prática definidos pela Coordenação
do Programa. Dessa forma, o residente pode organizar sua semana padrão como: desempenhar 4
dias de 10h cada e 1 dia de 8h ou desempenhar 3 dias de 10h cada e 2 dias de 9h cada, perfazendo
em ambos os exemplos, 48 horas semanais.

A folga semanal a que o residente possui direito deve ser utilizada, preferencialmente, ao
sábado ou domingo, a depender da demanda e organização do serviço e das atividades do
Programa. As atividades desempenhadas em finais de semana e feriados são consideradas, para
fins de compensação, levando-se em conta a carga horária da atividade. Nesse sentido, fica
pactuado:


Aos residentes que tenham realizado carga horária completa nas Unidades durante
a semana (48h), e que estejam escalados em atividades no final de semana, fica
estabelecido que a realização de atividade no sábado e/ou domingo configura carga
horária extra, devendo a mesma ser compensada na semana seguinte,
preferencialmente, sendo contabilizada a carga horária da atividade.



Aos residentes que estiverem com carga horária a ser reposta (devida por faltas ou
atestados), a realização de atividade no sábado e/ou domingo configura reposição
das horas trabalhadas.

O Programa é realizado no período de 2 anos, contemplando 2 períodos de férias (um mês
durante cada ano da residência).
17
Manual do Residente Multiprofissional em Saúde da Família SESAU/FIOCRUZ

8.1 Atividades teóricas ou teórico-práticas
As atividades teóricas ou teórico-práticas serão cumpridas semanalmente, de acordo com
cronograma disponibilizado pela Coordenação do Programa.

8.1.1 Aulas teóricas – presenciais
As aulas consistirão de encontros presenciais, sendo distribuídas conforme a semana padrão
da Unidade a qual foi alocado o residente, sem prejuízo assistencial. Os residentes serão
distribuídos em duas turmas, participando a turma 1 das aulas nas terças-feiras e, a turma 2, das
aulas ministradas nas quartas-feiras. Ainda, uma vez ao mês, ocorrerão aulas de campo aos
sábados, conforme cronograma que será disponibilizado pela Coordenação. Enquanto perdurar a
pandemia da COVID-19, as aulas presenciais estarão suspensas, devendo ser realizadas por meio
de tecnologias de informação (remota) até o final de julho de 2021, de acordo com o documento
intitulado “Vigência da Educação Remota Emergencial nos programas e cursos de pós-graduação
stricto sensu e lato sensu da Fiocruz” (minuta para submissão Conselho Deliberativo da Fiocruz)
publicado em fevereiro de 2021, elaborado pela Presidente da Fiocruz Nísia Trindade Lima. As
aulas presenciais só retornarão mediante aprovação e autorização prévia da Fiocruz, Instituição
parceira neste Programa.

8.1.2 Aulas teóricas - Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
Neste formato, as aulas consistirão de encontros virtuais em plataforma desenvolvida pelo
Programa para este fim, sendo estruturada em módulos de aprendizagem com grandes temáticas,
durante o período que se fizer necessário. No Ambiente Virtual de Aprendizagem são realizadas
webaulas e vídeo aulas, contemplando os formatos síncrona e assíncrona, assim como a realização
de discussões em fóruns, com a entrega de trabalhos diversos que serão avaliados por tutores de
referência, para análise da apropriação do conteúdo pelo residente.
As turmas são divididas com até 12 residentes, possuindo 2 tutores de referência, os quais
apoiam e mediam as discussões, avaliando ainda as atividades propostas para cada módulo, assim
como a participação dos residentes nos fóruns.
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8.1.3 Canal teórico de Núcleo nos Cenários de Prática
Os Canais teóricos de núcleo, desenvolvidos conforme planejamento da semana padrão do
Programa, são realizados nas Unidades de Saúde, semanalmente. Devem ser organizados por
preceptores de cada núcleo profissional e seus residentes (R1 e R2), em horário protegido, com
temáticas previamente planejadas. Estes espaços visam a discussão de casos, protocolos clínicos,
entre outros, considerando as habilitações específicas de cada núcleo profissional, assim como as
singularidades de cada serviço e atuação profissional.

8.1.4 Canal teórico de Campo nos Cenários de Prática
Os Canais teóricos de campo, também desenvolvidos conforme planejamento da semana
padrão dos Programas de Residência (multiprofissional e médica), são realizados nas Unidades de
Saúde, semanalmente. Devem ser organizados pelos preceptores dos Programas e seus residentes
(R1 e R2), em horário protegido, com temáticas previamente planejadas. Estes espaços visam a
discussão de casos, protocolos clínicos, organização do serviço, fomentando discussões
multiprofissionais que englobem os processos de trabalho da Unidade de Saúde, considerando o
cuidado interprofissional.

8.1.5 Preceptoria de Núcleo/Campo
A preceptoria de núcleo e/ou campo faz referência ao acompanhamento das atividades
desempenhadas pelos residentes nas Unidades de Saúde, sob orientação de profissionais lotados
no serviço designados como preceptores, a luz de questões pedagógicas e administrativas
relacionadas ao processo formativo. A supervisão é realizada levando-se em consideração o Projeto
Político Pedagógico do Programa, alinhada a conhecimentos, habilidades e atitudes esperadas para
o desenvolvimento do residente.

8.2 Atividades práticas
A carga horária prática deverá ser cumprida na sua integralidade nos dois anos de
Residência, sendo 2.304 horas no primeiro ano (R1) e 2.304 horas no segundo ano (R2). O
residente deverá cumprir até 10 horas diárias na Unidade de Saúde a qual foi designado, com
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horários a serem definidos e articulados com gestão local e preceptores, atendendo a necessidade
do serviço. Atualmente, as Unidades de lotação dos residentes estão dispostas em dois formatos:
60h e 75h (funcionamento das 07h às 19h e 07h às 22h, respectivamente).

Todas as faltas deverão ser sinalizadas imediatamente ao preceptor de referência da
Unidade, ao Gestor da Unidade de Saúde, à Secretaria Acadêmica (GEP/SESAU) e à
Coordenação da Residência, inclusive àquelas por motivo de doença e com apresentação de
atestado. Em relação às faltas justificadas, estas devem ser sinalizadas em até 24 horas, para todos
os profissionais acima elencados, sinalizando-se por e-mail. O residente que tiver falta justificada
por atestado deverá entregar cópia ao seu preceptor de referência da Unidade ou, na sua ausência, ao
preceptor de campo da Unidade, sendo o original anexado em sua folha de ponto e encaminhado,
posteriormente, para a Secretaria Acadêmica. Além disso, faz-se necessário encaminhar e-mail, com
prazo de até 24 horas, com cópia digitalizada do atestado para a Secretaria Acadêmica
(GEP/SESAU) (secretariaacademica.gep.sesau@gmail.com) e Coordenação da Residência
(coordenacao.rmsf.ms@gmail.com). No caso da não comunicação do residente sobre sua
ausência do campo de prática, a mesma será considerada falta, necessitando reposição desta carga
horária.

Importante salientar que nos cenários de prática não são permitidas faltas, segundo
determinação da Comissão Nacional das Residências em Saúde (Inciso I, Art. 4º da Resolução
CNRMS nº 3, de 4 de Maio de 2010, a qual relata sobre que “A promoção do Profissional da
Saúde Residente para o ano seguinte e a obtenção do certificado de conclusão do programa estão
condicionados: I - ao cumprimento integral da carga horária prática do programa”). Caso o
residente necessite faltar por algum motivo, esta carga horária precisará ser recuperada durante ou
após o término do curso, por meio da realização de atividades extras, com planejamento prévio e
solicitação de autorização por parte do preceptor e Coordenação do Programa (como exemplo,
atividades realizadas aos sábados para oferta de atendimento e acompanhamento dos usuários na
Unidade de Saúde ou atividades desenvolvidas em Drive Thru e/ou Polos de Atendimento, também
aos sábados e/ou domingos, ou outras estratégias adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde do
município). Para tanto, é necessário que a Coordenação do Programa seja oficialmente informada
por e-mail para as devidas providências e autorizações prévias ao desenvolvimento das atividades.

As folhas de frequência físicas (apêndice A) seguirão os trâmites das demais folhas de
frequência da Unidade, sendo direcionadas aos Distritos e encaminhadas, posteriormente, à
SESAU.
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O registro e controle da frequência será realizado tanto nos cenários de prática como nas aulas
teóricas, presenciais e/ou virtuais. A tolerância máxima de atraso nos cenários de prática e aulas
teóricas é de, no máximo, 15 minutos. Passados os 15 minutos de tolerância, o residente receberá a
anotação de atraso e após 1 hora e 30 minutos de atraso será considerada falta no turno. Ao se
perfazerem 3 atrasos, será considerada uma falta de um turno (equivalente a 4 horas).

Fica incluída na carga horária diária do residente o direito a uma hora de almoço.

Cabe ressaltar que os residentes deverão cumprir rigorosamente os horários que lhe forem
atribuídos e previamente pactuados.

8.3 Período de férias

De acordo com o Art. 116, da Resolução SESAU nº 435, de 17 de Dezembro de 2018, que
dispõe sobre o Regimento Geral dos Programas de Residência Multiprofissional e
Uniprofissional em área profissional da saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Campo
Grande-MS e dá outras providências, “o residente fará jus a um dia de folga semanal e a 30
(trinta) dias consecutivos ou dois períodos de 15 (quinze) dias de descanso, a cada ano do
programa, de acordo com a escala de seu serviço ou de sua área, preferencialmente, nos meses
de julho, dezembro e janeiro”.
Aos residentes de primeiro ano, os meses de gozo de férias disponíveis são dezembro e
janeiro e, aos residentes de segundo ano, os meses disponíveis são julho, dezembro e janeiro.

9.

Equipe docente assistencial

9.1 Núcleo Docente Assistencial Estruturante (NDAE)

É um órgão consultivo, formado pela Coordenação do Programa, pelos preceptores de cada
área de concentração e pelos apoiadores pedagógicos. E, de acordo com a RESOLUÇÃO
SESAU N. 607, DE 2 DE JUNHO DE 2021, Artigo 22, compete ao NDAE:

I - Cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas no Regimento da COREMU/SESAU;
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II - Elaborar as normas gerais internas dos Programas de Residência Multiprofissional ou
Uniprofissional em Área Profissional da Saúde e submetê-lo a aprovação da COREMU/ SESAU;
III - Acompanhar a execução do projeto político pedagógico, propondo ajustes e mudanças,
quando necessários, à Coordenação do Programa;
IV - Assessorar a Coordenação do Programa no processo de planejamento, implementação,
acompanhamento e avaliação das ações teóricas, teórico-práticas e práticas inerentes ao
desenvolvimento do Programa, propondo ajustes e mudanças quando necessários;
V - Planejar a programação de capacitações dos residentes, bem como sua revisão
periódica;
VI - A partir da indicação de representante(s) da(s) categoria(s) profissional(ais), convidar
para integrar o Programa de Residência preceptores, tutores ou docente com comprovada
competência técnica e experiência profissional, assim como princípios éticos indiscutíveis;
VII - Após consulta ao(s) representante(s) da(s) categoria(s) profissional(ais), excluir do
Programa de Residência, preceptores, tutores ou docentes convidados, que não estejam
cumprindo os propósitos que o levaram a ingressar no Programa;
VIII - Estabelecer os critérios para seleção dos candidatos a residentes pelos Programas
de Residência em área Profissional da Saúde e apresentar o resultado a COREMU/SESAU;
IX - Indicar a Comissão do Processo Seletivo e acompanhar a seleção dos candidatos a
residentes do Programa de Residência;
X - Elaborar os critérios e realizar a avaliação do Programa de Residência e
posteriormente, apresentar o resultado a COREMU/SESAU;
XI - Elaborar os critérios da avaliação dos residentes e posteriormente, apresentar o
resultado a COREMU/SESAU;
XII - Aprovar o calendário das férias dos residentes, em comum acordo com os serviços nos
quais as atividades teóricas e práticas são realizadas, respectivamente;
XIII - Elaborar o currículo do curso, com indicação de pré-requisito(s) e de número de
créditos correspondentes a cada uma das atividades acadêmicas que o compõem, para
aprovação da COREMU/SESAU;
XIV - Decidir as questões referentes à matrícula, alteração dentro do Programa,
transferências, trancamentos, representações e recursos impetrados;
XV - Aprovar os pedidos de licença para afastamento, licença saúde dos residentes;
obedecendo aos critérios da CNRMS;
XVI - Intervir e mediar situações pedagógicas que não estejam no escopo de atribuições de
preceptores e tutores ou que os envolvam, buscando a garantia da formação do residente;
XVII - Tomar ciência e providência em relação às Resoluções, Portarias e Despachos
orientadores publicados pela CNRMS;
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XVIII - Promover a institucionalização de novos processos de gestão, atenção e formação
em saúde, visando ao fortalecimento ou construção de ações integradas na(s) respectiva(s)
área(s) de concentração, entre equipe, entre serviços e nas redes de atenção à saúde do SUS;
XIX - Estruturar e desenvolver grupos de estudo e de pesquisa, que fomentem a produção
de projetos de pesquisa e projetos de intervenção voltados à produção de conhecimento e de
tecnologias que integrem ensino e serviço, para a qualificação do SUS.

9.2 Preceptores
São os profissionais de saúde, servidores públicos, lotados nas Unidades de Saúde da
Família (USF) em que se insere uma equipe de residentes. O preceptor tem como objetivo
fomentar a aprendizagem e qualificação do residente no modelo ensino em serviço, orientando-o
e direcionando durante as atividades de campo desenvolvidas por este, nos diferentes cenários de
prática, com foco no desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes. Visa também a
capacidade reflexiva e crítica dos residentes, apoiando na identificação de situações problema,
direcionando–o quanto as oportunidades de resolução. Nesse sentido, os preceptores têm sob sua
responsabilidade os residentes lotados na unidade, sejam estes de núcleo profissional ou campo
de prática.

9.3 Tutor do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
Os Tutores do AVA exercem papel fundamental no desenvolvimento das atividades
realizadas e postadas na plataforma, a partir da discussão das temáticas envolvidas nos grandes
eixos presentes no primeiro e segundo ano do Programa de Residência Multiprofissional em
Saúde da Família SESAU/FOCRUZ.

Desse modo, ficam responsáveis por apoiar os residentes na construção de sentidos e
conceitos, importantes para subsidiar as atividades realizadas nos cenários de prática, visando à
integração da teoria com a prática. Além disso, a partir de setembro, os tutores que estiverem
desenvolvendo atividades com os residentes do primeiro ano, apoiarão na construção do Projeto
de Trabalho de Conclusão de Residência (TCR), auxiliando na escolha e delimitação do tema de
pesquisa ou da intervenção, assim como na estruturação inicial do projeto: introdução,
justificativa, objetivos, busca bibliográfica, entre outros.
23
Manual do Residente Multiprofissional em Saúde da Família SESAU/FIOCRUZ

9.4 Tutor do Estágio Externo/Optativo

Os Tutores de referência dos estágios externos ou optativo são responsáveis pelo
acompanhamento, orientação e avaliação dos residentes, nos campos dos estágios. Dessa forma,
previamente pactuado e indicados/definidos pelos gestores locais, estes profissionais lotados nos
serviços dos estágios, direcionarão a vivência dos residentes nestes espaços de prática.

9.5 Orientador de Trabalho de Conclusão de Residência (TCR)

Os orientadores são os responsáveis por auxiliar no desenvolvimento do Trabalho de
Conclusão de Residência (TCR). Como critério, o orientador necessita apresentar comprovação
de titulação mínima de Mestre para a orientação, podendo este ser indicado pelo próprio residente
ou pela Coordenação do Programa. Cabe ao orientador direcionar e estimular a capacidade
reflexiva do residente sobre o tema e etapas do trabalho.

9.6 Supervisor de Preceptoria
Os Supervisores de Preceptoria são profissionais de saúde, vinculados as 9 Unidades do
Projeto INOVAAPS, que desenvolvem o trabalho de assessoria técnica em gestão em saúde
pública, fomentando o empoderamento e apoio à gestão local na organização de diversos processos
de trabalho, qualificando o serviço prestado. Além disso, propiciam o apoio técnico aos
profissionais de saúde em processo de formação no modelo ensino em serviço, apoiando de
maneira estratégica as atividades desenvolvidas por preceptores e residentes, em cada Unidade.

10.

Estrutura programática da Residência

A programação das unidades prevê um processo de aprendizagem que articula conteúdos,
práticas e trabalhos teórico-práticos, promovendo o encadeamento dessas Unidades de
Aprendizagem (UA) ao longo do curso. No primeiro ano de residência serão realizadas as três
primeiras UA e, no segundo ano da residência, as três últimas UA.
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10.1 Unidade de Aprendizagem I – Diálogos sobre as políticas públicas e o trabalho
em saúde
Objetivos: Promover o acolhimento dos residentes do PRMSF. Abordar o processo histórico
da saúde pública, construção do SUS e políticas públicas de saúde. Analisar e contextualizar os
modelos de atenção à saúde, pressupostos da APS e sua relação com a rede de atenção à saúde.
Explorar e problematizar os princípios da ESF. Conhecer e discutir o exercício profissional das
diversas categorias profissionais que compõem a residência na construção da integralidade do
cuidado. Promover a reflexão sobre a prática multiprofissional, interdisciplinar e interprofissional na
APS. Definir território e sua importância na reorganização da atenção à saúde. Conceituar e
problematizar desigualdade, empatia e preconceito no contexto da saúde pública. Abordar grupo e
grupalidade no trabalho em saúde. Contextualizar a participação social no cotidiano do serviço de
saúde. Discutir o modelo de financiamento da APS. Promover o desenvolvimento de competências
relacionadas à metodologia científica e pesquisa bibliográfica.

10.2 Unidade de Aprendizagem II – Território, Cuidado e Saúde no Contexto da
Estratégia de Saúde da Família
Objetivos: Conceituar território e problematizar a sua relação com o trabalho da ESF.
Discutir necessidade em saúde, risco e vulnerabilidade social e sua relação com o diagnóstico
situacional do território. Discutir a vigilância em saúde no território para a prática do cuidado em
saúde. Compreender os fatores determinantes do processo saúde-doença-cuidado no âmbito da
APS. Conceituar família na sociedade contemporânea e a sua relação no cuidado em saúde.
Conhecer as ferramentas de abordagem individual e familiar. Discutir os processos de educação
e saúde e educação popular. Conhecer as ferramentas metodológicas de pesquisa qualitativa e
quantitativa. Analisar o diagnóstico e potencialidades da oferta /utilização dos serviços e das
equipes. Problematizar a invisibilidade do cuidado em saúde em populações específicas. Discutir o
cuidado compartilhado em saúde e as ferramentas de matriciamento. Refletir sobre a saúde mental
no contexto da APS.
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10.3 Unidade de Aprendizagem III – Gestão Do Cuidado na Atenção Primária à
Saúde e Planejamento em Saúde
Objetivos: Conhecer e discutir conceitos e lógicas do planejamento em saúde e seus usos na
APS. Aprofundar os conceitos de gestão e organização de redes de atenção considerando as
diretrizes da APS. Reconhecer e problematizar as características do processo de trabalho nas
equipes de saúde da família. Discutir princípios, perspectivas e estratégias da gestão do cuidado
considerando o trabalho em equipe multiprofissional. Aprofundar a discussão das clínicas
multiprofissionais na APS.

10.4 Unidade de Aprendizagem IV – Análise Epidemiológica no Cuidado em Saúde
Objetivos: Conhecer e produzir o conhecimento epidemiológico para análise das políticas
públicas e de saúde com base de dados epidemiológicos. Consolidar ferramentas de alcance
individual, coletivo e social para subsidiar o planejamento de ações em saúde voltadas a avaliação de
programas, procedimentos preventivos e terapêuticos. Desenvolver a compreensão dos
fundamentos teóricos da epidemiologia e dos métodos epidemiológicos. Desenvolver a
compreensão da dinâmica do processo saúde-doença no âmbito coletivo e das relações entre saúde
e organização social. Desenvolver competências para a construção e interpretação dos principais
indicadores (de saúde, demográficos e sociais) de interesse para a estruturação, gestão e
operacionalização do SUS. Desenvolver competências para a compreensão (crítica) de estudos
epidemiológicos publicados em periódicos científicos.

10.5 Unidade de Aprendizagem V – Práticas integrativas e complementares na
Atenção Primária à Saúde
Objetivos: conhecer as diferentes práticas integrativas e complementares (PIC) na APS;
discutir o uso das PIC no cuidado em saúde; discutir as indicações e inserções das PIC no processo
de trabalho das equipes de saúde da família com abrangência multidisciplinar.
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10.6 Unidade de Aprendizagem VI – Avaliação e Monitoramento nos Serviços em
Saúde
Objetivos: Conhecer e discutir as ferramentas de monitoramento e avaliação em saúde.
Operacionalizar uma prática pedagógica que propicie reflexão sobre a importância da avaliação
em saúde para o fortalecimento do SUS. Desenvolver conteúdos e habilidades técnicas que os
capacite para iniciar a institucionalização dos processos avaliativos no âmbito da APS.

11.

Unidades de lotação do Programa de Residência

11.1 USF Aquino Dias Bezerra - Vida Nova
A USF Aquino Dias Bezerra - Vida Nova localiza-se na Rua Nízia Floresta, 220 - Res. Vida
Nova III, e tem como território de abrangência os bairros Jardim Anache, Tarsila do Amaral,
Residencial Vida Nova I, II e III e Residencial Iguatemi. A Unidade possui 3 equipes de saúde da
família e 3 equipes de saúde bucal, tendo como parâmetro de população o total de 12 mil pessoas.

11.2 USF Dr. Cláudio Luiz Fontanillas Fragelli - Jardim Noroeste
A USF Dr. Cláudio Luiz Fontanillas Fragelli - Jardim Noroeste localiza-se na rua Dois
Irmãos n° 70 e tem como território de abrangência os bairros: Jardim Noroeste, Nova Serrana, e
parte do Parque dos Poderes. A Unidade possui 4 equipes de saúde da família e 4 equipes de
saúde bucal, tendo como parâmetro de população o total de 16 mil pessoas.

11.3 USF Edsn Quintino Mendes - Jardim Itamaracá
A USF Edson Quintino Mendes - Jardim Itamaracá localiza-se na Avenida Guaicurus, 1647
– Campina Verde e tem como território de abrangência os seguintes bairros: Rouxinóis, Moema,
Antares, Otávio Guizo, Campina Verde, Jardim Campo Alto, Indianápolis, Perpétuo Socorro,
Jardim das Paineiras, Jardim Itamaracá e Jardim Pacaembu. A Unidade possui 4 equipes de saúde
da família e 4 equipes de saúde bucal, tendo como parâmetro de população o total de 16 mil
pessoas.
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11.4 USF Alfredo Neder Coophavila II – Coophavila
A USF Alfredo Neder Coophavila II – Coophavila localiza-se na Rua dos Recifes 981 –
Coophavila II e tem como território de abrangência os bairros de Coophavila II, parte de Aero
Rancho, parte de Jardim Ouro Verde, parte de São Jorge da Lagoa. A Unidade possui 6 equipes
de saúde da família e 4 equipes de saúde bucal, tendo como parâmetro de população o total de 24
mil pessoas.

11.5 USF Judson Tadeu Ribas – Moreninha III – Moreninha
A USF Judson Tadeu Ribas – Moreninha III, localiza-se na Rua Anacá 645 – Moreninhas
II e tem como território de abrangência os bairros Moreninha I, II, III e IV além dos bairros: Nova
Jerusalém, Vila Brasil e Jardim Maksud. A Unidade possui 6 equipes de saúde da família e 4
equipes de saúde bucal, tendo como parâmetro de população o total de 24 mil pessoas.

11.6 USF Dr. Hélio Martins Coelho Batistão - Jardim Batistão
A USF Dr. Hélio Martins Coelho Batistão localiza-se na Rua Souto Maior 1935 e tem como
território de abrangência os bairros Tijuca 2, São Jorge da Lagoa, jardim Batistão, e pequena parte
do Aero Rancho setor 4. A Unidade possui 4 equipes de saúde da família e 4 equipes de saúde
bucal, tendo como parâmetro de população o total de 16 mil pessoas.

11.7 USF Benedito Martins Gonçalves - Oliveira II – Oliveira
A USF Benedito Martins Gonçalves - Oliveira II localiza-se na R. Antônio João Escobar, nº
01, Esquina com Orlandino Oliveira II – Bairro: Oliveira e tem como território de abrangência os
bairros Oliveira II e União. A Unidade possui 4 equipes de saúde da família e 4 equipes de saúde
bucal, tendo como parâmetro de população o total de 16 mil pessoas.

11.8 USF Benjamin Asato - Parque do Sol
A USF Benjamin Asato, Parque do Sol, localizado na Av. Eveline Selingardi 1008 e tem
como território de abrangência os bairros Lageado, Parque do Sol, Colorado e Teruel Filho. A
Unidade possui 4 equipes de saúde da família e 4 equipes de saúde bucal, tendo como parâmetro
de população o total de 16 mil pessoas.
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11.9 UBS Dr. Antônio Pereira – Tiradentes
A UBS “Dr. Antônio Pereira” – UBS Tiradentes localiza-se na Av. José Nogueira Vieira,
1370 e tem como território de abrangência os bairros Tiradentes, jardim São Lourenço, Jardim
Itatiaia, Parque Dallas, Parque Rita Viera, Loteamento Marçal de Souza, Loteamento Estrela
Park, Loteamento Porto Bello, Santa Fé, Chácara Cachoeira, Vila Manoel da Costa Lima. A
Unidade possui 8 equipes de saúde da família e 4 equipes de saúde bucal, tendo como parâmetro
de população o total de 32 mil pessoas.

12.

Organização dos processos de trabalho e agenda da Unidade

O PRMSF visa dialogar os saberes específicos de cada profissão com o saber coletivo a ser
construído entre o grupo, no trabalho interdisciplinar e multiprofissional. O residente deverá
elaborar, de forma pactuada com seu preceptor, equipe e gestor local, a programação da semana,
buscando atender as necessidades do território e compor, aos poucos, a rotina de trabalho e atuação
da equipe em que está inserido. Esta programação deverá garantir as atividades de cada categoria
profissional e da equipe multiprofissional em saúde da família. Dentro das possibilidades de
trabalho,

encontram-se

atividades

como:

atendimentos

ambulatoriais

e

domiciliares,

interconsultas, participação e/ou condução de grupos de promoção de saúde, discussão de casos,
apoio matricial, reuniões de equipe, Programa Saúde na Escola (PSE), participação de atividades
em polos de atendimentos ou drive-thrus, entre outras.

Os residentes deverão aprender, ao longo do período em campo, a organizar suas atividades
como equipe e individualmente, buscando atender as demandas da prática e também das
atividades teóricas propostas. Durante a elaboração de qualquer trabalho teórico, não é indicado
que haja suspensão das atividades práticas para dedicação exclusiva ao desenvolvimento da
atividade pedagógica.

Para a organização das agendas, visando contemplar a formação em serviço, foram
desenvolvidas “semanas padrão” para os residentes nos diferentes ciclos do processo formativo,
as quais seguem descritas abaixo.
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12.1 Agenda Padrão Residente de Primeiro Ano

Importante salientar que a semana padrão abaixo, planejada aos residentes de primeiro ano,
compõe o quantitativo de turnos propostos, porém estes não são engessados, necessitando haver
adequação ao serviço local, a equipe, ao território e aos usuários, sendo as agendas planejadas e
pactuadas em conjunto com a preceptoria e gestor local.
Aos residentes de primeiro ano, é garantido UM turno protegido, programado para ocorrer
as quartas-feiras a tarde. Neste turno, o residente participara de aulas de núcleo, de atividades do
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), assim como terá oportunidade de realizar estudo
dirigido, indicado pelo preceptor local e/ou seu tutor do AVA. Além disso, o residente terá acesso
a aulas de campo, estruturadas aos sábados, conforme programação disponibilizada pela
Coordenação do Programa.
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12.2 Agenda Padrão Residente de Segundo Ano

Assim como a semana padrão dos residentes do primeiro ano, os residentes de segundo ano
devem planejar sua semana padrão em conjunto com o preceptor e gestor local, adequando ao
serviço local, a equipe, ao território e aos usuários.
Aos residentes de segundo ano, também é garantido UM turno protegido, programado para
ocorrer as terças-feiras, no período da tarde. Neste turno os residentes de segundo ano terão as
mesmas oportunidades já descritas acima, sobre a agenda dos residentes de primeiro ano.

Além disso, os residentes em seu segundo ano, terão garantido UM turno protegido para
atividades correlatas ao Trabalho de Conclusão de Residência (TCR), correspondente à carga
horária de 4 (quatro) horas. Importante sinalizar que, diferente do turno protegido de aulas que
faz-se necessário em turno e dia específico, este turno para o TCR deve ser planejado de acordo
com a necessidade e conveniência do serviço, para que não ocorra desassistência.

Ao residente neste período é proposto a vivência de outros campos de pratica, pactuados
pela Coordenação do Programa, configurados como campos de “estágio externo”. Dessa forma,
quando o residente possuir campo de estagio externo no mês, sua agenda deve adequar-se de
maneira diferenciada, conforme sinalizado nos modelos de semana padrão abaixo.
No turno de gestão local, espera-se que o residente acompanhe e apoie o desenvolvimento
de atividades realizadas pelo gestor local. Neste sentido, o residente deve procurar identificar,
analisar e produzir reflexões acerca das atividades da Unidade, no intuito da qualificação do
serviço e possíveis adequações nos processos. Assim, espera-se que ele acompanhe: o
acolhimento – refletindo sobre a demanda e organização do serviço, assim como o fluxo e
organização da sala de procedimentos, sala de curativo, POP’s da Unidade, vigilância em saúde,
casos complexos com coordenação intersetorial, entre outras atividades. O objetivo é que, após
experenciar estas atividades, o residente possa refletir e propor estratégias de melhoria nos
processos.
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12.2.1 Agenda para período SEM ESTÁGIO EXTERNO
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12.2.2 Agenda para período COM ESTÁGIO EXTERNO

13.

Estágios Externos

O residente do Programa, em seu segundo ano, tem a possibilidade de experenciar outros
cenários de prática na rede de atenção, como: Unidades de Urgência (UPA), Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS), Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Distrito Sanitário,
Coordenadoria da Rede de Atenção Especializada (CEM) e Coordenadoria de Atenção Básica
(CRAB). Nestes espaços, como já mencionado, os residentes terão um tutor de referência, o qual
lhes guiará nas atividades a serem desenvolvidas, de cunho ambulatorial e/ou observacional.
Nestes cenários, este tutor irá também realizar o controle de frequência destes, assim como sua
avaliação ao término do estágio, conforme documentos disponíveis do Programa.
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13.1 Campos de Estágio Externo


Gestão (CRAB/CEM/DISTRITO/CVE): objetiva ampliar o conhecimento da
rede de Atenção Primaria do município de Campo Grande/MS, a partir do
acompanhamento do trabalho desempenhado pelas equipes que compõe estes
espaços, vivenciando atividades correlatas a gestão pública.



Saúde Mental (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS):
objetiva experenciar a dinâmica de um serviço da rede, fomentando a ampliação
da compreensão dos residentes acerca das subjetividades do sofrimento
psíquico, provocando reflexões e conexões com o contexto social, cultural,
histórico e biológico.



Saúde Bucal (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS):

objetiva aproximar o residente de odontologia de outro nível de atenção da rede
especializada, permitindo a observação e/ou atendimento ambulatorial, com
intuito da qualificação profissional.



Unidades de Urgência e Emergência (Unidades de Pronto Atendimento UPA): objetiva aproximar o residente da dinâmica do serviço envolvido no

acolhimento, classificação de risco e atendimentos ambulatoriais em manejo a
situações de urgência e emergência, compreendendo de forma ampliada ações
desenvolvidas em outro ponto de atenção da rede.

13.2 Documentos do residente no campo de Estágio Externo

No primeiro dia de estágio, o residente deverá se apresentar no local de estágio externo
munido da Carta de Apresentação e Folha de Frequência (apêndices C e B, respectivamente). Fica
responsável o residente pelo pleno preenchimento de sua folha de frequência no estágio.
Para cada campo de estágio, o residente deve realizar a impressão de uma carta de
apresentação e folha de frequência para entrega no primeiro dia de estágio.
Ainda, ao final do estágio, recomenda-se a discussão das atividades desenvolvidas com o
tutor responsável pelo campo de estágio. As reflexões do residente sobre o campo de prática
34
Manual do Residente Multiprofissional em Saúde da Família SESAU/FIOCRUZ

devem ser descritas e encaminhadas, por e-mail, a esta Coordenação.

13.3 Ausências nos campos de Estágio Externo

Quando da situação de falta dos residentes nos campos de estagio externo, fica este residente
com carga horaria a ser reposta em atividades realizadas aos finais de semana. Como exemplo,
temos a possibilidade de reposição de carga horaria nos drives de vacinação, aos sábados e/ou
domingos.

14.

Estágio Optativo

O estágio optativo é uma atividade educacional facultativa aos residentes do segundo ano da
residência. Caso o residente não o deseje realizar, poderá continuar no cenário de prática durante
o período destinado ao estágio. Sua função é atender às necessidades de aprendizagem do
residente em alguma temática considerada por ele importante para sua formação. É obrigatório que
os proponentes do estágio optativo estejam em dia com as frequências, avaliações e entrega de
trabalhos.

Além disso, é importante ressaltar que é de inteira responsabilidade do residente a escolha do
local, assim como os custos do financiamento.

O estágio Optativo poderá ser programado para o segundo ano da residência, entre os
meses de OUTUBRO à JANEIRO. Não é possível em outros momentos, devido ao cronograma
do Programa e estágios externos. O período do estágio não poderá ultrapassar 30 dias e deve
perfazer carga horaria mínima de 40 horas semanais.

Para a realização do estágio, fica o residente responsável pela elaboração de projeto deste
(apêndice D), sinalizando a importância desta vivência para sua formação, assim como dos
objetivos e atividades propostas para tal, enviando por e-mail para apreciação e aprovação desta
Coordenação. Para a aprovação do campo de estágio, o residente ainda deve apresentar à
Coordenação do Programa a carta de apresentação/aceite, emitida pelo tutor responsável pelo
campo de prática (apêndice E).

No estágio optativo fica o residente responsável por entregar, no primeiro dia de seu estágio,
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o documento do projeto de estágio optativo, a folha de frequência e o documento de avaliação do
estágio ao tutor responsável do local (apêndices E, B e F, respectivamente).

Ao final do estágio, o residente recolhe estes documentos e encaminhará, por meio de email, os documentos digitalizados já mencionados, assim como documento de avaliação do
estágio, em que o residente avalia o campo utilizado quanto a pertinência e contribuição para sua
formação.

Importante sinalizar que a realização de estágio optativo é facultativo. Dessa forma, o
residente que optar pelo estágio deve ficar disponível, em tempo integral, sejam elas realizadas
no município de Campo Grande ou outras localidades.

15.

Sistema de avaliações do Programa

A avaliação formativa dos residentes será realizada na análise dos desempenhos por meio
dos seguintes instrumentos de avaliação: avaliação diária no cenário de prática, avaliação das
atividades pedagógicas de cada Unidade de Aprendizagem, participação nos Seminários de
categoria e, no término do curso, a avaliação final do TCR.

Em relação à avaliação do campo prático, referente às atividades práticas e teórico-práticas
executadas nos 80% de carga horária do programa, será utilizado instrumento construído pelo
presente Programa (apêndice I), levando-se em consideração as fases e curvas de aprendizado de
cada residente e o período em que este está (R1 ou R2).

O Programa visa a qualificação em serviço de residentes e preceptores envolvidos com a
formação e, desta forma, ambos são avaliados (apêndices H e I). Os dois modelos de avaliação
disponíveis ao final do Manual contemplam tanto a avaliação do preceptor para com o residente,
quanto da Coordenação do Programa para com o preceptor. Nesse sentido, os residentes são
avaliados a cada dois meses e, os preceptores, semestralmente. A realização destas avaliações não
impede a realização de feedbacks e outras formas de avaliação, complementares a esta.

As avaliações deverão ser enviadas, pelos preceptores, para o e-mail da Coordenação do
Programa (coordenacao.rmsf.ms@gmail.com), para acompanhamento e arquivamento. A
submissão deve acontecer até o dia 15 do mês seguinte ao período avaliado.
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É importante salientar que o atraso na realização e envio das avaliações impacta diretamente
na continuidade do desenvolvimento do projeto de formação do residente, implicando em sanções
disciplinares ao residente e/ou preceptor, a considerar as circunstâncias.

Em relação ao TCR, este será avaliado por meio da leitura e análise da apresentação deste,
após apreciação da banca examinadora. Esse trabalho é desenvolvido a partir de uma questão
identificada com a equipe de residentes e cenário de prática com vistas à elaboração de um estudo,
pesquisa ou intervenção. É construído a partir de um objeto, referencial teórico e metodologia
comuns e desenvolvido pela equipe de residentes.

O residente será aprovado se obtiver nota igual ou superior a 6,0 pontos em todas as atividades
de aprendizagem do curso:

• de 10 a 9

conceito A (Excelente)

• de 8,9 a 7,5

conceito B (Bom)

• de 7,4a 6,0

conceito C (Regular)

• Igual ou inferior a 5,9

conceito D (Insuficiente)

16.

Alteração de Unidade de lotação do Residente/Preceptor

O processo de organização quanto a lotação dos residentes é discutido e pactuado, no ano
anterior à previsão de edital, entre profissionais da gestão da SESAU, GEP e Coordenação do
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família. Assim, são considerados
diversos critérios, como vulnerabilidade social do território, necessidade do serviço quanto à
qualificação profissional no modelo ensino-serviço, lotação de profissionais servidores, entre
outros, os quais definirão acerca da manutenção, expansão ou subtração do quantitativo de lotação
de residentes ou preceptores locais.

Dessa forma, as Unidades contam com quantitativo específico de residentes e preceptores,
definido para que o processo de trabalho ocorra sem prejuízos para a assistência local ou formação
do residente. Para a realização de remanejamento de lotação do residente e/ou preceptor, faz-se
necessária a sinalização do interesse a Coordenação do Programa, por e-mail, a qual levara a
solicitação ao conhecimento da COREMU/SESAU. O remanejamento, portanto, poderá ocorrer
em casos excepcionais, mediante aprovação da COREMU/SESAU, como versa o Regimento
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Interno.

17.

Pagamento de Bolsa ao Residente

Os residentes do PRMSF receberão bolsa de estudos durante os 24 meses de realização da
residência. Importante reforçar que, para o recebimento da bolsa, o residente deverá manter
dedicação exclusiva à residência, não podendo, assim, desenvolver trabalhos remunerados
simultâneos. Não é recomendada a concomitância de especializações, aperfeiçoamentos ou cursos
não componentes da carga horária do residente durante os dois anos de residência. Casos
excepcionais deverão ser conversados e pactuados previamente com a Coordenação, para avaliação
da relevância e adequação de possível excepcionalidade.

Para que não haja atraso na transferência da bolsa, o residente deverá entregar ao
preceptor de referência, no PRIMEIRO DIA ÚTIL do mês subsequente, a folha de ponto
assinada por este e por seu preceptor, assim como o registro da compensação por alguma falta,
para que o preceptor possa então encaminhar cópia digitalizada à Secretaria Acadêmica (Gerência
de Educação Permanente - GEP/SESAU) e Coordenação do Programa de Residência. As vias
originais, físicas, seguirão os trâmites da Unidade de Saúde, seguindo a entrega com as demais folhas
de frequência dos profissionais lotados na Unidade de Saúde. Importante salientar a necessidade de
digitalização e posterior envio de comprovantes de comparecimento ou atestado, os quais justifiquem
as ausências dos residentes nos campos de prática.

Aconselha-se ao residente que seja realizada a digitalização ou cópia da folha de ponto antes
de entregá-la. É importante que o próprio residente tenha controle e acompanhe seu registro de
frequência.

Importante sinalizar que a SESAU não possui qualquer gerência sobre o pagamento das bolsas,
o qual fica exclusivamente ao encargo do Ministério da Saúde ou da FIOTEC (conforme acordo de
cooperação).
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18.

Trancamento da Residência

A solicitação de trancamento de profissionais de saúde residentes de Programas de formação
Multiprofissional ou em Área profissional da saúde será regulado pela orientação a seguir:


O trancamento de residentes é ato formal e de iniciativa do próprio residente. O
residente deverá encaminhar a solicitação à coordenação do PRMSF, tendo como
conteúdo o prazo e o motivo do trancamento solicitado.



O residente deverá aguardar a decisão da COREMU/SESAU em atividade. Deve
constar, no regimento interno da mencionada comissão, o tempo de permanência do
residente nas atividades práticas até seu afastamento, após solicitação de
trancamento.



A COREMU/SESAU deverá avaliar, no menor prazo possível, a solicitação de
trancamento e, considerando a legislação em vigor, emitir decisão que aprova ou não
o trancamento solicitado.



Caso a solicitação de trancamento seja indeferida, o residente deverá receber
formalmente o teor da decisão da COREMU/SESAU.



No caso do deferimento de trancamento, a COREMU/SESAU deverá informá-lo
ao interessado e encaminhar cópia da decisão à CNRMS e ao órgão financiador da
bolsa do residente solicitante para a suspensão da bolsa.



Cabe à CNRMS avaliar a decisão das COREMU/SESAU em relação ao
cumprimento da legislação, homologando ou solicitando reconsideração em
relação à sua decisão.



Cabe também à CNRMS, em caso de homologação, informar imediatamente o órgão
financiador da bolsa em questão, solicitando sua suspensão.



Após a comunicação da decisão da COREMU/SESAU/CNRMS, no caso de
indeferimento, o residente deverá ser orientado a optar por permanecer no
Programa ou solicitar o desligamento formal, que será imediatamente informado à
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CNRMS e aos órgãos financiadores para cancelamento da bolsa. Caso o residente
não se manifeste dentro do prazo estabelecido no regimento interno, poderá se
caracterizar abandono, que também deve ser imediatamente comunicado à CNRMS
e ao órgão financiador para cancelamento da bolsa.


19.

Os casos omissos deverão ser encaminhados para ciência e deliberação da CNRMS.

Desligamento do Residente

O desligamento do residente ocorrerá nas seguintes hipóteses:


A pedido do residente.



Ao término da residência.



Faltas por 3 dias consecutivos ou 15 dias intercalados, no período dos dois anos de
residência, sem justificativa aceita pela COREMU/SESAU.



Faltas ao cenário de aprendizagem, sem justificativa aceita pela COREMU/ SESAU.



Não alcançar, a cada UA, o mínimo de 6,0 pontos nas avaliações das atividades
teóricas e atividades teórico-práticas e frequência mínima de 85% nas atividades
teóricas e 100% nas atividades práticas.



Cometer falta grave contra o Regimento Interno e, após análise da COREMU/ SESAU,
esgotados todos os recursos possíveis, for assim decidido.



Quando comprovadas dificuldades não superáveis no relacionamento com usuários,
residentes, membros da equipe e/ou funcionários, mesmo após realização de
feedbacks e sanções disciplinares.



Pelo descumprimento do respectivo Termo de Compromisso, assinado ao ingressar
neste Programa.



Assumir vínculo empregatício em qualquer uma das instâncias públicas e privadas
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durante o Programa da Residência. Nesse caso, o residente deverá optar em
continuar o Programa de Residência ou assumir o outro vínculo. A questão é válida
independentemente do momento no qual o residente assumiu o vínculo, se no início
da execução da Residência, no decorrer ou no fim do Programa.


De acordo com o Regimento Interno vigente, fica considerado o residente jubilado
do Programa quando afastado por licença médica por motivo de doença igual ou
superior a 6 meses e 1 dia, tendo em vista o prejuízo pedagógico, sem possibilidade
de reposição.

O processo de solicitação de desligamento de residentes em Programas de formação
Multiprofissional ou em Área profissional da Saúde será regulado pela orientação a seguir:


A solicitação de desligamento é ato formal e deverá ser encaminhada à
COREMU/SESAU, por e-mail, tendo como conteúdo o motivo do desligamento,
sendo datado e assinado (pelo residente ou pela Coordenação.)



Deve constar no regimento interno da COREMU/SESAU o tempo de permanência
do residente nas atividades práticas até seu afastamento, após solicitação de
desligamento.



A COREMU/SESAU, quando da aprovação do desligamento, deverá informar
imediatamente ao órgão financiador e à CNRMS para o cancelamento da bolsa e
outras providências.

20.

Infrações e sanções disciplinares

O residente ou o preceptor que deixar de cumprir com as recomendações deste Manual, assim
como com as normas do Regimento Interno em vigor e as normas gerais dos serviços estará sujeito
às seguintes sanções disciplinares: advertência oral; advertência escrita; suspensão e/ou desligamento
do Programa (apêndice J).

Na aplicação das sanções disciplinares, deverão ser considerados a natureza e gravidade da
infração, bem como os antecedentes do residente/preceptor.
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As sanções disciplinares de suspensão e desligamento deverão ser sinalizadas e discutidas em
reunião da COREMU/SESAU. Na reunião, caberá a exposição do fato e a definição quanto a sanção
disciplinar aplicável, conforme propõe o Regimento Interno vigente. Nesse sentido a aprovação ou
não, assim como o tipo de sanção disciplinar, serão decididos por maioria de votos dos membros da
COREMU/SESAU.

O residente passível da sanção proposta deverá ser comunicado, após a decisão em reunião,
sobre a sanção disciplinar, aplicada pela Coordenação do Programa e/ou Coordenação
COREMU/SESAU.

21.

Reuniões de turma

As reuniões de turma são espaços destinados à troca de vivências entre os residentes, discussão
de assuntos relativos à dinâmica do curso e sugestões de pontos de pauta para serem enviados para
reunião da COREMU/SESAU e Coordenação do PRMSF. Indica-se que a reunião de turma ocorra
mensalmente, em calendário a ser definido.

Essa reunião se configura como um espaço potente, uma vez que nele é possível discutir e
elaborar documentos que afirmem o posicionamento da turma diante de situações referentes ao
contexto da saúde, em seu conceito ampliado.

A participação nessas reuniões garante legitimidade da turma como atores no processo de
construção pedagógica e a fortalece perante às diversidades ao longo do programa.

Devido ao momento de pandemia, sugere-se que as reuniões ocorram mediante
representação de 1 residente por Unidade, a fim de que não ocorram aglomerações,
respeitando-se assim todas as normas de biossegurança necessárias para este momento de
excepcionalidade ou por meio de reuniões virtuais, como pelo aplicativo zoom.

22.

Liberação para Eventos

Os residentes serão liberados para participação em eventos científicos, quando:
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Obtiver parecer favorável emitido pelo preceptor de referência;



O Evento solicitado apresentar relação com a área do conhecimento do Programa de
Residência;



Apresentar trabalho no Evento;



Apresentar pontualidade, assiduidade e desempenho adequado nas atividades teóricas,
práticas e teórico-práticas propostas por este Programa;



Solicitar, formalmente, sua participação no Evento à Coordenação do Curso,
preferencialmente com mínimo de 1 mês de antecedência;



Comprometer-se, ao final do evento, a disponibilizar cópia do Certificado de
participação no Evento, ao e-mail da Coordenação do Programa e Secretaria
Acadêmica.

No caso de o residente não possuir aprovação para o Evento solicitado por parte da
Coordenação do Programa, por este não ter correlação com o Programa de formação, o mesmo fica
responsável pela compensação da carga horaria proposta.

No caso de o residente não apresentar a cópia para justificar sua ausência no serviço pela
participação do Evento, fica este ciente sobre a necessidade de reposição da carga horária, de forma
integral.

Importante salientar que o residente terá direito a afastamento para participação em Eventos
Científicos, desde que sua participação não implique em prejuízo assistencial, para sua equipe e/ou
seu processo formativo.

Os residentes de segundo ano do Programa terão prioridade na liberação para participação de
atividades científicas, assim como os que forem apresentar trabalhos científico.

O procedimento para solicitação de liberação para eventos consiste no preenchimento de
formulário para este fim (apêndice K). Após o preenchimento deste, faz-se necessária a coleta de
assinatura do preceptor local, confirmando ciência e concordância sobre o Evento. Após assinatura,
solicita-se que o formulário seja digitalizado e encaminhado ao e-mail da Coordenação do Programa.

Cabe ressaltar que a liberação para qualquer evento de cunho não científico deverá ser
solicitada a Coordenação do Programa.
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23.

Conclusão da Residência e emissão de Certificado

Após a apresentação do TCR, a turma de residentes terá 30 dias para entrega do trabalho na
versão final, com as alterações solicitadas pela banca e com a revisão e parecer do orientador. O
Trabalho de Conclusão de Residência deve ser encaminhado ao e-mail da Coordenação do Programa,
em formato PDF ou Word.

A emissão do Certificado ocorre mediante a apresentação de todos os TCR (versão alterada
após a defesa da banca), frequências, fichas de avaliação e produtos das UA. O atraso ou a não
entrega no prazo estabelecido, prorroga o processo de emissão dos Certificados de todos os residentes
da turma. O prazo de emissão do certificado é de, no mínimo, 180 dias após a entrega de todas as
documentações e deverá ser retirado na Secretaria Acadêmica do PRMSF.
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APÊNDICES
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APÊNDICE A – Folha de Frequência nas Unidades de Saúde
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APÊNDICE B – Folha de Frequência nos Estágios
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA
SESAU/FIOCRUZ MS

FOLHA DE FREQUÊNCIA- ESTÁGIO OPTATIVO/EXTERNO

Residente:
Tutor Responsável:
Local do ESTAGIO:
DIA

HORA
ENTRADA

Categoria Profissional:
Mês/Ano:
HORA
SAÍDA

HORA
ENTRADA

HORA
SAÍDA

RUBRICA DO
RESIDENTE

OBSERVAÇÃO

01
:
:
:
:
02
:
:
:
:
03
:
:
:
:
04
:
:
:
:
05
:
:
:
:
06
:
:
:
:
07
:
:
:
:
08
:
:
:
:
09
:
:
:
:
10
:
:
:
:
11
:
:
:
:
12
:
:
:
:
13
:
:
:
:
14
:
:
:
:
15
:
:
:
:
16
:
:
:
:
17
:
:
:
:
18
:
:
:
:
19
:
:
:
:
20
:
:
:
:
21
:
:
:
:
22
:
:
:
:
23
:
:
:
:
24
:
:
:
:
25
:
:
:
:
26
:
:
:
:
27
:
:
:
:
28
:
:
:
:
29
:
:
:
:
30
:
:
:
:
31
:
:
:
:
Registrar no verso da folha ponto: Nome dos Eventos Científicos realizados no período, intercorrências com
horários, reposição, faltas ou atestados
Data da entrega: _____/_____/_____
______________________________________
Assinatura do Residente

______________________________________
Assinatura do Tutor Responsável
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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA
SESAU/FIOCRUZ MS
FOLHA DE FREQUÊNCIA- ESTÁGIO OPTATIVO/EXTERNO

Residente:
Tutor Responsável:
Local do ESTAGIO:

Categoria Profissional:
Mês/Ano:

OCORRÊNCIAS
DATA

JUSTIFICATIVA

Os residentes do primeiro ano do Programa possuem turno protegido para atividades práticas e práticas-teóricas na quarta-feira à
tarde e, os residentes do segundo ano, possuem turno protegido para atividades práticas e práticas-teóricas na terça-feira à tarde,
contemplando a carga horaria prevista pela CNRMS aos Programas de Residência Multiprofissional e Uniprofissional em Saúde.
Data da entrega: _____/_____/_____

______________________________________
Assinatura do Residente

______________________________________
Assinatura do Tutor Responsável
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APÊNDICE C – Carta de Apresentação do Estagio Externo
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA
SESAU/FIOCRUZ MS
CARTA DE APRESENTAÇAO – ESTAGIO EXTERNO
Campo Grande, ___ de ___________ de 20___.

Para: _______________________________ (Instituição/setor responsável)
A/C: _______________________________ (Nome do (a) responsável do setor)

Prezados,
O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família SESAU/FIOCRUZ,
desenvolvido no município de Campo Grande/Mato Grosso do Sul, emerge da necessidade de ampliar o
quadro de profissionais especialistas em Saúde da Família e possui foco na formação de enfermeiros,
dentistas, fisioterapeutas, profissionais de educação física, assistentes sociais, farmacêuticos e
psicólogos, com competências para atuação nas equipes de saúde da família. Além da lotação em
Unidades de Saúde da Família, incentivamos que os residentes conheçam outros pontos de atenção da
rede, a fim de que compreendam o itinerário do usuário pelo sistema de saúde.
Através desta carta de apresentação, gostaríamos de sinalizar que o (a) Residente de segundo ano
__________________________

(nome

completo),

da

categorial

profissional

de

___________________, matriculado em seu Conselho sob a inscrição de número ________________
(conselho/número), estará compondo neste campo de estagio externo, durante o período de _____ a
_____.
Neste campo de estagio externo, é importante sinalizar que o residente realizará carga horária
máxima pré-estabelecida pela Coordenação do Programa e necessitará, para o desenvolvimento de suas
atividades práticas, de um tutor que seja responsável pela supervisão local do mesmo, o qual, ao final do
estágio, fica responsável por avaliar o desempenho deste residente. Fica o residente responsável por
apresentar ao seu tutor local, em seu primeiro dia de estágio, a sua folha de frequência e ficha de
avaliação, as quais deverão ser devidamente preenchidas e entregues ao residente ao final do estágio.
Agradecemos desde já a disponibilidade em atender à solicitação.
Atenciosamente,
Coordenação do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família
SESAU/FIOCRUZ
___________________________________
Residente

APÊNDICE D – Modelo de Plano de Estagio Optativo
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA
SESAU/FIOCRUZ MS

PLANO DE ESTAGIO OPTATIVO

Campo Grande, ___ de ___________ de 20___.

1) DESCREVER LOCAL DO ESTÁGIO OPTATIVO (descrever instituição, setor
responsável e sinalizar nome do tutor responsável pelo residente)

2) DESCREVER OS OBJETIVOS DO ESTÁGIO

3) METAS (Detalhamento da proposta)

4) ETAPAS ou FASES DE EXECUÇÃO
5) PERÍODO PRETENDIDO PARA O ESTÁGIO
6) ATRIBUIÇÕES DO LOCAL ONDE O ESTÁGIO OPTATIVO SERÁ REALIZADO
- Disponibilizar o local para realização do estágio;
- Nomeação de preceptor/supervisor para acompanhamento das atividades, de acordo com os
critérios estabelecidos no Projeto Político Pedagógico e Regimento do Programa de Residência
Multiprofissional em Saúde da Família SESAU/FIOCRUZ, do município de Campo Grande MS;
- Assinar frequência do residente.
7) Digitalizar o plano e enviar, em formato PDF, ao e-mail da Coordenação
(coordenacao.rmsf.ms@gmail.com) com cópia para seu preceptor de referência da
Unidade, para avaliação e aprovação da solicitação. O e-mail deve ser encaminhado com o
seguinte título: NOME DO RESIDENTE - PLANO DO ESTÁGIO OPTATIVO.

APÊNDICE E – Carta de Apresentação do Estagio Optativo

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA
SESAU/FIOCRUZ MS
CARTA DE APRESENTAÇAO/ACEITE – ESTAGIO OPTATIVO

Campo Grande, ___ de ___________ de 20___.

Para: _______________________________ (Instituição/setor responsável)
A/C: _______________________________ (Nome do (a) responsável do setor)

Prezados,

O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família SESAU/FIOCRUZ,
desenvolvido no município de Campo Grande/Mato Grosso do Sul, emerge da necessidade de
ampliar o quadro de profissionais especialistas em Saúde da Família e possui foco na formação
de enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, profissionais de educação física, assistentes sociais,
farmacêuticos e psicólogos, com competências para atuação nas equipes de saúde da família.
Além da lotação em Unidades de Saúde da Família, incentivamos que os residentes conheçam
outros pontos de atenção da rede, a fim de que compreendam o itinerário do usuário pelo sistema
de saúde.
Através desta carta de apresentação, gostaríamos de solicitar o presente campo de estágio
optativo do (a) Residente de segundo ano __________________________ (nome completo), da
categorial profissional de ___________________, matriculado em seu Conselho sob a inscrição
de

número

________________

(conselho/número),

no

local/área

________________________________________________ (nome da Instituição que receberá
o residente/município).
Em caso de aceite, especificamente no estágio optativo, é importante sinalizar que o
residente realizará carga horária máxima de 60 horas semanais e necessitará, para o
desenvolvimento de suas atividades práticas de um tutor que seja responsável pela supervisão
local do mesmo, o qual, ao final do estágio, fica responsável por avaliar o desempenho deste
residente.

Fica o residente responsável por apresentar ao seu tutor local, em seu primeiro dia de
estágio, a sua folha de frequência e ficha de avaliação, as quais deverão ser devidamente
preenchidas e entregues ao residente, no último dia de estágio.
Ao final do estágio, o (a) residente deverá entregar estas documentações na Secretaria
Acadêmica do Programa, sob responsabilidade da GEP/SESAU, para compor a documentação
acadêmica. Além disso, o residente ficara responsável pela entrega de relatório do estágio
optativo à sua preceptoria direta da Unidade de Saúde, assim como ao serviço que lhe acolheu
no estágio optativo.

Agradecemos desde já a disponibilidade em atender à solicitação.

Atenciosamente,

Coordenação do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da
Família SESAU/FIOCRUZ

Por meio do presente documento eu, ________________________________,
inscrito

no

CPF

de

número

___________________,

lotado

na

Instituição

___________________________, declaro estar ciente e de acordo em receber o residente
de

nome

___________________________,

__________________________,

neste

campo,

da

categoria

configurando

profissional
como

de

ESTAGIO

OPTATIVO.

___________________________________
Residente

___________________________________
Tutor responsável

APÊNDICE F – Modelo de Avaliação do Campo de Estagio Optativo

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA
SESAU/FIOCRUZ MS

AVALIAÇÃO DO CAMPO DE ESTAGIO OPTATIVO
(Residente avalia o campo de estágio)

Campo Grande, ___ de ___________ de 20___.

1) O relatório deve conter nome do residente, Unidade de lotação do Programa, período do
estágio e local do estágio Optativo.
2) Descrever as atividades realizadas no estágio, assim como reflexões sobre a pertinência
deste campo enquanto local de prática para estágio optativo do residente. Este relatório deve
ser realizado de forma objetiva e sucinta de, no máximo, 1 lauda.
3) Relatório nas normas da ABNT: Times New Roman, 12, espaçamento 1,5, margem normal.
4) Digitalizar relatório, folha de frequência e avaliação do tutor responsável em documento
único,

em

formato

PDF,

e

encaminhar

ao

e-mail

da

Coordenação

(coordenacao.rmsf.ms@gmail.com) com cópia para seu preceptor de referência da Unidade.
5) O e-mail deve ser encaminhado com o seguinte título: NOME DO RESIDENTE DOCUMENTOS FINAIS DO ESTÁGIO OPTATIVO.

APÊNDICE G – Instrumento de Avaliação do Residente no Estagio
Optativo

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA
SESAU/FIOCRUZ MS

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO RESIDENTE – ESTAGIO OPTATIVO
(Tutor responsável pelo estágio avalia residente)
Residente: _____________________________________________________________________________
Programa: _____________________________________________________________________________
Estágio realizado: _______________________________________________________________________
Local: ________________________________________________________________________________
Período: _________/_________/____________ a _________/_________/____________
Tutor responsável no local do estágio: ___________________________________________________
Telefone ( ) _______________________E-mail: __________________________________________
Parecer:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
( ) Aprovado, atingindo com excelência os objetivos do estágio.
( ) Aprovado, atingindo os objetivos do estágio.
( ) Aprovado, atingindo os objetivos do estágio com algumas dificuldades.
( ) Reprovado, não atingindo minimamente os objetivos propostos pelo estágio (conforme parecer abaixo).

Sugestões de melhoria: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Campo Grande, ______/_______/_________

Assinaturas e carimbos:

___________________________________
Residente

___________________________________
Tutor responsável

APÊNDICE H – Instrumento de Avaliação do Preceptor

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA
SESAU/FIOCRUZ MS
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO SEMESTRAL DO PRECEPTOR
PERÍODO:

ANO:

NOME DO(A) PRECEPTOR(A):
CATEGORIA:
A= Excelente

USF:
B= Bom

C= Regular

D= Insuficiente

ITENS DE AVALIAÇÃO
CONHECIMENTOS
1- Conhece o programa de residência, acompanha as unidades de
aprendizagem utilizando e potencializando os conhecimentos nos trabalhos
teóricos frente às
necessidades da USF.

A

B

C

D

A

B

C

D

2- Demonstra conhecimento técnico científico (teórico/prático).
3- Possui habilidades no uso de metodologias de ensino.
4- Realiza as técnicas de preceptoria no cotidiano do serviço.
HABILIDADES
5-Promove continuamente o acolhimento dos residentes (disponível para ouvir, aberto
ao diálogo, intermedeia a relação dos residentes com outros trabalhadores) integrandoos na USF.
6-Estimula a capacidade reflexiva dos residentes frente ao campo de prática
7-Oferece aos residentes ferramentas para execução das atividades (rotinas, prontuários,
manuais/protocolos, normativas, documentos oficiais, dentre outros).
8-Define e sistematiza prioridades de trabalho junto aos residentes com base nas
necessidades levantadas pela USF.
9-Participa da construção e do desenvolvimento do plano de trabalho dos residentes
(atendimentos, interconsultas, grupos, atendimento domiciliar, reunião de equipe, entre
outros).
10-Pactua o cronograma de atividades junto aos residentes e a equipe de saúde da
família (define horários, datas e designa os responsáveis por cada tarefa).
11-Estimula a relação intra e intersetorial com os equipamentos do território.
12-Realiza feedback aos residentes sobre o desempenho no campo de prática (valoriza os
resultados positivos e orienta quanto aos resultados não alcançados).
13-Estabelece o trabalho cooperativo com os docentes articulando a teoria e prática.
14-Promove autoconfiança dos residentes e estimula autonomia em ações especificas da
categoria profissional.

ATITUDES

A

B

C

15-Adota postura ética e humanizada com os usuários (indivíduo, família e comunidade),
equipe de residentes e os demais trabalhadores da USF.
16- É pontual e assíduo.
17-Respeita as orientações de biossegurança, sobre vestimentas, uso de adornos,
crachá,
e de EPI.
18-Facilita a criação de espaços para educação permanente dos residentes na eSF e
promove estratégias de aprendizagem (seminários, discussão de casos, problematização
e outros).
19-Garante um espaço protegido semanal de reunião com os residentes para discussão
do processo de trabalho e do aprendizado.
20-Fomenta a construção do aprendizado e do cuidado com base nos conhecimentos da
comunidade ou do diagnóstico situacional.
21-Estabelece trabalho cooperativo com todos membros e integrantes da USF.
22-É disponível, motivado, participativo, organizado e interessado em ensinar.
23-Participa ativamente das atividades promovidas pelo Programa de Residência.
24-Busca constantemente atualização do conhecimento profissional.

Conceito final:

Feedback/Pactuação:

Campo Grande – MS,

Preceptor

de

de

Coordenação

.

D

APÊNDICE I – Instrumento de Avaliação do Residente
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA
SESAU/FIOCRUZ MS
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO BIMESTRAL DO(A) RESIDENTE
MESES:

ANO:

NOME DO(A) RESIDENTE:
NOME DO(A) PRECEPTOR(A):
CATEGORIA:
0= Não realiza

USF:
1= Insuficiente

2= Regular

3= Bom

4= Excelente

ITENS DE AVALIAÇÃO
CONHECIMENTOS

Valor dos Atributos
0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

1- Conhece e atua de acordo com os protocolos e fluxos instituídos
2 - Conhece o perfil epidemiológico do território e atua para melhoria dos indicadores de
saúde
3- Conhece e atua em consonância com os atributos essenciais e derivados da APS
4 - Possui conhecimento para realização de avaliação/consulta, definição de diagnóstico
e elaboração do plano de cuidado.
5 - Investe na formação da prática profissional (articula teoria e prática, busca e/ou
produz novos conhecimentos, utiliza a saúde baseada em evidências, participa de
sessões clinicas, canal teórico, entre outros)
6- Articula os conhecimentos teóricos para potencializar o seu processo de trabalho e o
da sua equipe/unidade de saúde
HABILIDADES
7- Estabelece comunicação efetiva e empática com os usuários e equipe
8 - Atua de forma cooperativa com a unidade, preceptoria e equipe de residentes
9 - Realiza escuta ativa e qualificada
10 - Respeita as orientações de biossegurança, sobre o uso de vestimentas,
adornos, crachá, e uso racional de EPI
11 - Planeja e realiza adequadamente as ações especificas de seu núcleo profissional
em todos os ciclos de vida
12 - Planeja e realiza adequadamente as ações compartilhadas e em equipe,
inclusive as de atenção domiciliar, em todos os ciclos de vida
13 - Planeja e realiza ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação
individuais, grupais, familiares e comunitárias, considerando o território e a Rede de
Atenção à Saúde
14 - Participa das reuniões de equipe e unidade, contribuindo para o
planejamento, organização e desenvolvimento das ações de saúde
15 -Participa ou estimula ações para o desenvolvimento do controle social

16 -Realiza os registros no prontuário eletrônico com qualidade, bem como nos demais
sistemas de informação vigentes
17 - Utiliza a clínica ampliada e compartilhada como ferramenta de trabalho e subsídio
para o desenvolvimento do PTS
18-Articula e atua de forma integrada com a rede intersetorial
ATITUDES/VALORES

0

1

2

3

19 - Atua de maneira empática, respeitosa e ética com residentes, equipe, demais
trabalhadores e usuários
20 - É pontual e assíduo
21 - Possui postura pró-ativa e resolutiva
22 -Sabe receber e aceitar críticas de forma reflexiva
23 - Organiza, prioriza e respeita prazos para as atividades no campo de prática
24 - Lida com conflitos de modo a qualificar o trabalho em equipe
25 - Atua em consonância com o Código de Ética Profissional de sua categoria
Somatória parcial
Somatório final

Equivalência Nota/Conceito: 100

Conceito final:

a 90 - conceito A (Excelente) 89,0 a
75,0 - conceito B (Bom) 74,0 a 60,0
- conceito C (Regular)
Igual ou inferior a 59,0 - conceito D
(Insuficiente)
Frequência
100%:
( )Sim
Apresentação de atestado: ( )Sim

( )Não
( )Não

Feedback/Pactuação:
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APÊNDICE J – Modelo de Sanção Disciplinar

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA
SESAU/FIOCRUZ MS

Sanção Disciplinar

Ao residente

,

Conselho_______________, de nº ________, lotado na Unidade de Saúde
______________________________________ recebe neste ato a sanção disciplinar de
______________________________________.
O residente fica advertido pela (s) falta (s) abaixo discriminada (s):

Campo Grande – MS,

de

__ de

____.

Assinatura do Residente

Assinatura do Preceptor/Supervisor de Preceptoria/Coordenação

Testemunhas:

APÊNDICE K – Modelo de Formulário de Liberação para Eventos Científicos
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA
SESAU/FIOCRUZ MS
FORMULÁRIO DE LIBERAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS

Nome Residente:
Data da Solicitação:
Unidade de lotação:
Evento:
Período do Evento:
Possui Trabalho Aprovado no evento:

Sim ( )

Modalidade do
Trabalho:

Não (

)

Outros ( )
Pôster ( )

Oral ( )

Nome do Preceptor de Campo:
h de carga horária teórica
Liberação

h de carga horária prática
TERMO DE COMPROMISSO

Eu,
declaro que as informações acima prestadas
são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas. Comprometo-me a
entregar o certificado de participação e/ou declaração de comparecimento ao evento ao meu
preceptor (documento a ser guardado no caderno do residente).

Residente
Autorização e/ou ciência

Preceptor

Gestor da Unidade

Autorização

Ciência

Coordenação do Programa
Autorização

