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APRESENTAÇÃO 

Esta proposta foi fruto de uma dissertação de Mestrado Profissional em Ensino em 

Ciências da Saúde desenvolvido em uma universidade pública que tem como objetivo 

qualificar a formação de profissionais de saúde em toda a sua amplitude de conhecimento. 

Essa pesquisa investigou a formação de fisioterapeutas na Residência Multiprofissional em 

Saúde do Complexo Hospitalar Ouro Verde e Hospital Dr. Mário Gatti no Município de 

Campinas. 

Foi desenvolvido por meio de metodologia qualitativa um estudo descritivo e 

exploratório no qual foram entrevistadas as Coordenadoras e um grupo de Preceptoras e 

realizado dois grupos focais com os residentes fisioterapeutas do programa do Mario Gatti 

e do Ouro Verde. 

Nesta pesquisa, procuramos caracterizar e contextualizar os programas de residência 

multiprofissional historicamente, observando suas contribuições para a assistência à Saúde 

no Município e Região Metropolitana. 

Assim, podemos afirmar como aspectos positivos de ambos os programas a 

formação nos três níveis de atenção, a presença de uma formação multiprofissional com 

atividades favorecedoras para uma futura Educação Inter Profissional. 

Em síntese, podemos defender que o exercício de preceptoria requer igualmente 

competência técnica, pedagógica e disponibilidade para o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Dentro do âmbito pedagógico, podemos inferir a importância de espaços de 

construção coletiva e permanente com temas como Projeto Político Pedagógico das 

instituições, processos inovadores na formação em saúde, metodologias ativas e uso da 

avaliação em suas três dimensões: Diagnóstica, Formativa e Somatória. 

Os dois programas contribuem para a empregabilidade dos residentes em 

fisioterapia, qualificando-os no desenvolvimento de um cuidado integral centrado no 

paciente. 

A pesquisa evidenciou diferenças importantes na estruturação dos respectivos 

programas; fica patente a organização e sustentabilidade que o Programa de Residência 



 

Multiprofissional em Saúde do Hospital Dr. Mário Gatti detém, evidentemente por ser mais 

antigo, 10 anos de existência e o impacto que isto traz na formação destes profissionais. 

O estudo apontou, portanto, como desafios para o Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde do Complexo Hospitalar Ouro Verde a urgente dotação 

orçamentária destacando a necessidade de oferta de bolsas para o corpo de preceptoria e 

coordenação. 

Destaca-se, ainda, a necessidade de constituição de um núcleo de Educação 

Permanente - NEP com presença de carga horária protegida e corpo docente fixo à luz do 

NEP existente no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Dr. 

Mario Gatti. 

Foi apontado, também, a necessidade de repactuações sistemáticas entre as 

coordenações dos cenários de prática e dos referidos programas. Ambos os programas 

precisam ser reconhecidos pela Comissão Nacional Residência Multiprofissional em Saúde, 

no sentido de validar o título fornecido pelos mesmos. 

Por fim, defendemos a sustentabilidade dos Programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde no Município de Campinas como um elemento fortalecedor de 

cidadania e de direito inquestionável à saúde bem como dever inquestionável do Estado, 

previsto em nossa Constituição. 

Desta forma, defendemos que para além da qualificação da pesquisadora em 

questão, este mestrado procura contribuir com a construção de conhecimento que, por meio 

de um produto no formato de relatório, possa qualificar os Programas de Residência 

Multiprofissional do Município de Campinas estruturados fortalecedores do Sistema Único 

de Saúde – SUS. 
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Produto Relatório Gerencial - Análises 

Propõe-se como intervenção a apresentação do material construído a partir das falas dos 

participantes desta pesquisa juntamente a análise crítico, reflexivo de desenvolvimento do 

processo de formação do residente junto aos dois Programas de Residência do Hospital do 

município de Campinas:  

⮚ Residência Multiprofissional em Atenção Primária a Saúde- CHOV 

⮚ Residência Multiprofissional em Atenção Integral - HMMG 

 

Os sujeitos desta proposta foram os coordenadores, preceptores e residentes 

fisioterapeutas presentes nos programas supracitados.  

Após a conclusão deste estudo, foi verificado que ao olharmos para as residências, 

que são modalidades de ensino em serviço, ocorreram muitos acertos.  

Dentre eles, destacamos a presença da formação multiprofissional, a presença de um 

currículo interdisciplinar, o desenvolvimento do cuidado integral. Houve consonância entre 

todos os atores que os Programas de Residência em Saúde do Hospital Ouro Verde e 

Hospital Dr. Mário Gatti formam profissionais para o Sistema Único de Saúde.  

O Quadro 1 faz a síntese das percepções encontradas junto a população amostral no 

qual os acertos foram assinalados com a cor verde, as percepções que revelaram 

necessidades de melhora a médio prazo de amarelo e as urgentes de vermelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUADRO 1 - Síntese das percepções entre os Coordenadores, Preceptores e 

Residentes dos PRMRS dos HMG e CHOV, Campinas 2019. 

Fonte: Própria autora. 


