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RESUMO 

 
 
O objetivo desta pesquisa foi investigar a formação de fisioterapeutas na Residência 

Multiprofissional em Saúde do Complexo Hospitalar Ouro Verde e Hospital Dr. Mário 

Gatti no município de Campinas. Para tal, foi desenvolvido, por meio de metodologia 

qualitativa, um estudo descritivo e exploratório. O contexto desta pesquisa foi composto 

por dois Programas de Residência Multiprofissional, que contém egressos de fisioterapia 

em 2018. A população de estudo foi composta por dois Coordenadores de Programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde, quatro Preceptores Fisioterapeutas e 15 residentes 

fisioterapeutas. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Os instrumentos de coleta foram constituídos por entrevista semiestruturada 

com os Coordenadores e Preceptores e grupo focal com os residentes fisioterapeutas. A 

avaliação dos dados se deu por meio da análise de conteúdo na modalidade temática. 

Concluímos que ambos os programas desenvolvem uma formação nos três níveis de 

atenção, em uma perspectiva multiprofissional caminhando a construção de uma 

Educação Interprofissional em Saúde. Os desafios encontrados trataram das dificuldades 

orçamentárias, inadequação de número de profissionais do corpo docente e de preceptoria 

bem como a presença de qualificação pedagógica sistemática para os atores envolvidos. 

Ressalta-se, ainda, o não reconhecimento dos programas por parte da Comissão Nacional 

de Residencia Multiprofissional em Saúde. Ambos os programas se constituem 

ferramentas importantes para a empregabilidade e qualificação dos residentes 

fisioterapeutas. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research was to investigate the formation of physiotherapists in the 

Multiprofessional Health Residency of the Ouro Verde Hospital Complex and Dr. Mário 

Gatti Hospital in the city of Campinas. A descriptive and exploratory study was developed 

through qualitative methodology. The context of this research was composed of two 

Multiprofessional Residency Programs, which contained physiotherapy graduates in 2018. 

The population of this research consisted of two Multiprofessional Health Residency 

Program Coordinators, four Physical Therapist Preceptors and 15 physical therapist 

residents. All participants signed the Informed Consent Form. The data were collected 

through a semi-structured interviews with the Coordinators and Preceptors and the focus 

group with the resident physical therapists. Data were evaluated through thematic content 

analysis. In the end, we concluded that both programs develop training at the three levels 

of care, from a multiprofessional perspective, to build an Interprofessional Health 

Education. The challenges were the budgetary difficulties, inadequacy of the number of 

professionals in the institutions and preceptors, as well as the presence of systematic 

pedagogical qualification for the actors involved. It is also noteworthy that there is no 

recognition of programs by the National Commission for Multiprofessional Residency in 

Health. Both programs are important tools for the use and qualification of residents 

physiotherapists. 
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APRESENTAÇÃO 

 
“Nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro 

lugar, um problema de vida prática” (MINAYO, 2016 p.16). 

Acredito ser necessário considerar a importância pelo meu interesse em estudar a 

categoria profissional Fisioterapeuta dos programas de Residências Multiprofissional em 

Saúde (RMS), ao contextualizar minha vivência profissional. 

Minha trajetória profissional teve início quando me formei em 2003, pela 

Universidade Paulista (UNIP) em Fisioterapia, e, na sequência, em 2005, concluí a 

especialização em Neurologia Infantil. Em 2015, , me especializo em Apoio Matricial 

pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Atualmente, atuo como gerente de 

Reabilitação do Complexo Hospitalar Ouro Verde (CHOV), no qual ingressei em 2011; 

Desde 2016, sou Vice-coordenadora e tutora de Fisioterapia no Programa de RMS em 

Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade. 

A oportunidade de trabalhar com um grupo multiprofissional mostrou-me a 

relevância e a repercussão deste trabalho na atenção à saúde na medida em que o cuidado 

pode ser construído de forma coletiva e, portanto, de maneira integral. 

Acreditando na necessidade de formar pessoas preparadas para o trabalho em 

equipe, com a capacidade de proporcionar a integralidade do cuidado, uma prática 

compartilhada e colaborativa, com educação interprofissional, surgiu o desafio de elaborar 

um programa de RMS em 2010. Diante da complexidade, foi exigido alguns anos para a 

sua concepção. 

A RMS é uma das políticas públicas do Governo Federal aprovada pela Lei no 

11.129/2005 (BRASIL, 2005), com a finalidade de atender à necessidade de formação de 

profissionais de saúde para atuação no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Participei ativamente do processo de elaboração e desenvolvimento da RMS do 

CHOV, desde a construção do Projeto Político Pedagógico (PPP), sua inserção na 

plataforma do Ministério da Educação e toda a pactuação com o município de Campinas. 

Sua implantação se deu em março 2016 e, desde então, venho acompanhando este projeto 

formativo de residentes que contemplam as categorias profissionais de Enfermeiros, 

Fisioterapeutas e Nutricionistas. 

Neste contexto, muitos foram os questionamentos que me levaram a buscar o 

mestrado profissional e desenvolver uma pesquisa que pudesse responder às inquietações.
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os Programas de RMS constituem-se como modalidade de ensino de pós-

graduação lato sensu, sob a forma de curso de especialização, caracterizada por ensino em 

serviço, com carga horária de 60 horas semanais, totalizando 5.760h. Destas, 4.608h 

(80%) destinadas à prática e 1.152h (20%) para atividades teórico-práticas, com duração 

mínima de dois anos (BRASIL, 2005). 

O conteúdo teórico deve abarcar uma discussão sobre a aplicação do conteúdo 

teórico em situações práticas, que abranja as profissões da área da saúde, a saber: 

Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social 

e Terapia Ocupacional (BRASIL, 2005). 

Nesta modalidade, a aprendizagem se se desenvolve por meio de estudos 

individuais ou em grupo. O profissional é conduzido, formalmente, com a orientação de 

preceptores ou convidados, por meio de simulação e análise de casos clínicos ou de ações 

de prática coletiva. Atividades práticas relacionadas ao treinamento em serviço para a 

prática profissional, de acordo com as especificidades da área de concentração e das áreas 

profissionais, obrigatoriamente sob a supervisão de preceptores. 

Os programas de RMS seguem os princípios e diretrizes do SUS e contemplam 

como eixos norteadores a educação em serviço, clínica ampliada, integração ensino – 

serviço – comunidade, integralidade, interdisciplinaridade, a Política Nacional de Gestão 

da Educação na Saúde para o SUS, articulação da Residência Multiprofissional com a 

Residência Médica, descentralização e regionalização e o estabelecimento de sistema de 

avaliação formativa (BRASIL, 2009). 

O cenário de prática destes residentes segue uma lógica de escalas, nas quais são 

contempladas diversas áreas da rede de Saúde. 

A RMS surge na intenção de ampliar a formação dos profissionais de saúde, 

pautando- se em integralidade da atenção, trabalho em equipe, prática colaborativa, 

intersetorial e clínica ampliada. Defende-se que a troca das experiências e as discussões 

estimulem este residente ao exercício crítico e problematizador, garantindo aos serviços 

uma integração de saberes. 
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Batista (2012) nos diz que 

A vivência de aprendizagens interativas na Educação Interprofissional é 

reconhecida como promotora do desenvolvimento de competências para a 

prática colaborativa (BATISTA, 2012, p. 203). 

 

 

Neste panorama, a avaliação desempenha um importante papel para o 

aprimoramento do processo. Segundo Casanova, Batista, Moreno (2015), constituindo-se 

uma ação estratégica transformando a organização dos serviços e gerando novos 

processos de trabalho articulados com as instituições formadoras e o sistema de saúde. 

Como Souza (2016) refere, 

Pensar na formação de recursos humanos em saúde é pensar numa formação 

que acontece continuamente, e que exige a adoção de práticas inovadoras e 

transformadoras tanto para os que ensinam, quanto para os que aprendem 

(SOUZA, 2016, p. 25). 

 

 

Assim, são aspectos centrais desta pesquisa o pensar especificamente na formação 

do fisioterapeuta no contexto do modelo de atuação da RMS, no seu envolvimento com 

outras categorias profissionais e na sua prática na equipe e vivência assistencial. 

Quais são as inquietações sobre esta formação? Quais as fragilidades e 

potencialidades dos referidos Programas? Quais as contribuições para o desenvolvimento 

de um cuidado integral à Saúde no município de Campinas e na Região Metropolitana de 

Campinas? Essas são as questões que procuraremos responder ao longo desta caminhada. 

 
 

Questões de pesquisa 

 
1.1.1 Qual a caracterização e contextualização dos Programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde desenvolvidos no Complexo Hospitalar Ouro 

Verde e no Hospital Dr. Mário Gatti do município de Campinas? 

 

1.1.2 Quais as potencialidades e fragilidades quanto ao trabalho multi e 

interprofissional e às práticas colaborativas apontadas pelos fisioterapeutas 

inseridos nos Programas em Residência Multiprofissional em Saúde, 

desenvolvidos no Complexo Hospitalar Ouro Verde e no Hospital Dr. 

Mário Gatti do Município de Campinas? 

 

1.1.3 Qual a percepção dos residentes fisioterapeutas inseridos nos Programas 

em Residência Multiprofissional em Saúde, desenvolvidos no Complexo 
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Hospitalar Ouro Verde e no Hospital Dr. Mário Gatti do Município de 

Campinas, quanto à integralidade na Atenção à Saúde no 

desenvolvimento para o trabalho multi e interprofissional e as práticas 

colaborativas no cuidado em saúde? 
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2. OBJETIVOS 

 
 

2.1 Objetivo Geral 

 
 

Analisar a formação do fisioterapeuta nos Programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde, desenvolvidos no Complexo Hospitalar Ouro Verde e no 

Hospital Dr. Mário Gatti do Município de Campinas à luz do trabalho multi e 

interprofissional e de práticas colaborativas. 

 
2.2 Objetivos Específicos 

 
 

2.2.1 Caracterizar os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde, 

desenvolvidos no Complexo Hospitalar Ouro Verde e no Hospital Dr. 

Mário Gatti do município de Campinas contextualizando-os 

historicamente, quanto ao seu desenvolvimento e as suas contribuições 

para a assistência à Saúde; 

 

2.2.2 Identificar as potencialidades e fragilidades apontadas pelos fisioterapeutas 

inseridos nos Programas em Residência Multiprofissional em Saúde 

desenvolvidos no Complexo Hospitalar Ouro Verde e no Hospital Dr. 

Mário Gatti do município de Campinas; 

 

2.2.3 Apreender a percepção dos fisioterapeutas inseridos nos Programas em 

Residência Multiprofissional em Saúde, desenvolvidos no Complexo 

Hospitalar Ouro Verde e no Hospital Dr. Mário Gatti do município de 

Campinas, quanto à integralidade na Atenção à Saúde no desenvolvimento 

para o trabalho multi e interprofissional e de práticas colaborativas no 

cuidado em saúde; 

 

2.2.4 Elaboração de um relatório gerencial para os coordenadores dos Programas 

de Residência Multiprofissional em Saúde desenvolvidos no Complexo 

Hospitalar Ouro Verde e no Hospital Dr. Mário Gatti do município de 

Campinas, com contribuições para a qualifição do processo formativo 

desenvolvido nos mesmos. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
3.1 Formação de recursos humanos na saúde 

 

A formação dos trabalhadores da área da Saúde expressa historicamente um dos 

principais desafios no campo da saúde pública. Este espaço de produção do cuidado e da 

formação profissional é exercido pela docência dos trabalhadores (TORRES, 2014). 

A reformulação da saúde aconteceu na VIII Conferência Nacional de Saúde 

(CNS), realizada de 17 a 21 de março de 1986 em Brasília. Esta Conferência foi realizada 

por profissionais da saúde, sindicatos, intelectuais, movimentos populares e partidos 

políticos em um projeto contra hegemônico. Foram discutidas questões organizativas e 

doutrinas destinadas ao SUS, tais como a universalidade, equidade e integralidade, 

contudo ainda se discute a necessidade de adequação da formação profissional a fim de 

sustentar o modelo e que seja condizente com a realidade social (BRASIL, 1986). 

Na avaliação de Vieira (2009), 

Naquele momento, que marcou a reformulação das políticas de saúde no país, a 

complexidade da área de recursos humanos em saúde desencadeou um processo 

particular de análise de suas temáticas próprias (VIEIRA, 2009, p. 344). 

 
Na VIII Conferência Nacional de Saúde, a questão que mais ganhou visibilidade 

foi a inadequada formação de recursos humanos. 

Segundo Torres (2014), foram constituídos 135 grupos de trabalho. Considerado o 

mais amplo debate sobre a saúde que o país vivenciou, seu relatório final aprovado foi 

incorporado, em parte, na Constituição de 1988. 

Na Constituição, dentre as conquistas e os avanços, podemos citar: a Saúde como 

direito e dever do Estado; a ampliação do conceito de saúde com os princípios 

norteadores: a universalidade, a integralidade e a descentralização (BRASIL, 1988). 

Devido às críticas à perspectiva tradicional da formação superior em Saúde, 

destaca-se que em 2001, com o Parecer nº CNE/CES 1.133/2001 (BRASIL, 2001), 

surgem as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos Cursos de Graduação em Saúde, 

que passam a ser o norte para as organizações curriculares das Instituições de Ensino 

Superior (IES), delineando o perfil profissional, as habilidades e competências dos 

egressos, que são as seguintes: 

 Atenção à Saúde – ênfase na Atenção Primária, ética, resolução individual e 

coletiva; 



 

 

20 

 

 

 Tomada de Decisões – eficácia, custo efetividade, avaliar, 

sistematizar adequadamente; 

 Comunicação – acessibilidade nas relações interpessoais, sigilo, habilidade na 

comunicação verbal, não verbal, escrita, em outro idioma e Tecnologia da 

Informação; 

 Liderança – compromisso, empatia, responsabilidade, habilidade na tomada de 

decisões, gerenciamento efetivo e eficaz; 

 Educação Permanente – aprender a aprender, construção de conhecimento. 

 

A constituição ainda aponta uma desconstrução nas especializações e aprova uma 

formação mais generalista. O SUS, em sua concepção original, passa a romper com o 

modelo adotado ao longo de várias décadas. 

Segundo Ferreira (2004), 

Itália e a Inglaterra passavam a discutir sobre como devia se organizar a lógica 

de atenção à saúde no sentido de deslocar o eixo de atenção para uma 

perspectiva de promoção à saúde e não de resolução da doença (FERREIRA, 

2004, p.7). 

 

 

No Quadro 1, construído por Campos (1992) e adaptado por Ferreira (2004), 

podemos observar o processo de transição dos Sistemas de Saúde. Uma evolução que 

passa da cura medicamentosa e cirúrgica na perspectiva tecnológica ao protagonismo do 

sujeito, perspectiva coletiva do cuidado, na relevância da prevenção à promoção da saúde.
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QUADRO 1 – Evolução dos sistemas de Saúde no Brasil no século XX. 

 

   Modelo Sujeito     Objeto Meio de 

Trabalho 

Forma de 

organização 

Médico- 

assistencial 

hegemônico; 

Década 

1950/1970 

Médico 

Paramédico; 

Doença; 

Clínica; 

Processos 

cirúrgicos. 

Tecnologia. Rede 

Hospitalar. 

Sanitarista; 

 

Início 

Década 

de1980. 

Sanitarista; 

 

Auxiliar de 

saúde. 

Modo de 

transmissão; 

Fator de risco. 

Tecnologia 

Sanitária. 

Campanhas 

e 

programas; 

Vigilância 

da saúde; 

Promoção 

da Saúde; 

Final 

Década 

1980. 

Equipe de 

saúde; 

Cidadãos. 

Modo de 

vida; 

 

 Condições 

de vida e 

trabalho. 

Tecnologia 

social. 

Políticas 

públicas; 

Ações 

setoriais; 

Intervenções 

específicas; 

Promoção; 

Prevenção; 

Recuperação. 

 
Fonte: Campos, (1992); adaptado por Ferreira, (2004). 
 
 

 

Durante o processo formativo, o foco são as especializações. Embora o MEC 

oriente uma formação generalista, o mercado de trabalho não prioriza este tipo de 

qualificação. 

Se por um lado o setor privado se expande principalmente nos centros urbanos 

de regiões sul/sudeste, absorve tecnologia e oferece serviços especializados 

dirigidos à parcela minoritária da população, o setor público vem sendo 

gradativamente desqualificado, cobrindo, com limites e restrições técnico 

financeiras, a grande maioria da população (BARROS,1991 p.7) 

 

 

A consolidação do novo modelo de atenção em saúde, que desenvolva 
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profissionais para programas coletivos de promoção e proteção à saúde, seguindo os 

princípios da universalidade, equidade e integralidade, é um desafio considerável para a 

formação e aplicação. 

Como diz Casanova (2016), 

Esta formação iria contra a prevalência de ações curativistas e procedimentos 

no âmbito da atenção secundária e terciária, valorizando a atenção básica à 

saúde da população (CASANOVA, 2016, p. 25). 

 

 

No movimento de atender à demanda, o governo vem implementando programas 

de qualificação da formação de profissionais de saúde a fim de sanar as necessidades. 

Assim, foram criados os Programas Residência Multiprofissional em Saúde. 

Para exemplificar melhor este processo, segue a Figura 1, intitulada como Série 

histórica dos Programas e Políticas de Formação de Recursos de Saúde no Brasil nos 

séculos XX e XXI. 
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RESIDÊNCI 

A MÉDICA 

NO 

BRASIL 

1977 

 

CINAEM 

1991 

 

PITS 

99/2000 

 

      

    FAIMER 2000 

PRÓ- 

SAÚDE 

2005 

PNEPS 

2004 

 

PROMED 

2002 

Figura 1 - Série histórica dos programas e políticas de formação de recursos de saúde no Brasil nos séculos XX e XXI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Própria autora.
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A preocupação com a formação médica inicia-se com a Comissão 

Interinstitucional de Avaliação do Ensino Médico (CINAEM) em 1991 e, durante os 

primeiros sete anos de existência, desenvolveu um amplo trabalho de avaliação do ensino 

médico no Brasil. Em relatório apresentado em 1998, demonstrou necessidade de 

qualificação a fim de atender às necessidades da população brasileira (FERREIRA, 2013). 

Em 2000, a Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG®)), 

localizada na Filadélfia, Pensilvânia (USA), criou a Foundation for Advancement of 

International Medical Education and Research (FAIMER®) com o propósito de melhorar a 

formação dos profissionais de saúde (FERREIRA, 2014). 

Ainda nos anos 2000, teve inicio o Projeto de Profissionalização dos 

Trabalhadores da Área de Enfermagem (PROFAE), a partir da constatação da necessidade 

de qualificação de atendentes de enfermagem atuantes no SUS (FERREIRA, 2014). 

Neste mesmo período, o Ministério da Saúde (MS) instituiu um programa de 

caráter transitório, conhecido por Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde 

(PITs). 

O PITs pode ser considerado, portanto, como uma estratégia desenvolvida pelo 

MS para melhorar a qualificação profissional, ao buscar uma ampliação da cobertura da 

assistência à saúde para a população do interior do país. Definido como a estratégia para a 

reorganização da atenção básica de saúde, o Programa foi instituído pelo Decreto nº 

3.745, de 05 de fevereiro de 2001, regulamentado pela Portaria n° 227, de 16 de fevereiro 

de 2001, e concebido com o objetivo de fortalecer o Programa de Saúde da Família e, por 

conseqüência, atender às populações de municípios desprovidos ou com precários 

serviços médico-sanitários. 

Este Programa previa a alocação de enfermeiros e médicos em seus territórios, 

mediante a oferta de incentivos financeiros e de formação profissional aos participantes. 

Aspectos a serem destacados como elementos assertivos era o município já ter implantado 

o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), possuir população de até 50 mil 

habitantes, não dispor de equipe de saúde da família, apresentar altas taxas de mortalidade 

infantil, ser área de prioridade para o controle da malária e ou de tuberculose e de 

hanseníase. Outro fator relevante para a seleção era o número de consultas por 

habitante/ano, assim como a inclusão desses municípios em outros programas 

governamentais de combate à pobreza e à exclusão social. 

Em 2002, o MS, em parceria com o Ministério da Educação e a Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS), lançou um Projeto de Incentivos às Mudanças Curriculares 

http://www.ecfmg.org/
http://www.ecfmg.org/
http://www.faimer.org/
http://www.faimer.org/
http://www.faimer.org/
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para os Cursos de Medicina - Promed (BRASIL, 2002) (FERREIRA, 2013). 

Em 2004, a Portaria GM nº 198, de 13/02/2004, instituiu a Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde (PNEPS) com o objetivo de qualificar as práticas de 

formação, atenção, gestão, controle social/participação popular e a organização dos 

serviços de saúde e os respectivos processos de trabalho com as práticas pedagógicas de 

formação e o desenvolvimento dos trabalhadores de saúde. 

Por meio da Portaria Interministerial MS/MEC nº 2.101, de 03/11/ 2005, como 

trabalho conjunto entre o MS e o Ministério da Educação, com a participação e 

coordenação da Secretaria de Ensino Superior (SESu) e do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e com o apoio da OPAS, criou-se o PRÓ-SAÚDE 

(BRASIL, 2005). Este programa firma a integração ensino-serviço, ao orientar a formação 

profissional e garantir um enfoque integral do cuidado em saúde. Além disso, visa 

promover mudanças no modelo de atenção e de educação na perspectiva da integralidade 

da saúde (PEDUZZI, 2013). 

Com a promulgação da Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, foi criada a 

Residência em Área profissional da Saúde e instituída a Comissão Nacional de Residência 

Multiprofissional em Saúde (CNRMS), iniciando o processo de regulamentação da RMS 

(BRASIL, 2005). 

Em 2007, teve inicio o Projeto de Telessaúde com o objetivo de qualificar 

aproximadamente 2.700 equipes da Estratégia Saúde da Família em todo o território 

nacional (FERREIRA, 2013). 

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, PET-SAÚDE, foi 

regulamentado pela Portaria Interministerial nº 421, de 03 de março de 2010. Como uma 

das ações intersetoriais direcionadas para o fortalecimento de áreas estratégicas para o 

SUS, de acordo com seus princípios e necessidades, o programa contribui na educação 

pelo trabalho e pela integração ensino-serviço (BRASIL, 2010). 

O Sistema Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS) foi 

criado em 8/12/2010 pelo Decreto nº 7.385. Trata-se de uma iniciativa para atender às 

necessidades de capacitação e educação permanente dos trabalhadores do SUS, por meio 

de cursos à distância em ambientes virtuais de aprendizagem - AVA (BRASIL, 2010). 

Por iniciativa do MS, em parceria com o Ministério da Educação, foi criado o 

Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica – PROVAB, em 2013. Este 

programa surgiu como uma forma de ampliar e melhorar a qualidade do atendimento 

médico, disponibilizando profissionais de saúde para localidades do país marcadas pela 
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pobreza, tais como periferias das grandes metrópoles, populações ribeirinhas, 

quilombolas, indígenas, além de áreas remotas da Amazônia Legal e do semiárido 

nordestino. Porém, essa iniciativa foi substituída pelo Programa Mais Médicos, criado no 

mesmo ano, que, em linhas gerais, baseou-se nas mesmas prerrogativas.  

Estes programas, que tinham como propósito fortalecer e qualificar a formação 

dos recursos humanos para saúde e sua aglutinação em uma Política Nacional de 

Formação em Saúde, nos parecem um grande desafio na construção da sustentabilidade, 

tão fundamental para o SUS. 

Apoiamos-nos em Oliveira et al. (2018) que reitera nossa percepção, 

Reconhecendo a indissociabilidade entre a produção do cuidado, a formação de 

pessoas, a produção de conhecimento e a gestão, todos os projetos 

desenvolvidos têm como objetivo a incorporação do cuidado à visão do sistema 

de saúde organizado em rede. Este movimento se baseia em iniciativas e 

políticas dos Ministérios da Saúde e da Educação (MS/ME) que vêm 

enfatizando que a formação de recursos humanos para o SUS deve incluir como 

campo de práticas de ensino todos os serviços de saúde que o compõem. 

(OLIVEIRA, 2018, p.212) 

 

 

 

3.2. Residências médicas 

 

A Residência Médica (RM) teve seu início em 1889, em Baltimore nos Estados 

Unidos na Universidade John's Hopkins, com William Stewart Halsted, de Yale. Quando 

Halsted foi nomeado chefe de departamento de cirurgia da referida Universidade, 

percebeu que os pacientes que apresentavam maior prognóstico de óbito eram aqueles 

acompanhados por médicos recém-formados e por este motivo nomeou quatro alunos 

recém-formados a iniciar um treinamento intenso na qual passariam a morar no hospital e 

a receber mais responsabilidades no decorrer dos seis anos (LIMA, 2010). 

Ele criou no hospital John's Hopkins o treinamento na sala de cirurgia, no qual os 

internos, os mais novos, permaneciam em uma espécie de auditório, enquanto dois ou três 

residentes auxiliavam no procedimento cirúrgico. Este formato de capacitação foi adotado 

por outros departamentos da Universidade no ano seguinte, pois ficou claro que este 

processo seria necessário para a formação na especialidade, o que demandaria um tempo 

maior de aprofundamento após a conclusão do curso de medicina. Nasceu, então, a RM 

(LIMA, 2010). 

Este modelo mostrava grande aproveitamento por parte dos estudantes, que 

aprendiam de forma mais eficaz sobre os conhecimentos da cirurgia, mas, devido à vida 

quase reclusa que estes profissionais tinham que levar durante alguns anos no hospital, 
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nas primeiras décadas, nem todos os médicos formandos aderiram à nova forma de se 

aprender uma especialidade na prática. 

O cenário começou a mudar com o reconhecimento da RM por parte American 

Medical Association (AMA) em 1927. Com caráter regulador, a AMA começou a aceitar 

os novos programas de residência e a classificou como padrão ouro para treinamento 

médico em especialidades. 

 

3.2.1 Residências médicas no Brasil 

 
 

No Brasil, o primeiro programa de RM foi criado em 1944/45 no serviço de 

Ortopedia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (USP). Até 1970, eram poucos os recém-formados que passavam por esta 

capacitação, situação que passou a mudar gradativamente. Porém, o uso deste 

aperfeiçoamento era utilizado como mão de obra barata sem preocupação com a formação 

deste aluno, o que evidenciou a necessidade de uma regulamentação (SCHEFFER et al, 

2018). 

O Decreto nº 80.281 de 5 de setembro de 1977 instituiu a RM como procedimento 

formal de pós-graduação em medicina, e criou ainda a Comissão Nacional de Residência 

Médica (CNRM), para fiscalizar e regulamentar estes treinamentos. Com a exigência de 

se fazer residência para a obtenção do grau de especialista, o procedimento de residência 

passou a ser realizado por milhares de profissionais (BRASIL, 1977). 

Segundo dados da Demografia Médica no Brasil, em 2018, são contabilizados 

451.777 médicos. Destes, 199.884 são médicos com uma única especialidade, outros 

67.984 apresentam títulos em duas especialidades, e 14.328 em três ou mais 

especialidades. (Quadro 2). 
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QUADRO – 2 - Médicos especialistas, segundo número de títulos por médico – 

Brasil, 2014. 

 

Número de títulos 

em especialidades 

Número de médicos (%) 

Nenhuma 169.581 37,5 

1 199.884 44,3 

2 67.984 15,0 

3 ou mais 14.328 3,2 

Total 451.777 100,0 

 
     Fonte: Scheffer M. et al., Demografia Médica no Brasil, 2018 p.18. 

 

Existem especialidades médicas que exigem uma formação anterior como um pré-

requisito, a qual, muitas vezes, direciona o médico a exercer a sua última opção de 

especialidade como profissão. Porém, um médico com dois ou três títulos está apto a atuar 

em duas ou três especialidades distintas e sua escolha pode ser modificada ao longo de sua 

carreira médica, a partir de diferentes interesses e oportunidades. 

Dentre as 55 especialidades médicas, 24 exigem como pré-requisito a obtenção de 

título (ou a conclusão de programa de RM) em outra especialidade. 

O tempo para a formação e obtenção do título de especialista médico varia de dois 

a cinco anos e não são reconhecidas especialidades médicas com tempo de formação 

inferior a dois anos (SCHEFFER et al, 2018). 

Em 2002, foi criada a Comissão Mista de Especialidades (CME), formada pelo 

Conselho Federal de Medicina (CFM), o CNRM e pela Associação Médica Brasileira 

(AMB), que unificou o reconhecimento e a denominação das especialidades médicas. Os 

Conselhos Regionais de Medicina (CRMs) registram apenas títulos de especialista 

reconhecidos e mediante documentação/certificação oficial da CNRM ou da AMB 

(SCHEFFER et al, 2018). 

Hoje, o cenário da Residência tanto no Brasil como internacionalmente está mais 

organizado. Os residentes recebem uma bolsa, cujo valor é atualizado periodicamente por 

lei, em regime especial de treinamento em serviço de 60 horas semanais. 

Essas bolsas são financiadas por várias fontes, como o MEC que custeia as bolsas 

dos hospitais universitários federais, o MS que aloca recursos em bolsas atreladas aos 

programas estratégicos, bem como os estados, municípios, hospitais filantrópicos e 

privados que também financiam bolsas de RM em serviços próprios. 
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Em Campinas, dentre as opções de Programas de RM, temos o Hospital da 

Unicamp com 47 programas, o Hospital da PUC-Campinas com 34 programas, a 

Maternidade de Campinas com dois Programas, o Hospital Dr. Mario Gatti com 13 

programas, o Complexo Hospitalar Ouro Verde com 10 programas, Hospital Centro 

Médico com 7 programas e o Hospital Vera Cruz com 3 Programas. 

 

 
3.3. Residências multiprofissionais em saúde 

 

Desde a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 200, inciso III, o SUS já 

indicava ser a referência para a formação em saúde (BRASIL, 1988). 

Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. O Art. 14. Lei 

8080/1990 ressalta que deverão ser criadas comissões permanentes de 

integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e 

superior. (BRASIL, 1988, p.5) 

 

A instituição de Programas de Residência para profissionais não médicos no Brasil 

vem ocorrendo de maneira informal desde a década de 1960, com a proposta de diferentes 

profissões da saúde treinarem seus serviços nos moldes da Residência Médica. 

Ferreira e Olschowsky (2010) nos dizem que o Programa de Residência em Saúde 

Comunitária teve inicio em 1976 no Centro de Saúde Escola Murialdo da Escola Saúde 

Pública no Rio Grande do Sul e, no ano seguinte, essa Residência se caracterizou como 

multiprofissional promovida pela Secretária de Estado da Saúde e oferecendo vagas para 

enfermeiros, assistentes sociais e médicos veterinários. 

Este programa ousado buscaria a valorização do trabalho em equipe 

multiprofissional, ampliando o cuidado prestado à saúde da população na rede básica de 

saúde, ultrapassando a assistência à saúde focada no cuidado médico. 

Infelizmente, no início da década de 1990, por questões políticas e devido à crise 

econômica enfrentada pelo Brasil, a RMS deixou de existir. Uma das problemáticas foi a 

diferença entre a remuneração e a carga horária dos residentes médicos e as demais 

profissões, passando a Residência do Centro de Saúde Escola Murialdo a ser composta 

apenas por profissionais médicos (FERREIRA e OLSCHOWSKY, 2010). 

No início do ano de 2000, as RMS se atrelaram fortemente à Estratégia de Saúde 

da Família (ESF). As residências ganharam espaço também nos serviços hospitalares, com 

o objetivo de estabelecer um modelo de atenção integral e desenvolvimento do processo 

de trabalho integrado entre os profissionais da saúde nessas unidades (MIOTO et al, 
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2012). 

O MS vem apoiando esta modalidade de Residência desde 2002, quando foram 

criados 19 Programas de RMS em Saúde da Família, com financiamento, na perspectiva 

de se trabalhar integradamente todas as profissões da saúde (BRASIL, 2006). 

O I Seminário Nacional de RMS aconteceu em Brasília em dezembro de 2005, 

com discussões de temas centrais para a formação em saúde como Multidisciplinaridade, 

construção das Diretrizes Nacionais para a RMS, criação do Sistema e composição da 

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS) (BRASIL, 

2005). 

O II Seminário Nacional RMS aconteceu no Rio de Janeiro em agosto de 2006, no 

qual foi deliberada a constituição de um grupo de trabalho que elaborou a Portaria 

Interministerial n° 45/2007 que instituiu os programas, as suas diretrizes para o 

credenciamento e definiu a composição da CNRMS (BRASIL, 2007). 

O III Seminário Nacional de RMS e a Oficina de Avaliadores ocorreram em 

Brasília em outubro de 2008, cujo tema central foram os mecanismos de 

acompanhamento, regulação e avaliação das residências (BRASIL, 2008). 

O IV Seminário Nacional de RMS aconteceu em setembro 2011 em Brasília e o 

tema da discussão foi a concepção político pedagógica dos programas, a gestão, a 

regulação, avaliação e o acompanhamento, a política de financiamento e participação 

social (BRASIL, 2011). 

Os seminários, em seu conjunto, geraram vários marcos regulatórios, apresentados 

a seguir. 

A Lei n° 11.129/2005 tratou da criação e implementação dos Programas RMS e da 

criação da CNRMS com a finalidade de atender à necessidade de formação de 

profissionais de saúde para atuação no SUS. Em seu Art. 13, instituiu a RMS, sendo 

destinada às categorias profissionais que integram a área de saúde, excetuada a médica e 

estabelece, em seu parágrafo primeiro, que essa Residência se constitui em um programa 

de cooperação intersetorial de responsabilidade conjunta entre setores da Educação e 

Saúde, para favorecer a inserção qualificada dos jovens profissionais da saúde no mercado 

de trabalho, particularmente em áreas prioritárias do SUS (BRASIL, 2005). 

Permanece a contradição do multiprofissional não incluir a área médica e as 

iniquidades, visto que ambas as residências (médica e multiprofissional) têm cargas 

horárias muito similares e correspondem a dois anos de formação em serviço (PEDUZZI, 

2013). 
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A RMS é desenvolvida em regime de dedicação exclusiva e é realizada sob 

supervisão docente/preceptor/assistencial, de responsabilidade conjunta dos setores da 

Educação e da Saúde (BRASIL, 2005). 

A Portaria n° 1.111 de 05 de julho de 2005 fixou as normas para a implantação e a 

execução do programa de Bolsas para a Educação pelo trabalho, sendo o Ministério da 

Saúde ordenador da formação de profissionais da Saúde por apoio ao desenvolvimento do 

processo formativo ao SUS (BRASIL, 2005). 

Na Portaria Interministerial n°45 de 12 de janeiro de 2007 foi denominada a 

formação da 1°CNRMS (BRASIL 2007), que ficou vigente até 2010, sendo composta por: 

 

I O Diretor do Departamento de Residências e Projetos Especiais da Saúde 

do Ministério da Educação, membro nato; 

II O Diretor do Departamento de Gestão da Educação na Saúde do Ministério 

da Saúde, membro nato; 

III Um representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS); 

IV Um representante do Conselho Nacional de Secretários Municipais de 

Saúde (CONASEMS); 

V Um representante dos coordenadores dos Programas de RMS; VI - Dois 

representantes do Fórum Nacional de RMS; 

VI  Um representante do conjunto de entidades que integram o Fórum das 

Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde (FENTAS); 

VII Dois representantes das associações que integram o FNEPAS; 

VIII Um representante do Fórum das Executivas de Estudantes de Cursos da 

Área da Saúde; 

   IX Um representante das instituições de ensino superior. 

 

Sendo esta composição de membros titulares e de seus respectivos suplentes, 

indicados pelos seus segmentos e nomeados em ato conjunto do ME e MS, com mandato 

de dois anos. 

Em 11 de Agosto de 2010, a Portaria do MEC/MS n° 1016 nomeia e instala a 2° 

CNRMS e na Portaria Interministerial MEC/MS n° 1320/2010 denomina-se as atribuições 

da CNRMS, sua estrutura, organização e seu funcionamento (BRASIL, 2010). 

A Resolução n° 2 da CNRMS de 04 de maio de 2010 dispõe sobre a organização, 

o funcionamento e as atribuições da COREMU das instituições que oferecem Programas 

RMS. Sendo a COREMU responsável pela Coordenação, organização, articulação, 

supervisão, avaliação e acompanhamento de todos os Programas de RMS, além de 

realizar o acompanhamento e avaliação de desempenho dos residentes. Assim como 

definir as diretrizes, elaborar editais e acompanhar o processo seletivo (BRASIL, 2010). 
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A COREMU é responsável por toda a comunicação e tramitação de processos de 

forma conjunta com o CNRMS bem como deve funcionar com regimento próprio e deve 

ser constituído por um colegiado que contará, necessariamente, entre seus membros, com 

(BRASIL, 2010): 

a) Um coordenador e seu substituto, que responderão pela comissão; 

b) Os coordenadores de todos os programas de RMS da instituição, assim como 

seus eventuais substitutos; 

c) Representantes e suplentes escolhidos entre seus pares, dos profissionais da 

Saúde, Residentes e do corpo docente-assistencial de todos os programas de 

RMS; 

d) Representante do gestor local de saúde. 

 

O regimento interno da COREMU deve prever a duração dos mandatos e a 

possibilidade de recondução de membros, garantindo a renovação periódica de seus 

representantes. Ela deve estabelecer cronograma anual de reuniões, com divulgação 

prévia das pautas, seus registros e de disponibilização do conteúdo discutido na forma de 

atas (BRASIL, 2010). 

Durante 20 meses, não houve CNRMS, e a Portaria Interministerial MEC/MS n° 

34 de 09 de abril 2014 nomeou e instalou 3° CNRMS vigente atualmente (BRASIL, 

2014). 

Na Portaria Interministerial MEC/MS n° 16 de 22 de dezembro de 2014 houve 

alteração na composição da CNRMS incluindo o preceptor/tutor como membro da 

comissão (BRASIL, 2014). 

Atualmente a CNRMS é formada por: 

I O Secretário de Educação Superior, como membro nato, na qualidade de 

Presidente; 

II O Diretor de Desenvolvimento da Educação em Saúde da Secretaria de 

Ensino Superior - SESU/MEC, como membro nato; 

III O Coordenador-Geral de Residências em Saúde da Diretoria de 

Desenvolvimento da Educação em Saúde da SESU/MEC, como membro 

nato; 

IV O Diretor do Departamento de Planejamento e Regulação da Provisão de 

Profissionais de Saúde da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na 
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Saúde do Ministério da Saúde (SGTES/MS), como membro nato; 

V O Diretor do Departamento de Gestão da Educação na Saúde da 

SGTES/MS, como membro nato; 

VI Um representante de Coordenadores de Programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde e um representante de Coordenadores de 

Programas de Residência em Área Profissional da Saúde; 

VII Um representante de Tutor/Preceptor de Programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde e um representante de Tutor/Preceptor de 

Programas de Residência em Área Profissional da Saúde; 

 

A CNRMS é composta por membros titulares e seus respectivos suplentes, 

indicados pelas suas respectivas entidades e pelos fóruns, com um mandato de dois anos, 

podendo ser renovado pelo mesmo período. 

As atribuições da CNRMS, segundo a Portaria Interministerial n° 1.320, 11 de 

novembro 2010 (BRASIL, 2010), são: 

 Elaborar a organização e avaliação dos Programas de RMS; 

 Autorizar e reconhecer os Programas RMS; 

 Avaliar e supervisionar os Programas RMS; 

 Construir banco de avaliadores para visitar in loco os programas; 

 Sugerir modificações bem como suspender a autorização dos programas 

que não estiverem de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis; 

 Registrar certificados de conclusão com os respectivos dados de registros 

profissionais e área de concentração; 

 Propor e adotar medidas visando à qualificação e à consolidação de um 

Programa RMS; 

 Criar subcomissões, sempre que demandas exigirem; 

 Criar Câmara Técnica para assessoramento da Comissão. 

 

A Câmara Técnica é composta por representação dos Conselhos Profissionais e 

Associações de Ensino das 13 profissões da Saúde contendo as seguintes áreas temáticas: 

Apoio Diagnóstico e Terapêutico, Especialidades Clínicas e Especialidade Cirúrgica, 

Intensivismo, Urgência e Emergência, Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade e 

Saúde Coletiva, Saúde Mental, Saúde Funcional, Saúde Animal e Ambiental (BRASIL, 
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2010). 

O Projeto Político Pedagógico das RMS, segundo a Resolução n° 2 de 13 de abril 

de 2012, deve ser organizado seguindo a lógica de rede de atenção à saúde do SUS. Deve 

ser construído de forma articulada com os gestores estadual, municipal, e do Controle 

Social, priorizando as políticas do MS, contemplando as prioridades loco regionais e 

respeitando as especificidades de formação das diferentes áreas profissionais da saúde 

envolvidas (BRASIL, 2012). 

O Projeto Político Pedagógico deve ser orientado pelo desenvolvimento do núcleo 

específico dos saberes práticos inerentes a cada profissão, em determinada área de 

conhecimento. Ainda deve ser orientado pelo desenvolvimento do Campo comum de 

prática interprofissional e interdisciplinar em determinada área de conhecimento, 

integrando os saberes e as práticas de diferentes profissões (BRASIL, 2012). 

As atividades teóricas, teórico-prático e prática devem ser organizadas por três 

eixos: 

 

1 Eixo transversal - Comum a todas as profissões, com base na consolidação 

do processo de formação interprofissional e interdisciplinar; 

2 Eixo para área de Concentração - Constituinte do programa integrando as 

diferentes profissões; 

3 Eixo Nuclear - A cada núcleo profissional de forma a preservar a 

identidade profissional. 

Na constituição do Projeto Político Pedagógico se fazem obrigatórias as seguintes 

temáticas: Bioética, Ética Profissional, Metodologia Científica, Epidemiologia, 

Estatística, Políticas Públicas de Saúde, SUS e Segurança do Paciente (BRASIL, 2012). 

Para cada um dos profissionais envolvidos nos Programas de RMS, existe um 

descritivo de função específica, descrito abaixo (BRASIL, 2012): 

 Coordenador do Programa de Residência Multiprofissional: deverá ser 

exercida pelo profissional com titulação mínima de mestre e com experiência profissional 

de, no mínimo, três anos nas áreas de formação, atenção ou gestão em saúde. Sua função 

será a de fazer cumprir as deliberações da COREMU; coordenar o processo de 

autoavaliação do programa, o processo de análise, atualização e aprovação das alterações 

do projeto pedagógico com a COREMU; constituir e promover a qualificação do corpo 

docente, dos tutores e preceptores, submetendo-os à aprovação pela COREMU; mediar as 
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negociações interinstitucionais para a 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, 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; responsabilizar-se pela 

documentação do programa e atualização de dados com as instâncias institucionais locais 

de desenvolvimento do programa e a CNRMS. 

 Docentes: são profissionais vinculados às instituições formadoras e 

executoras que participam do desenvolvimento das atividades teóricas e teórico-práticas 

previstas no Projeto Pedagógico, devendo articular com o tutor mecanismos de estímulo 

para a participação de preceptores e residentes nas atividades de pesquisa e nos projetos 

de intervenção; apoiar a coordenação dos programas na elaboração e execução de projetos 

de educação permanente em saúde para a equipe de preceptores da instituição executora; 

orientar e avaliar os trabalhos de conclusão do programa, conforme as regras estabelecidas 

no Regimento Interno da COREMU. 

 Tutor: caracteriza-se por atividade de orientação acadêmica de preceptores 

e residentes, estruturada preferencialmente nas modalidades de tutoria de núcleo e tutoria 

de campo, exercida por profissional com formação mínima de mestre e experiência 

profissional de no mínimo três anos. 

 Preceptor: caracterizam-se por supervisão direta das atividades práticas 

realizadas pelos residentes nos serviços de saúde nos quais se desenvolve o programa, 

exercida por profissional vinculado à instituição formadora ou executora, com formação 

mínima de especialista. O preceptor deverá, necessariamente, ser da mesma área 

profissional do residente sob sua supervisão, estando presente no cenário de prática. 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 

Projeto Pedagógico; elaborar, com suporte do(s) tutor(es) e demais preceptores, as 

escalas, acompanhando sua execução; facilitar a integração do(s) residente(s) com a 
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equipe de saúde, usuários; 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 desenvolvimento de atividades práticas de modo a 

proporcionar a aquisição das competências previstas no Projeto Pedagógico do 

programa, encaminhando-as ao(s) tutor(es) quando 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 Projeto 

Pedagógico do programa, contribuindo para o seu aprimoramento. 

 Residente: recebe a denominação de Profissional de Saúde Residente 

aquele que ingressar em Programa de Residência, devendo dedicar-se exclusivamente 

cumprindo as 60 horas semanais. Dessa forma, o residente tem como atribuições conhecer 

o Projeto Pedagógico do Programa que ingressou, atuar de forma ativa na criação e 

implementação de estratégias que favoreçam a consolidação do SUS e a integração 

ensino-serviço, com o objetivo de estimular a mudança e reconfiguração dos serviços de 

saúde a partir de uma prática inovadora que considere novas modalidades de 

relacionamento interpessoais, ético humanísticas, organizacionais e sociopolítico-

econômicas. O residente deve, também, apresentar comportamento ético perante todos os 

envolvidos no Programa, bem como a comunidade e os usuários, ser pontual e assíduo às 

atividades da residência, articular-se com os representantes da COREMU da instituição, 

participar de reuniões sempre que solicitado, participar da avaliação do PPP colaborando 

para o seu aprimoramento. O residente deve ser importante articulador das diversas áreas 

profissionais, graduação e pós-graduação, incluindo outros Programas de Residência, 

considerando também a médica, e não menos importante a integração com os serviços e a 

comunidade. 

A expansão da formação em serviço foi essencial para o crescimento e a 

qualificação dos programas de RMS. Esses serviços se apresentaram como dispositivos de 

constituição de práticas, baseadas na integralidade do sujeito e representam uma 

importante mudança no modelo de formação dos profissionais, pois coloca o ensino em 

serviço como uma estratégia para um novo processo de formação em saúde. 

Este processo caminha de forma assertiva na medida em que é uma ação que tem 

um caráter de retroalimentação, ou seja, os residentes são transformados pelo serviço e 
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simultaneamente os transformam. (PRÓ-SAÚDE 2005, PET-SAÚDE 2010 CNRMS 

2005, NASCIMENTO, OLIVEIRA 2010). 

As perspectivas de atuação na RMS vão ao encontro das DCN, como mais uma 

iniciativa na tentativa de um cuidado integral e humanizado, que diz respeito à 

formação de profissionais voltados para o SUS, respeitando as necessidades de saúde 

locais, assim como os princípios da integralidade do cuidado e do trabalho em equipe 

(BRASIL, 2001a, 2001b, 2001c). 

Dados do Sistema da CNRMS em Saúde (SisCNRMS) de 2016 apontam que 

existem no país 395 programas de residência multiprofissional e 594 de residência em 

área profissional no Brasil (PEREIRA, 2016). 

Campinas conta com nove programas de Residência Multiprofissional, sendo dois 

na Unicamp, cinco na PUC Campinas, um no Hospital Dr. Mário Gatti e um no Complexo 

Hospitalar Ouro Verde. 

Os programas que oferecem vagas para a categoria profissional de Fisioterapia são 

os Programas da PUC-Campinas, do Hospital Dr. Mário Gatti e o Complexo Hospitalar 

Ouro Verde. 

Assim defende-se que, a mistura de experiências profissionais, de competências e 

complexidade da colaboração interdisciplinar juntamente à pluralidade de diferentes 

opiniões e pontos de vista são importantes para a compreensão dos conflitos que são 

necessários a fim de proporcionar o crescimento e desenvolvimento da equipe. 

 

3.4 Educação multi e interprofissional em saúde 

 

Trabalho Multiprofissional: Processos onde os profissionais da Saúde trabalham 

somente juntos no cuidado em Saúde, em que os saberes especializados balizam 

a atuação de cada profissional. 

Trabalho Interprofissional: Processo quando dois ou mais, núcleos 

profissionais, aprendem sobre os outros, com os outros e entre si (OMS, 2010). 
 

Em 1960, no Reino Unido, ocorreram as primeiras iniciativas de educação 

multiprofissional e em 1966, em Londres, aconteceu o primeiro Simpósio. Estes eventos 

crescem em tamanho, relevância e frequência com discussões da aprendizagem 

compartilhada no ambiente de trabalho (REGIS, 2018). 

Em 1973 a Organização Mundial da Saúde (OMS) lança o relatório “Continuig 

education for physicians” com grande importância, contribuindo para a visibilidade do 
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tema e aumento dos seguidores (WHO, 1973). 

Em 1988, a OMS aponta relatório realizado em Genebra nos dias 12 a 15 de 

outubro de 1887, com experiências de alguns países com Educação Multiprofissional de 

profissionais da Saúde. De acordo com este documento, o termo educação 

Multiprofissional é conceituado como um processo de treinamento pelo qual estudantes de 

diferentes profissões de saúde aprendem juntos as habilidades necessárias para resolver os 

problemas de saúde prioritários de indivíduos e comunidades que são reconhecidamente 

receptivos ao trabalho em equipe (WHO, 1988). 

São discutidas iniciativas de aprofundamento de uma educação multiprofissional, 

na qual os treinamentos conjuntos e aprendizagens compartilhadas se iniciam na 

graduação das profissões da saúde e implicam no desenvolvimento do trabalho em equipe, 

resultando na ampliação do olhar e no reconhecimento das possibilidades (WHO, 1988). 

Desde 2005, publicações internacionais produzidas, sobretudo pelo Centre for the 

Advancement of Interprofessional Educacion (CAIPE) do Reino Unido e pela Biblioteca 

Cochrane, buscam construir referencial sobre o assunto da Educação Interprofissional 

(EIP) (ZWAREBSTEIN, GOLDMAN, REEVES, 2009). 

Em 2010, a OMS publica “O Marco para a Ação em EIP e prática colaborativa” o 

qual tem como objetivo fornecer meios e ideias para auxiliar a EIP e a prática 

colaborativa. O marco apresenta a necessidade de uma reorientação da prática com a 

pretensão de auxiliar o processo de formação nas diferentes áreas da saúde em seus 

diferentes contextos (OMS, 2010). 

Profissionais com diferentes formações na saúde transitam e articulam seu saber 

específico com os dos outros nas atividades do trabalho, o que possibilita compartilhar 

ações nos moldes de uma prática colaborativa. Essa maleabilidade permite que os recursos 

se ampliem, visto que as necessidades são apresentadas de diferentes maneiras e em 

diferentes graus de complexidade (OMS, 2010). 

Assim a EIP é estudada e divulgada pela OMS e pelos seus apoiadores e 

apresenta-se como ferramenta no processo de formação, a fim de garantir integralidade do 

sujeito, como a singularidade de seu processo. 

Ao analisar uma formação uniprofissional, percebemos que é um processo no qual 

as atividades educacionais ocorrem somente entre os estudantes de uma mesma profissão, 

sendo denominado UNI, isolados dos demais, não havendo interação, o que contribui para 

o desconhecimento sobre os papéis e as responsabilidades dos demais profissionais da 

saúde. 
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Ao contextualizar a formação multiprofissional, as atividades educativas ocorrem 

entre estudantes de duas ou mais profissões conjuntamente, no entanto, de forma paralela, 

sem haver necessariamente interação entre eles (PEDUZZI, 2013). 

Conceitualmente, a diferença entre a EIP e o multiprofissional é que no primeiro 

caso os alunos aprendem de forma interativa sobre papéis, conhecimentos e competências 

dos demais profissionais (PEDUZZI, 2013). 

A EIP em saúde é uma estratégia desafiadora, pois, no contexto da formação, 

busca a troca dos saberes de várias profissões que evidentemente minimizam a 

perspectiva de fragmentação do cuidado em saúde. 

Olenick, Allen e Snedo (2010), em uma revisão abrangente da literatura, definem e 

apresentam os fenômenos do EIP: 1) Envolvimento ativo por dois ou mais membros de 

uma equipe de saúde que participam do cuidado; 2) um processo de aprendizagem e 

socialização experiencial; 3) um processo em que os participantes aprendem uns com os 

outros, tanto dentro como entre disciplinas, por meio da própria experiência; 4) 

experiências andragógicas não hierárquicas e descentralizadas; 5) um processo de 

compartilhamento de conhecimento e valor e 6) cuidados centrados no paciente que 

buscam os melhores cuidados em saúde. 

Na figura 2 - Comparativo das características da formação Multi e 

Interprofissional esquematiza-se a assistência prestada a partir da formação 

Multiprofissional e Interprofissional. 
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CUIDADO 

Figura 2 - Comparativo das características da formação Multi e Interprofissional. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria autora.
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Assim, concordamos com BATISTA (2012 p. 25) que nos fala que a saúde segue 

uma “concepção sócio-histórico-cultural, enfatizando a integralidade do cuidado, com a 

equipe de saúde atuando em uma perspectiva interdisciplinar”. 

A recomendação da EIP é a preparação pessoal juntamente ao efetivo trabalho em 

equipe, ao transformar os serviços e o cuidado como uma engrenagem de trabalho em 

uma interdependência das profissões (BARR, 2005). 

 
3.5 Formação do fisioterapeuta no Brasil 

 
Fisioterapia é uma ciência da saúde que estuda, previne e trata os distúrbios 

cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, 

gerados por alterações genéticas, por traumas e por doenças adquiridas. 

Fundamenta suas ações em mecanismos terapêuticos próprios, sistematizados 

pelos estudos da biologia, das ciências morfológicas, das ciências fisiológicas, 

das patologias, da bioquímica, da biofísica, da biomecânica, da cinesiologia, da 

sinergia funcional e da cinesiopatologia de órgãos e sistemas do corpo humano 

e as disciplinas comportamentais e sociais (COFFITO, 2018). 

 

 
No século XIX, os recursos fisioterápicos faziam parte da terapêutica médica, 

compreendido entre 1879 e 1883, nos serviços de hidroterapia no Rio de Janeiro, 

denominação de “Casa das Duchas”. 

Na 2ª Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, houve o envolvimento direto do Brasil 

com o envio de pracinhas para frente de combate dos Aliados. Os reflexos dessa 

participação estão no desenvolvimento da fisioterapia, enquanto sua prática reabilitadora 

das sequelas físicas. 

Na década de 50, mais precisamente em 1951 foi fundada, em Londres, a World 

Confederation for Physical Therapy (WCPT), com a adesão de 13 países. Até 

dezembro de 2001 a WCPT representava mais de 82 países membros, incluindo 

o Brasil, e congregando mais de 225.000 fisioterapeutas em todo o mundo.( 

BARROS, 2003). 
 

 

A fisioterapia no Brasil se confunde em alguns aspectos com a história da 

poliomielite e, consequentemente, com o surgimento de recursos para tratar as sequelas 

dessa doença. A Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro foi criada pela Associação 

Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR), em 1956, e foi a primeira instituição no 

país a oferecer, em caráter regular, um curso de graduação em Fisioterapia (BARROS, 

2008).   

Em 1951, é realizado em São Paulo, na USP, o curso para a formação de técnicos 

em Fisioterapia, com duração de um ano, em período integral e ministrado por médicos. O 
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curso paramédico levou o nome de Raphael de Barros, e formou os primeiros 

fisioterapistas, denominação da época (BARROS, 2003). 

Segundo Araújo (2006), o ensino da fisioterapia no Brasil foi fortalecido em 1959 

com a fundação da Associação Brasileira de Fisioterapeutas (ABF), com a finalidade e o 

objetivo de unificar a categoria profissional do país e divulgar a partição com a classe 

médica e a sociedade. Além de realizar congressos, promover aperfeiçoamento 

profissional e científico e realizar intercâmbio científico com associações de outros países. 

Os serviços de fisioterapia eram organizados por médicos, cuja prática de 

assistência do fisioterapeuta fundamentava-se no uso da eletroterapia como suporte para 

áreas da Medicina, nas quais o uso da eletroterapia associado à massagem e à hidroterapia 

caracterizava o trabalho de reabilitação (OLIVEIRA, 2002). 

O ensino de fisioterapia na época, então, caracterizava-se em ligar e desligar 

aparelhos, realizar determinadas técnicas de massagem e alguns exercícios prescritos 

pelos médicos (GUEDES, 2010). 

Em 1963, no V Congresso Mundial de Fisioterapia realizado em Copenhague, 

Dinamarca, a ABF é aceita como membro do World Confederation of Physical Therapy 

mantendo intercambio de conhecimento científico de profissionais fisioterapeutas e 

realizando trocas com outros países em congressos e cursos. 

A Junta Militar que governava o país em 1969, ao assinar o Decreto-lei n° 938 

reconheceu a profissão em 13 de outubro de 1969, regulamentada em 1975, com Lei 

6.316/75 por meio da criação do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

(COFFITO) e dos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

(CREFITOS) (COFFITO, 2013). 

Em 13 de novembro de 1978, foi publicado no Diário Oficial da União o Código 

de Ética, contendo as normas para habilitação do exercício profissional. O documento 

estabelecia os direitos e deveres do profissional, assegurando o controle da própria 

categoria (OLIVEIRA, 2002; GUEDES 2010). 

O exercício profissional na área da fisioterapia tornou-se desde então 

exclusividade de fisioterapeutas formados em cursos de nível superior (BARROS, 2008). 

Os fisioterapeutas organizados na ABF consideravam que o currículo mínimo de 

1.964h não correspondia às necessárias atribuições para uma boa formação profissional e 

não os classificava como categoria com nível universitário, mas sim como tecnólogos. 

Isto refletia, também, diretamente nas remunerações (OLIVEIRA, 2002). 

Na portaria do Ministerial n° 511/64, que regulamentava as disciplinas, assim 
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como a carga horária, sofreu alterações para 3240h  substituída em 1983 (BRASIL, 1985), 

com a aprovação do currículo mínimo, reestruturadas pelo presidente do Conselho Federal 

de Educação, decretada a resolução de n°4, em fevereiro de 1983 com ampliação da 

duração para quatro anos, divididos em cinco ciclos, composto pelas seguintes matérias: 

 

1° Ciclo Matérias Biológicas: Biologia, Ciências Morfológicas (Anatomia 

Humana e Histologia) Ciências Fisiológicas (Bioquímica Fisiologia e Biofísica), 

Patologia Geral e Patologia de Órgãos e Sistemas. 

2° Ciclo Formação Geral: Ciências do Comportamento, Sociologia, Antropologia, 

Psicologia, Ética e Deontologia, Saúde Pública e Metodologia da Pesquisa Científica e 

Estatística. 

3° Ciclo pré-profissionalizante: Fundamentos da Fisioterapia (História da 

Fisioterapia e Administração em Fisioterapia), Avaliação Funcional, Cinesiologia, Bases, 

Métodos e Técnicas de Avaliação em Fisioterapia, Fisioterapia Geral, Exercícios 

Terapêuticos e Reeducação Funcional, Recursos Terapêuticos Manuais, Massoterapia e 

Manipulação. 

4° Ciclo Profissionalizante: Fisioterapia Aplicada às condições 

musculoesqueléticas, Fisioterapia aplicada à Ortopedia e Traumatologia, Neurologia e a 

Reumatologia, Fisioterapia aplicada às condições cardiopulmonares, Fisioterapia aplicada 

à Gineco - Obstetrícia e Pediatria, Fisioterapia aplicada às condições Sanitárias, 

Fisioterapia Preventiva. 

5° Ciclo: Estágio Supervisionado, Práticas Supervisionadas (ARAÚJO, 2006; 

GUEDES, 2010). 

O Artigo 9° determinava que o curso de fisioterapia devesse contar com 3.240h de 

quatro a oito anos, dividindo os ciclos 1 e 2 (20% da carga horária), ciclo 3 (20%  da 

carga horária), ciclo 4 (40% da carga horária) e Ciclo 5 (20 % da carga horária) 

(ARAÚJO, 2006). 

Em 2002, um novo documento estabelece o perfil, as competências e as 

habilidades do fisioterapeuta e reconfigura o conteúdo do currículo subdividido em quatro 

áreas: 

1° Área - Ciências Biológicas e da Saúde;  

2° Área- Ciências Sociais e Humanas; 
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3°Área - Conhecimentos Biotecnológicos e Conhecimentos Fisioterapêuticos;  

4° Área- Estágio Complementares. 

 

Na elaboração do currículo, as universidades são orientadas pelo MS e MEC a 

formarem os fisioterapeutas qualificados para o trabalho frente às políticas e diretrizes do 

SUS, atendendo assim todos os níveis de assistência. 

Na literatuta, MORAES et al., (2019) nos mostra que a mudança do perfil 

epidemiológico da população brasileira demandou mudanças no modelo assistencial na 

busca pela integralidade da atenção. 

O envelhecimento populacional com consequente prevalência das doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT), aumento das doenças e transtornos mentais bem 

como a morbidade pela violência fundamentam a necessidade de um novo modelo 

formativo norteado pelos princípios do SUS. 

A partir de 1990, com a regulamentação do SUS, as discussões quanto à formação 

dos profissionais da Saúde foram intensificadas. O SUS é defendido como um local que se 

concentra maior parte dos profissionais da Saúde em exercício da profissão, e fica 

estabelecido que compete a este sistema a ordenação para a formação, bem como 

desenvolvimento técnico-científico. A Figura 3 esquematiza esta compreensão. 

 

Figura 3 - Hierarquia do Processo Formativo em Saúde 

 
Fonte: Própria autora 

Podemos perceber nesta figura a interligação precisa de nosso Sistema com as suas 
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políticas e os programas de formação de RH em saúde, assim como o envolvimento com 

as IES e os serviços. Vale destacar que o Brasil é o único país que tem um sistema de 

saúde que agrega a responsabilidade da assistência e formação (BRASIL, 1988). 

Neste processo de formação no SUS, nos deparamos com os desafios de construir 

atitudes, comprometimento e resolutividade ao pensar nos princípios e nas doutrinas 

desenhados pelo modelo. É preciso que esta formação busque contribuir ao sistema com 

profissionais reflexivos e com atitudes nas diversidades e dificuldades enfrentadas. 

Em 2002, foram implantadas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a 

fisioterapia, a fim de nortear o perfil dos profissionais, para serem generalistas com 

formação crítica, reflexiva e capaz de atuar em todos os níveis de atenção; na perspectiva 

da integralidade da assistência e responsabilidade social. 

Entre 2005 e 2006, foram realizdas 27 oficinas para implementação das DCN em 

todas as regiões do Brasil. Em 2011, a Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia 

(ABENFISIO) comemorou seus 10 anos de existência com a reflexão sobre a formação na 

saúde (ABENFISIO, 2018). 

Em 2014, o I Congresso Brasileiro de Educação e XXIV Fórum da ABENFISIO 

trouxeram para o cenário o diálogo da formação com as Redes de Atenção à saúde, com a 

relação ensino, serviço e sociedade, com o Programa VERSUS, com o Exame Nacional 

de Desempenho Estudantil (ENADE), entre outros. 

Defendeu-se a educação como ferramenta de produção de saúde e vida pautada 

pelos avanços da profissão, pelas políticas públicas de saúde e educação e pela 

necessidade de refletir o quanto as DCN deram conta ou impulsionaram as mudanças 

necessárias à qualidade da formação (ABENFISIO, 2018). 

Em 2015, a ABENFISIO firmou parceria com o MEC para a avaliação dos Cursos 

de Fisioterapia no Brasil, o que tornou visível a necessidade da revisão das DCN. Em 

2016, iniciou-se o processo desta revisão (ABENFISIO, 2018). 

Foram realizados 27 fóruns com aproximadamente dois mil participantes 

(sindicatos, associações nacionais e de especialistas, diretores de IES, coordenadores de 

curso, docentes, discentes, executiva nacional dos estudantes de Fisioterapia - ENEFI, 

presidentes e conselheiros de Conselhos Regionais (CREFITO), membros das seções 

estaduais da ABENFISIO, fisioterapeutas, gestores das secretarias de saúde e usuários). 

Em novembro 2016, a ABENFISIO e o COFFITO entregaram o projeto de 

reformulação das DCN ao Conselho Nacional de Educação e à SESu, entretanto, ainda 

está em processo de análise. 
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Atualmente, o fisioterapeuta formado após cinco anos de graduação faz a opção 

por exercer suas atividades laborais em diferentes áreas e contextos, na Ortopedia, 

Traumatologia, Desportiva, Neonatologia, Cardiorrespiratória Adulto e Infantil, UTI 

Adulto e Infantil, Patologias Assoalho Pélvico, Dermatologia e Estética, Neurologia 

Adulto e Pediátrica, Acupuntura, Ergonomia, Desordens do Crânio e Face, Amputados, 

Preventiva entre outros campos.  

O fisioterapeuta pode ainda escolher um Programa de Especialização, um 

Programa de Bolsa para Aprimoramento ou algum Programa de RMS. 

As especializações são modalidades que podem somente ser oferecidas por IES já 

credenciadas com pelo menos 50% de professores portadores de título de mestre ou 

doutor, e carga horária de no mínimo 360h. 

Os cursos de especialização em nível de pós-graduação à distância em fisioterapia 

só podem ser oferecidos por instituições credenciadas pela União, conforme o 

disposto no 1º do art. 80 da Lei 9.394, de 1996. Ainda devem incluir provas 

presenciais e defesas da monografia ou trabalho de conclusão de curso. 

O Programa de Bolsa para Aprimoramento de médicos e outros profissionais de 

nível superior que atuam na área da saúde foi criado pelo Decreto Estadual nº 13.919 de 

11/09/1979, instituído por Paulo Salim Maluf, Governador do Estado de SP na época, no 

uso de suas atribuições legais: Artigo l.° — Fica instituído, Junto à Fundação do 

Desenvolvimento Administrativo, o Programa de Bolsas para aprimoramento de médicos 

e outros profissionais de nível superior que atuam na área da saúde (SÃO PAULO, 1979). 

Esta modalidade de formação e capacitação profissional na área da saúde adota 

uma metodologia de aprendizagem com treinamento em serviço, sob supervisão de 

profissionais, em instituições de saúde. Estes programas têm de um a dois anos de 

duração, com carga horária semanal de 40 horas de atividades, 80% das quais são práticas 

e 20% em teoria perfazendo uma carga horária total anual de no mínimo 1.760 horas. Essa 

modalidade tem como objetivo o aprimoramento para uma atuação qualificada e 

diferenciada, ao aperfeiçoar o profissional fisioterapeuta estimulando uma visão crítica e 

reflexiva. 

Segundo Oliveira (2002), a fisioterapia é uma área recentemente conhecida, em 

fase de construção e de definição, dita como uma ciência em busca de conexões e 

coerência entre seu objeto e método. 

Campinas conta com 4 universidades para a formação de fisioterapeutas, sendo 
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elas: Faculdade Anhanguera, UNIP, PUC-Campinas e Faculdade Metrocamp, todas 

particulares. 

No processo de edificação e em busca do reconhecimento da categoria 

profissional, percebe-se a necessidade de ressignificar-se frente ao processo do desafio da 

formação, para uma prática colaborativa e interprofissional. 

Os programas de ensino, o seu corpo docente e os estudantes tendem a 

hipervalorizar a prática específica, que não deixa de ter sua real necessidade e 

contribuição, porém este limitante de formação não agrega o crescente reconhecimento da 

complexidade e abrangência das necessidades da saúde a que se pode atuar (PEDUZZI, 

2016). 

As profissões não são estáticas, mas mudam de acordo com o perfil 

epidemiológico, por este motivo, a ampliação do escopo da prática se faz necessária para 

que os profissionais atuem em suas especialidades, em conjunto com as suas 

competências (PEDUZZI, 2016). 

O ensino superior discute a necessidade de sua ampliação para além do 

especialista, do profissional específico para determinada atuação, buscando a 

problematização na proposta de ensino, com a integração e interdisciplinaridade 

direcionando a formação (BATISTA, 2012). 

Passaremos a discorrer sobre o contexto do município de Campinas cenário que 

seu esta pesquisa. 

 

  

 3.6 Contexto da pesquisa 

 

O município de Campinas conta com uma população de 1.080.113 habitantes 

(IBGE 2015), distribuída em quatro distritos, sendo eles Joaquim Egídio, Sousas, Barão 

Geraldo e Nova Aparecida, e centenas de bairros. Campinas constituiu-se como um dos 

pólos da Região Metropolitana de Campinas, formada por 20 cidades e uma população 

estimada em 2,97 milhões de habitantes, o que corresponde a 6,8% da população do 

estado. A cidade se tornou referência em saúde para a região, assim como para o Brasil, 

devido à construção histórica da saúde pública (CAMPINAS, 2018). 

O SUS Campinas consiste em um conjunto de responsabilidades com a Saúde, 

uma complexa rede de Serviços de Saúde e instâncias de Gestão e Controle Social. 

Surgiu com a Constituição de 1988 e foi regulamentado pela Lei 8080/90 e outras, 
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que definem princípios e diretrizes que devem norteá-lo, assim como recursos para a sua 

viabilização. Essas leis federais se desdobram e replicam no nível municipal (BRASIL, 

1988). 

O município de Campinas é gestor pleno do sistema de saúde, modalidade de 

gestão em que todas as decisões quanto ao gerenciamento de recursos e serviços, próprios, 

conveniados e contratados se dão no âmbito do município. 

A complexidade do sistema de saúde em Campinas levou à distritalização, que é o 

processo progressivo de descentralização do planejamento e gestão da saúde. O município 

iniciou-se com a atenção básica, em seguida, pelos serviços secundários próprios e, 

posteriormente, os serviços conveniados/contratados. Esse processo exigiu envolvimento 

e qualificação progressiva das equipes distritais e representou grande passo na 

consolidação da gestão plena do sistema no município. 

Existem 5 Distritos de Saúde em Campinas sendo eles: Distrito de Saúde Norte, 

Distrito de Saúde Sul, Distrito de Saúde Leste, Distrito de Saúde Sudoeste e Distrito de 

Saúde Noroeste. 

 

Figura 4 – Campinas e sua distritalização, 2018. 

 

 

Fonte: Sistema de Informação (TABNET, 2018) 

 

 

Campinas é um Centro de Referência regional para o setor saúde, e absorve a 

demanda da região, sobrecarregando o seu próprio sistema municipal local tanto na 
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atenção básica como na assistência secundária e terciária (CAMPINAS, 2018). 

A rede de serviços é composta por unidades de saúde próprias, conveniadas e 

contratadas, abrangendo a Atenção Básica de Média e Alta Complexidade, buscando um 

funcionamento de forma organizada e hierarquizada. Cabe a Secretaria Municipal de 

Saúde a busca continuada da melhora do atendimento e do melhor uso dos recursos 

disponíveis para aprimorar a qualidade e a expectativa de vida da população em sua área 

de abrangência (CAMPINAS, 2018). 

Campinas possui 63 Centros de Saúde (CS), responsáveis pela atenção básica à 

saúde e alguns procedimentos de média complexidade. As unidades possuem território e 

população bem definidos. 

Os CS gerenciam informações dos nascimentos, óbitos, das doenças de notificação 

compulsória e do perfil dos usuários. As informações fomentam a construção de mapas, 

protocolos assistenciais, planejamento de ações de saúde, e conta com suporte e 

retaguarda de equipes técnicas distritais e centrais da Secretaria Municipal de Saúde. 

O dimensionamento das equipes do CS é aproximadamente a cada 20.000 

habitantes. São compostas por clínico geral, pediatra, gineco-obstetra, enfermeiro, auxiliar 

de enfermagem, dentista, auxiliar de consultório dentário, agente de saúde e demais 

profissionais de apoio que completam as equipes (CAMPINAS, 2018). 

Conta com gestão participativa com o Conselho Local de Saúde, composta por 

representantes da população, usuários, trabalhadores de saúde e da Secretaria Municipal 

de Saúde. 

Campinas possui três unidades de referência, que são unidades de saúde 

secundárias que concentram ambulatórios de aproximadamente 30 especialidades 

médicas, são elas: Policlínica I - Guanabara, Policlínica II – Centro, Policlínica III – Av. 

Faria Lima conjuntamente com os ambulatórios do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti e 

do CHOV. No atendimento de especialidades, temos a PUC-Campinas e o ambulatório do 

Hospital das Clínicas da Unicamp. 

As Policlínicas se somam aos outros Centros de Referência, que com equipes 

multiprofissionais têm como papel a atenção à Saúde focada a grupos de risco específicos, 

tais como: Centros de Apoio Psicossocial (CAPS) da área de Saúde Mental, Infanto-

Juvenil, Álcool e Drogas, e unidades dedicadas à Reabilitação Física, Saúde do 

Trabalhador, Saúde do Idoso, Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS 

(CAMPINAS, 2018). 

O sistema de urgência e emergência do município é composto pelas unidades de 
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Pronto Atendimento, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), o Pronto 

Socorro do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti e o Pronto Socorro do Complexo 

Hospitalar Ouro Verde, além de serviços conveniados e contratados, tais como o 

Pronto Socorro do Hospital das Clínicas e do CAISM da Unicamp e do Hospital e 

Maternidade Celso Pierro da PUC-Campinas e da Maternidade. As unidades de Pronto 

Atendimento (PA) são: PA São José, PA Anchieta e PA Campo Grande (CAMPINAS, 

2018). 

Campinas conta com um laboratório de patologia clínica municipal que fica no 

Complexo Hospitalar Ouro Verde e 5 Serviços de Atendimento Domiciliar (SAD), 

divididos um para cada distrito de saúde. 

A pesquisa de campo foi realizada em dois programas de RMS, desenvolvidos no 

âmbito dos hospitais municipais Hospital Dr. Mário Gatti (Programa de RMS Atenção 

Integral) que concentra suas atividades pedagógicas no Distrito Sul e Complexo 

Hospitalar Ouro Verde (Programa de RMS em Atenção Básica/Saúde da Família e 

Comunidade) inserido na região Sudoeste. 

Estes programas contemplam as profissões de Enfermagem, Fisioterapia e 

Nutrição. Neste estudo, o objeto foi a categoria profissional de fisioterapia. 

Para contextualizar os locais onde os residentes Fisioterapeutas estão inseridos, 

aprofundaremos a pesquisa nos respectivos Distritos de Saúde Sul e Sudoeste para melhor 

entendimento do perfil de formação. 

 
Cenário de Estudo - Distrito de Saúde Sul (RMS Dr. Mário Gatti) 

 
 

O território do Distrito de Saúde Sul possui uma população registrada estimada em 

318.697 habitantes, sendo o maior distrito do município de Campinas em termos 

populacionais e de número de serviços. Diante disso, funciona na lógica de dois eixos: 

Sul-Sul e Suleste, devido à complexidade e às características epidemiológicas bem 

distintas (CAMPINAS, 2018). 

Em 2000, houve ampliação de Centros de Saúde com a inauguração do CS São 

Domingos e CS Carvalho de Moura. A partir de 2001, com a necessidade de expansão da 

rede, foram criados os Módulos de Saúde da Família: Oziel e Nova América, vinculados 

ao CS São José, e Campo Belo e o Fernanda, vinculados ao CS São Domingos. 

Atualmente, contamos com 17 CS sob responsbilidade de gestão do Distrito Sul 

sendo eles: 
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 Eixo Suleste: CS Paranapanema, CS Orosimbo Maia, CS Santa Odila, CS São 

Vicente, CS Esmeraldina, CS Vila Ipê, CS Figueira e CS São Bernardo; 

 Eixo Sul-Sul: CS Vila Rica, CS Carvalho de Moura, CS Oziel, CS São José, CS 

Nova América, CS Campo Belo, CS Fernanda, CS São Domingos e CS  San 

Diego. 

De acordo com um estudo de vulnerabilidade realizado pela Prefeitura Municipal 

de Campinas, dos 17 CS, 13 teriam população adscrita considerada de alta vulnerabilidade 

e 4 considerada de média vulnerabilidade (CAMPINAS, 2018). 

Territorialmente, o Distrito Sul faz interface com os Distritos Leste, Norte, 

Sudoeste e Noroeste e com os municípios de Valinhos e Indaiatuba. É cortado por duas 

grandes rodovias, Anhanguera e Bandeirantes, além das Rodovias Santos Dumont e Anel 

Viário Magalhães Teixeira. Conta, também, com importantes IE, como as universidades: 

UNIP, São Leopoldo Mandic, São Francisco e Metrocamp. 

Neste distrito, contamos com a retaguarda do Hospital Municipal Doutor Mário 

Gatti que é um hospital público municipal, fundado em 14 de julho de 1974, seu nome 

vem do médico brasileiro Mário Gatti que exerceu a medicina em Campinas na primeira 

metade do século XX. Atualmente, o hospital conta com 230 leitos. 

Em 2004, foi reconhecido pelos MS e ME como Hospital de Ensino, oferecendo, 

desde então, qualificação e especialização em 14 especialidades médicas. 

O programa de Residência Multiprofissional em Fisioterapia do Hospital Mário 

Gatti teve início em 2008, ao oferecer vagas para a área de enfermagem e fisioterapia. Em 

2010, a área de nutrição foi incluída ao Programa Residência Multiprofissional Saúde 

Integral. 

Neste Programa de RMS em Saúde Integral, as escalas dos residentes 

Fisioterapeutas acontecem um ano intra-hospitalar e um ano  em Campo externo ao 

hospital, no Centro de Saúde São José, no qual sua prática clínica e seus aprofundamentos 

teóricos estão contidos nesta lógica e no respectivo cenário. 

 
Cenário de Estudo - Distrito de Saúde Sudoeste (RMS Complexo Hospitalar Ouro 

Verde) 

 
O Distrito Sudoeste é composto pelos Centros de Saúde do eixo da Avenida das 

Amoreiras até a rodovia Santos Dumont; faz divisa ao norte com o Distrito de Saúde 

Noroeste, ao leste com o Distrito de Saúde Sul e ao sul com o município de Indaiatuba. 
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O território se caracteriza como forte pólo industrial, que concentra mais de 30 

empresas de grande porte e multinacionais como Mercedes Benz, Sifco, John Deere, entre 

outras. O Aeroporto Internacional de Viracopos, maior aeroporto de cargas da América 

Latina, é outra marca do território que representa um centro de desenvolvimento local 

(CAMPINAS, 2018). 

O Distrito de Saúde Sudoeste possui em sua equipe uma diretora distrital, os 

apoiadores, o transporte, a assistência farmacêutica, a área da especialidade e tecnologia 

de informação. 

Desde 2015, o Distrito de Saúde Sudoeste amplia-se com a subprefeitura do 

Distrito Ouro Verde que abrange grande parte do seu território. Não obstante, as presenças 

desses equipamentos que favorecem o desenvolvimento econômico da região e as 

características sócio demográficas revelam vulnerabilidade social. 

Atualmente, o Distrito possui uma população de 212.889 habitantes, conta com 12 

CS sendo eles: Centro de Saúde Aeroporto, Centro de Saúde Capivari, Centro de Saúde 

Campos Elíseos, Centro de Saúde DIC I, Centro de Saúde DIC III, Centro de Saúde 

Santos Dumont, Centro de Saúde Santo Antônio, Centro de Saúde Santa Lúcia, Centro de 

Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde União dos Bairros, Centro de Saúde Vista Alegre e 

Centro de Saúde Vila União. 

Todos os CS trabalham na lógica da ESF, com 44 equipes de saúde e possuem 

equipes participantes do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica do Ministério da Saúde (PMAQ). 

O Distrito ainda possui duas equipes de Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF) que, embora não estejam cadastradas no cadastro nacional de estabelecimento em 

saúde (CNES), atuam com as equipes dos Centros de Saúde Aeroporto, DIC III, São 

Cristóvão e Vista Alegre. 

O Hospital Ouro Verde foi inaugurado em 1999 no distrito, e, neste momento, 

opera somente como Pronto Atendimento e Ambulatório de Especialidades. Em junho 

2008, em parceria com a gestão da SPDM, houve a inauguração do CHOV ampliando os 

serviços e a oferta ao município. 

Apresenta-se com 230 leitos, sendo 50 de UTI (40 UTI adulto e 10 UTI 

pediátrica), 64 leitos de enfermaria Clínica Médica (11 Leitos de enfermaria de Pediatria e 

54 Leitos de Clínica Cirúrgica), 20 Leitos destinados a Saúde Mental e 31 leitos em 

observação de Pronto Socorro. 

A RMS do CHOV teve seu início em 2016, com o Programa de RMS em Atenção 
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Básica/Saúde da Família e Comunidade com quatro vagas para cada uma das categorias 

profissionais, Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 

Em 2016, o programa foi aprovado, o processo seletivo foi realizado de forma 

conjunta com o Hospital Dr. Mário Gatti, pelo fato deste hospital já realizar as provas para 

as mesmas categorias profissionais. Assim, no momento em que candidato é aprovado 

este escolhe a vagas optando por: Programa de RMS em Atenção Básica/Saúde da Família 

e Comunidade (Vinculada CHOV) ou Programa de RMS Integral (Vinculada ao Hospital 

Dr. Mário Gatti). 

 

QUADRO 3 – Caracterização dos programas de Residência Multiprofissional, 

Campinas, 2019. 

 

PROGRAMA 

PROGRAMA DE RMS EM 

ATENÇÃO INTEGRAL A 

SAÚDE 

PROGRAMA DE RMS 

EM ATENÇÃO BÁSICA 

SAÚDE DA FAMÍLIA 

LOCAL Hospital Dr. Mário Gatti 
Complexo Hospitalar 

Ouro Verde 

TEMPO DE 

EXISTÊNCIA 
10 anos 3 anos 

ESCALA DE 

24 MESES 

12 meses Hospital 

12 meses na Rede 

18 meses na Atenção 

Primária e Rede 

6 meses hospital 

 

 

Fonte: Própria autora. 

 

Para melhor contextualização destes cenários, apresentaremos a comparação dos 

dados de Natalidade, Mortalidade e Envelhecimento dos Distritos de Saúde Sul e 

Sudoeste da cidade de Campinas. 
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QUADRO 4 – Comparativo dos dados de natalidade, mortalidade e envelhecimento 

dos distritos de saúde sul e sudoeste da cidade de Campinas, 2015. 

 

 

 

DISTRITO 

SUDOESTE DISTRITO SUL 

 

   TAXA NATALIDADE/2015 

 

  14,7/1000 habitantes 

 

  16,3/1000 vivos 

   TAXA MORTALIDADE/2015 

 

    9,8/1000 vivos 

 

7,8/1000 vivos 

ÍNDICE DE 

ENVELHECIMENTO/2015 

 

    37,9% 

 

   59% 

Fonte: Sistema de Informação (TABNET, 2018). 

 

 

Podemos observar que os dados de natalidade, na comparação entre os distritos no 

ano de 2015, evidenciam um percentual maior no distrito Sul (16,3 %), comparado com 

distrito Sudoeste (14,7%), porém a taxa de mortalidade deste Distrito mostra-se 2% maior 

do que a do distrito Sul. Vale destacar a diferença entre os Distritos quanto ao percentil de 

envelhecimento, aspecto que o Distrito Sul apresenta um percentual maior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

55 

 

 

QUADRO 5- Faixa etária dos distritos de saúde sudoeste e sul, Campinas 2016. 

 

      FAIXA ETÁRIA                              

2016 

 DISTRITO 

SUDOESTE 

DISTRITO 

SUL 

<1 Ano 1,38% 1,31% 

01 a 04 5,33% 5,15% 

05 a 09 7,12% 6,54% 

10 a 14 8,76% 7,61% 

15-19 8.66% 7,61% 

20-29 18,68 % 18,48% 

30-39 16,97% 16,94% 

40-49 13,84% 13,92% 

50-59 10,54% 10,51% 

60-69 5,26% 6,41% 

70-79 2,40% 3,77% 

80 e+ 1% 1,7% 

 214.955 318.697 

      Fonte: Sistema de Informação (TABNET, 2018) 
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Figura 5 – Pirâmide populacional do distrito de saúde sul, Campinas, 2016. 
 

 

 

            Fonte: Sistema de Informação (TABNET, 2018). 

 

 

Figura 6 – Pirâmide populacional do distrito de saúde sudoeste, Campinas, 2016. 

 

 

   

  Fonte: Sistema de Informação (TABNET, 2018) 

 

 

Ao observar a faixa etária dos distritos, podemos depreender que o distrito 

Sudoeste se apresenta com um percentil populacional mais jovem com predominância do 

sexo feminino. 
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Já no distrito Sul, observamos a faixa etária alta e com predomínio do sexo 

feminino. 

Campinas, como uma cidade com 1.080.113 habitantes, tem como marca a questão 

da violência característica das grandes cidades brasileiras. Entendemos como relevante 

destacar alguns dados sobre este aspecto, dado que os desdobramentos acarretam uma 

demanda de cuidado na saúde atendida pelos dois Programas de RMS, objeto desta 

pesquisa. 

Campinas registra 180 notificações de violência por mês, segundo a Prefeitura 

Municipal de Campinas (Sisnov, 2016). Os dados do Sistema de Notificação de Violência 

(Sisnov), sistema que integra áreas de assistência social, saúde e educação, mostram que 

1.079 pessoas foram atendidas no município pelas redes de proteção e auxílio no primeiro 

semestre do ano 2016 (Sisnov, 2016). 

Os números obtidos indicam que 60,4% das ocorrências têm vítimas com idades 

de 0 a 19 anos. A faixa de 20 a 59 representa 37,9%, enquanto moradores com mais de 60 

anos são 4,9%. Ao todo, 70,6% das vítimas são do sexo feminino, enquanto 29,3% delas 

são do sexo masculino (Sisnov, 2016). 

Entre as formas de violência que tiveram alta de notificações, 28,6% corresponde 

a Violência Física, 24,5% Violência de Negligência, 18,4% Violência Sexual e 14,4% 

Tentativa de Suicídio. 

Em relação da autoria das violências acima citadas, temos como principais autores 

os pais, e quando somados com mãe/madrasta e pai/padrasto este percentual aumenta de 

forma significativa para 46,2% (Sisnov, 2016). 
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4.   METODOLOGIA 

 

Nesta dissertação, optamos por uma metodologia qualitativa, com enfoque 

exploratório, de caráter descritivo analítico considerando documentos afetos documental, 

grupo focal e entrevistas semiestruturadas. 

Minayo (2014) nos fala,  
 

Pesquisa qualitativa é dada pelo seu caráter humanístico, inter-relacionais e 

empático. No campo da saúde, elas oferecem subsídios para a compreensão do 

ponto de vista dos usuários, profissionais e gestores sobre os mais diferentes 

aspectos: a lógica do sistema, a qualidade dos serviços, as concepções 

envolvidas nas tomadas de decisões e na prestação de serviços e nas 

representações sobre saúde, adoecimento, morte, entre outros temas (MINAYO, 

2014, p.105). 

 

 

Minayo (2013) destaca ainda que, 
 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, 

nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. 

Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis (MINAYO, 2013, p. 21). 

 

 

Gil (2002) descreve que pesquisas exploratórias da seguinte maneira, 

Têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas 

pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a 

descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de 

modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao 

fato estudado (GIL, 2002, p. 41). 

 

 

 

 A pesquisa descritiva tem por finalidade descrever as características de determinadas 

populações ou certos fenômenos. Uma de suas peculiaridades está na utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática (GIL, 2002). 
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4.1 Instrumentos da pesquisa 

 
 

4.1.1. Documentos considerados 

 
 

Os documentos considerados para esta pesquisa foram: 

 Portarias Federais relacionadas à criação e implantação das RMS no país da 

CNRMS; 

 Projeto Político Pedagógico dos Programas de Residência Multiprofissional 

em Saúde do CHOV e do Hospital Dr. Mário Gatti do Município de 

Campinas; 

 

4.1.2 Entrevista semiestruturada 

 

 
A entrevista é utilizada quando se busca uma descrição detalhada de um meio 

social específico. Ao adentrar no campo de estudo são necessários alguns cuidados, pois 

obstáculos podem dificultar essa etapa da pesquisa. A aproximação gradual é 

imprescindível, sempre levando em consideração os objetivos 

estabelecidos (MINAYO, 2016). 

Segundo Minayo (2013), este tipo de entrevista utiliza-se de perguntas pré- 

estabelecidas, as perguntas fechadas, mas está livre o entrevistador para elaborar 

perguntas que tornem as respostas mais completas sobre o tema em questão sem se 

prender às questões formuladas. 

Para Marconi (2010), entrevista é 
 

Um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a 

respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza 

profissional. É um procedimento utilizado na investigação social, para a coleta 

de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema social 

(MARCONI, 2010, p. 178). 

 
 

As entrevistas com os coordenadores dos Programas de RMS, bem como os 

preceptores fisioterapeutas, foram realizadas, gravadas e transcritas APÊNCICE 1. 

 

4.1.3 Grupo focal 

 
 

O grupo focal, segundo Gondim (2003, p.151), constitui-se como “um recurso 
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para compreender o processo de construção das percepções, atitudes e representações 

sociais de grupos humanos”. 

Grupos focais podem atender aos interesses práticos ou teóricos, “em que 

concorrem três tipos de tarefas: os processos do próprio grupo, os conteúdos emergentes e 

os latentes” (GONDIM, 2003 p.152) 

Constitui-se em uma técnica de pesquisa de coleta de dados por meio de interações 

grupais, promove a problematização e a discussão da temática. 

Esta técnica foi realizada com o grupo de Residentes Fisioterapeutas dos dois 

programas pesquisados. Esta escolha pautou-se por ser uma opção de grande 

complementaridade com a entrevista também escolhida. APÊNCICE 2. 

 
4.2. Análise dos dados 

 

 
Os dados foram tratados por meio da Análise de Conteúdo na Modalidade 

Temática, cuja definição propõe 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadoras (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 1995 p.42). 

 

 

Para Cavalcante et. al (2014), 
 

Compreende técnicas de pesquisa que permitem, de forma sistemática, a 

descrição das mensagens e das atitudes atreladas ao contexto da enunciação, 

bem como as inferências sobre os dados coletados. A escolha deste método de 

análise pode ser explicada pela necessidade de ultrapassar as incertezas 

consequentes das hipóteses e pressupostos, pela necessidade de enriquecimento 

da leitura por meio da compreensão das significações e pela necessidade de 

desvelar as relações que se estabelecem além das falas propriamente ditas. 

(CAVALCANTE et al, 2014, p.15) 

 

 
Bardin (2011) afirma que a análise de conteúdo enriquece a tentativa exploratória, 

aumenta a propensão para a descoberta e verificação no sentido de uma confirmação ou 

de uma informação. 

As entrevistas foram gravadas, transcritas integralmente, e, em seguida, foram 

realizadas sucessivas leituras flutuantes.  

Franco (2008) indica que este tipo de leitura tem caráter primário no sentido de se 

estabelecer contato com o documento a ser analisado para conhecer o texto e as 

mensagens nele contidas. 



 

 

61 

 

 

Minayo (2010) sugere, para uma primeira etapa, pré-análise com leituras 

flutuantes, constituição do corpus, formulação e reformulação de hipóteses e objetivos. 

Foi, então, realizada a ordenação do material a partir de um mapeamento dos 

dados obtidos em campo, que contemplam palavras, frases, temas e acontecimentos, 

indicados como relevantes para a pré-análise. 

Posteriormente, em uma fase pré-analítica, determinaram-se as unidade de registro 

(UR) (palavra-chave ou frase), as unidade de contexto (UC) (delimitação de contexto de 

compreensão da unidade de registro), os recortes; enfim a forma de categorização como 

uma modalidade de codificação dos conceitos teóricos gerais (MINAYO, 2010). 

Por fim, foi concretizada a referida análise, na qual os dados empíricos foram 

articulados com o referencial teórico e a pesquisadora propôs inferências realizando 

interpretações, inter-relacionando com o referencial teórico e construindo categorias 

oriundas deste movimento (MINAYO, 2010). 

 

4.3 Aspectos éticos 

 

Esta pesquisa foi realizada em consonância com os preceitos éticos firmados na 

Resolução nº 466/2012 e atende, portanto, todas as exigências éticas e científicas 

fundamentais. A pesquisa teve início, somente, após aprovação pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal de São Paulo (BRASIL, 2012). 

Aprovada pelas Comissões das Residências Multiprofissionais COREMU e 

anuência dos hospitais nos quais a pesquisa foi aplicada, com parecer 2.776.297 CAAE: 

91962518.4.0000.5505. 

A leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) APÊNDICE 3 

que expõe os objetivos, a descrição dos procedimentos para cada membro participante 

desta pesquisa, sem constrangimentos, e com garantia de sigilo foi entregue após o aceite 

na participação da pesquisa. 

 

4.4 Participantes do estudo 

 

Os participantes deste estudo foi constituído por coordenadores dos Programas de 

RMS do CHOV e Hospital Dr. Mario Gatti, por uma amostra do corpo de preceptoria bem 

como de residentes. 
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Não foi abarcado o corpo docente em função do mesmo estar presente somente no 

Programa de residencia do HMG, denomindo Núcleo de Educação Permanente- NEP. A 

falta de correspondencia junto ao programa do CHOV inviabilizaria a perspectiva 

avaliativa desta inclusão, visto que a problematização dos dados aconteceria de forma 

unilateral. 

Desta forma os participantes desta pesquisa foi composto por: 

 Dois coordenadores dos Programas de RMS do CHOV e Hospital Dr. Mario 

Gatti; 

 Um preceptor Fisioterapeuta do CHOV; 

 Três preceptores Fisioterapeutas do Hospital Dr. Mário Gatti; 

 15 residentes fisioterapeutas multiprofissionais sendo 07 do CHOV e 08 do 

Hospital Dr. Mário Gatti. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Resultados das entrevistas semiestruturadas 

 

Apresentamos no Quadro 6 a caracterização da população de Coordenadores e 

preceptores dos Programas de Residência Multiprofissional do Hospital Dr. Mario 

Gatti/Complexo Hospitalar Ouro verde que foram entrevistados compartilhando os eixos 

de identificação composto por: idade, titulação, tipo de profissão, vínculo profissional, 

sexo, tempo de formação e local de trabalho.  

 

QUADRO 6 - Caracterização do corpo de preceptores e coordenadores dos 

programas de residência multiprofissional do Hospital Dr. Mario Gatti/Complexo 

Hospitalar Ouro Verde, Campinas, 2019.  

 

IDENTIFICACÃO   IDADE 

(anos) 

TITULAÇAO PROFISSÃO VINCULO SEXO TEMPO 

DE 

FORMAÇÃO 

(anos) 

LOCAL 

DE 

TRABA-

LHO 

P1 – HMG    31 DOUTORADO FISIO ESTATUTÁRIO     F 10 Hospitalar 

(UTI PED; 

Enfermaria 

de 

Pediatria) 

P2 – HMG    34 ESPECIALIST

A 

FISIO ESTATUTÁRIO     F 11 CRR 

Sousas e 

CS 

P3 – HMG    33 MESTR

E 

FISIO ESTATUTÁRIO     F 11 SAD 

P4 – CHOV    43 MESTR

E 

FISIO ESTATUTÁRIO     F 21 CS 

C1 – HMG    43 ESPECIALIST

A 

FISIO ESTATUTÁRIO     F 22 Coordena

dora da 

RMS do 

HMG 

C2 – CHOV    44 MESTR

E 

NUTRI ESTATUTÁRIO    F 21 Coordena

dora da 

RMS do 

COV 

 

LEGENDA 

P = Preceptor 

C = Coordenador 

HMG = Hospital Dr, Mario Gatti 

CHOV = Complexo Hospitalar Ouro Verde 

CRR = Centro de Referência de Reabilitação de Sousas 

CS = Centro de Saúde 

SAD = Serviço de Atendimento Domiciliar 

 

O grupo se caracterizou por uma prevalência da faixa etária de 31 a 44 anos, sendo 
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as titulações um Doutor, dois Mestres e dois Especialistas. Destes, cinco profissionais são 

oriundos da Fisioterapia e uma da Nutrição. Todos são estatutários, do sexo feminino; o 

tempo de formação se dividiu entre 50% da população com dez anos de formação e 50% 

com mais de vinte anos. 

Os cenários de prática dos preceptores entrevistados se constituíram no contexto 

hospitalar de UTI e enfermaria; já na Rede, os locais foram o Centro de Referência de 

Reabilitação de Sousas, Centro de Saúde do distrito sudoeste e sul e Serviço de 

Atendimento Domiciliar. 

Após a realização da análise de conteúdo na modalidade temática, três categoras 

emergiram, a saber: 

 

Categoria I: Estruturação dos Programas de Residencia Multiprofissional em Saúde – 

PRMS;  

Categoria II: Qualidade da Formação do Residente Multiprofissional Fisioterapeuta nos 

Programas de Residencia Multiprofissional em Saúde – PRMS; 

Categoria III: Desafios da Formação do Fisioterapeuta nos Programas de residência 

Multiprofissional. 

 

Vale ressaltar que as categorias foram construídas após o processo de análise e não 

de maneira apriorística. Apresentaremos as categorias geradas pelas entrevistas 

semiestruturadas e pelos grupos focais e, a seguir, as discutiremos conjuntamente.
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QUADRO 7 - Categorias geradas nas entrevistas semiestruturadas aplicadas aos coordenadores e preceptores dos programas de 

residência do Hospital Mario Gatti e Complexo Hospitalar Ouro Verde, Campinas, 2019. 

 

CATEGORIAS UNIDADE DE REGISTRO UNINADE DE CONTEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria I  

 

Estruturação dos Programas 

de Residencia Multiprofissional 

em Saúde – PRMS 

 

Cumprimento do conteúdo 

previsto 

“Eu acho que a gente tem uma estrutura de carga horária adequada, entre prática/teórico-

prática e a estrutura teórica dos temas transversais do nosso programa é muito rico, os temas 

abordados, os profissionais quando disponíveis para vir, ajudar nessas aulas são muito 

capacitados no que fazem.” C2CHOV. 

Falta de subsídio financeiro da 

SMS como coparticipante 

 

“(...) além do problema de RH que nós temos para a composição dos profissionais, a gente 

não consegue remuner as pessoas que também trabalham em regiões distantes e vêm ao 

Ouro Verde com recurso próprio, eu, por exemplo, saio do centro e venho para o Ouro 

Verde com recurso meu, porque gosto do programa, acredito no programa, gosto de fazer 

isso, enfim.” C2CHOV. 

“(...) dificuldade de RH, isso vem de RH para trabalhar no programa mesmo para compor a 

tutoria, a preceptoria e a própria coordenação, porque o programa, até onde eu sei, ele nasce 

já num peneirado dentro da secretaria de Saúde.” C2CHOV. 

Falta de flexilibilidade da Gestão 

do cenário de prática em relação à 

preceptoria dos programas. 

 

“(...) acaba tendo que dividir seu horário da assistência e o como horário para você ajudar na 

formação de outras pessoas, isso acaba prejudicando mesmo a formação dos fisioterapeutas 

quando a gente tem que separar uma carga horária nossa, ou a gente atende ou a gente 

desenvolve aquilo, e às vezes a nossa coordenação não entende muito essa separação a 

importância que tem os residentes no nosso serviço e a importância que tem em a gente 

parar o que a gente está fazendo.” P3HMG. 

“A gente depende da liberação dos chefes dos setores, também e a rotina, a gente é 

consumido pela rotina, na área da saúde, a gente é atropelado pela rotina e aí com muita bos 

vontade tem que ter amor à arte” C2CHOV. 

Contribuição da escala de atuação 

na formação dos PRMS nos 3 

níveis de atenção, bem como no 

âmbito hospitalar e de Rede. 

 

“(...) ele tem uma visão ampliada em todo lugar que o paciente passa, profissional vai 

encaminhar este paciente.” C1HMG. 

“(...) eu acho que eles têm vários campos, é bastante ampla a residência, eles conseguem 

perceber todo itinerário do paciente então eles passam no hospital, às vezes o mesmo 

paciente que eles viram no hospital eles conseguem ver no SAD, no centro de saúde, 

consegue fazer esse vínculo, esse contato e no centro de reabilitação eu acho que é bem 

completo.” P3HMG. 

 

 

Os PRMS caminham para EIP, 

Trabalho em equipe. 

“(...) então, assim, o fato de já ter este espaço, de ter que compartilhar um atendimento isso 

já é um caminho claro de que não é único se não cada um poderia estar trabalhando na sua 
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Categoria II 

 

Qualidade da Formação do 

Residente Multiprofissional 

Fisioterapeuta nos Programas 

de Residencia Multiprofissional 

em Saúde – PRMS 

 lógica, sem que tivesse ali alguém que fizesse essa articulação.” P4CHOV. 

Atividades favorecedoras para 

EIP: PTS, Seminário, aulas 

transversais, atendimentos 

compartilhados. 

 

“Atividades específicas da fisioterapia que são os estudos dirigidos nos quais a gente aborda 

vários temas de acordo com cada campo, a gente tem o PTS que é o projeto terapêutico 

singular a gente também trabalha semanalmente, é na verdade uma semana da pediatria, 

outra semana da clínica médica para gente tentar fazer uma, trabalhar a integralidade do 

paciente.” P1HMG. 

Os PRMS contribuem para 

empregabilidade que é 

prerrogativa da CNRM, e é uma 

qualificação profissional. 

“La fora quando eles estiverem entrando no trabalho, tanto é que 100% dos meus residentes 

estão empregados, fisioterapeutas, né então eles saíram daqui e em seguida já conseguiram 

se inserir no mercado de trabalho, isso foi muito importante.” C1HMG. 

 

Categoria III 

 

Desafios da formação do 

fisioterapeuta nos Programas 

de residência Multiprofissional 

– PRMS   

 

Sustentabilidade da qualidade 

pedagógica dos preceptores. 

 

“O preceptor na verdade não acaba tendo uma formação específica para aquele espaço, 

alguns vão desempenhando essa função pelo tempo de trabalho, por conhecer o campo, né, 

enfim, e acabam assumindo, uns fazem isso de uma maneira melhor do que outros, mas na 

verdade não é permitido que todos tenham uma formação, acho que isso seria um 

facilitador.” P4CHOV 

“Entrei já fazendo a preceptoria da forma como eu achava que era, como eu tinha 

experiência prévia como supervisora de estágio, então no ano passado eu tive a oportunidade 

de fazer o curso de preceptoria do Sírio.” P2HMG. 

Perfil do preceptor: a 

afinidade com a atividade de 

ensino, ter experiência na área 

de preceptoria, engajamento 

com o programa. 

“(...) a gente depende de boa vontade das pessoas, e como a gente trabalha, nem todo mundo 

que está neste papel de preceptor é tão a fim de estar, a gente tem algumas dificuldades de 

aprofundamento inclusive em capacitação para eles.” C2CHOV. 

Ampliação do quadro de 

fisioterapeutas para PRMS 

com carga horária protegida 

para discussões, 

acompanhamento. 

“(...) então, muitas vezes é conciliar a prática assistencial com a rotina da residência, às 

vezes fica difícil.” P1HMG. 

Fonte: Própria autora
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5.2 Resultados grupos focais 

 

Os grupos focais foram compostos por residentes fisioterapeutas dos PRMS HMG 

e CHOV. Foram convidados a participar os 15 residentes dos dois programas divididos 

entre R1 e R2 sendo do HMG 8 e do CHOV 7. Tivemos a participação de 5 residentes do 

programa do HMG, e 5 do programa do CHOV. 

Não houve de forma intencional a identificação dos participantes quanto à faixa 

etária e sexo, para que se seguisse o mesmo protocolo de entrevista, no qual o anonimato 

é mantido; sendo identificado, quando vários atores, pela letra correspondente à função, 

que no caso, todos pertenciam à categoria de residente.  

Emergiram destes grupos focais três categorias que receberam as mesmas 

denominações dos coordenadores/preceptores: 

 

Categoria I - Estruturação dos Programas de Residencia Multiprofissional em Saúde – 

PRMS;  

Categoria II - Qualidade da Formação do Residente Multiprofissional Fisioterapeuta nos 

Programas de Residencia Multiprofissional em Saúde; 

Categoria III - Desafios da Formação do Fisioterapeuta nos Programas de residência 

Multiprofissional.
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QUADRO 8 - Categorias emergentes junto aos grupos focais desenvolvidos com os residentes dos PRMS HMG e CHOV, Campinas, 

2019. 

 

CATEGORIAS UNIDADE DE REGISTRO UNIDADE DE CONTEXTO 

Categoria I  

 

Estruturação dos Programas 

de Residencia Multiprofissional 

em Saúde – PRMS 

 

Cumprimento do conteúdo 

previsto. 

“Mas este ano, como R2, a gente teve essas questões acredito que pela sobrecarga geral, de 

quem precisaria fazer né, essa pactuação do bloco teórico, mas as aulas que a gente teve 

foram muito boas em si, claro, não posso desmerecer também o que foi aprendido, mas 

faltou em vista do primeiro para o segundo, faltou bastante” RCHOV.  

Falta de subsídio financeiro da 

SMS como coparticipante. 

 

“Eu acho também não só no hospital na rede básica a falta de ter um fisio contratado ou ter 

um nutri contratado também faz diferença porque a gente nunca tinha tido contato assim 

muito intimamente, então você chega lá e se não tem nada estruturado é difícil.” RHMG. 

 

“Eu acho que o fato da coordenação estar sobrecarregada este ano influenciou bastante, 

porque dificultou bastante o trabalho delas, acho que não só da coordenação, mas acho que 

da preceptoria de núcleo como um todo.” RCHOV. 

CNRM e reconhecimento MEC. “Um dos fatos que a gente não é reconhecido né, isso incomoda bastante a gente, a gente é 

autorizado pelo MEC, mas não tem o reconhecimento que se possa por no certificado ao 

final destes 2 anos, então essa questão de organização que já tem 10 anos.” RHMG. 

Contribuição da escala de 

atuação na formação dos PRMS 

nos 3 níveis de atenção, bem 

como no âmbito hospitalar e de 

Rede. 

“Porque você é responsável quase que tempo integral por tudo que você tem que fazer, pela 

sua agenda, pelos seus pacientes, pelo seu bom relacionamento dentro da unidade, pelo seu 

trabalho multi com o trio, é mais você aprender a lidar com isso no segundo ano né, então 

você aprende a ter mais autonomia nas suas decisões, aí enxerga melhor como é campo, o 

que fazer o que não fazer, o que dá certo o que não dá porque você já conhece o território, 

você conhece os usuários, você já conhece os funcionários dentro do centro de saúde, o 

hospital.” RCHOV. 

Categoria II 

 

Qualidade da Formação do 

Residente Multiprofissional 

Fisioterapeuta nos 

Programas de Residencia 

Multiprofissional em Saúde 

– PRMS  

Os PRMS caminham para EIP, 

Trabalho em equipe. 

 

“Sabendo identificar, e é algo que não é pertinente porque eu ainda não sei muito, mas eu sei 

identificar, sei alguma coisa, sei algum direcionamento então eu tenho aprendido bastante 

nesse campo, e é algo que quando eles começam a fazer lá eu penso porque eu vou querer 

saber disso, aí eles falam ‘ei, olha, você já viu como é que coloca isso aqui, isso atua assim’, 

eu acho muito legal isso, não é porque eu sou fisio que eu necessariamente tenho que saber 

daquilo, acho quanto mais você agrega  conhecimento você ganha, mas pelo que eu vejo é 

muito pessoal eu sentar com alguém que seja diferente do meu núcleo e querer aprender 

aquilo, perguntar e instigar daí vai da pessoa vice e versa.” RHMG. 
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Atividades favorecedoras para 

EIP: PTS, Seminário, aulas 

transversais, atendimentos 

compartilhados. 

 

“Muitos espaços para discussão, né a gente tem aulas teóricas que falam um pouco do SUS, 

é Educacao em Saúde, espaço que a gente cuida mais da gente, um do outro, é o que não 

tem também até onde a gente sabe em outros locais, é algo muito válido, até a própria 

reunião dos núcleos que a gente tem esse acesso onde a gente conversar com o preceptor, 

colocando para ele o que a gente pensa, o que acha das dificuldades de cada localidade tanto 

hospitalar como de fora, também acho bem pertinente, são espaços bastante válido.” 

RHMG. 

Os PRMS contribuem para 

empregabilidade que é 

prerrogativa da CNRM, e é uma 

qualificação profissional. 

“Eu me vejo em crescimento, acho que foi uma fala até de outra pessoa em um seminário 

que a gente foi hoje. Eu consigo me enxergar mais como fisioterapeuta, eu me sinto como se 

fosse uma farsa né uma fralde então assim a residência te dá oportunidade para você se 

firmar como profissional, se apropriar da sua profissão, então assim eu me vejo em 

crescimento e me sinto privilegiada.” RCHOV. 

Categoria III 

 

Desafios da formação do 

fisioterapeuta nos 

Programas de residência 

Multiprofissional nos 

Programas de Residencia 

Multiprofissional em 

Saúde – PRMS  
 

Sustentabilidade da qualidade 

pedagógica dos preceptores. 

 

“Os preceptores não sabem que a gente está aqui para aprender, ‘mas você já é formado, 

você já é fisioterapeuta, você tem que saber, o que você está fazendo, você já é nutricionista, 

você já é enfermeiro’, se eu já soubesse ser eu não estaria em uma residência, eu estaria no 

mercado de trabalho, ao invés de falar ‘olha, eu vou te ensinar, vem cá é assim que eu faço, 

mas pode ser feito de tal forma’ acaba sendo ‘como é que você faz, pode fazer você já sabe’, 

assim te joga no meio da tempestade.” RCHOV. 

Perfil do preceptor: a afinidade 

com a atividade de ensino, ter 

experiência na área de 

preceptoria, engajamento com o 

programa. 

“Em alguns casos, a preceptoria fica a critério, o que eu te peço, o que eu te passo, como eu 

te avalio, coisas assim que parece que não foram conversadas não estão muito esclarecidas 

para o preceptor, então há a necessidade de haver um alinhamento nesse quesito, papel do 

preceptor, às vezes ele vira preceptor e nem sabe, ‘toma você é preceptor e está tudo certo’” 

RCHOV. 

“Nessa parte da capacitação é um ponto bem interessante, assim, porque você passa por 

diversos profissionais e às vezes você até escuta ‘olha eu não sou obrigado a ser preceptor, 
não recebo para isso’” RCHOV. 

Ampliação do quadro de 

fisioterapeutas para PRMS com 

carga horária protegida para 

discussões, acompanhamento. 

 

“Acho que as tutorias da maneira que elas são estruturadas desde o primeiro ano elas não 

são produtivas, eu acho que precisa ter este espaço de discussão, principalmente nuclear.” 

RCHOV. 

Fonte: Própria autora 
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5.3 Discussão 

 

Neste capítulo, desenvolveremos a discussão dos dados obtidos de forma conjunta 

buscando problematizá-los no intuito de identificar acertividades e desafios dos mesmos. 

 

CATEGORIA I - Estruturação dos Programas de Residencia Multiprofissional em 

Saúde – PRMS 

 

Nesta categoria foram analisadas as estruturas dos PRMS, no que tange o 

entendimento sobre o cumprimento das normatizações da CNRMS, assim como o 

funcionamento dos programas, seu financiamento, os subsídio da SMS, os cenários de 

prática na percepção da flexibilização da gestão para o ensino em saúde, o processo de 

reconhecimento pelo MEC dos PRMS e as contribuições da escala na atução dos 3 níveis 

de atenção. Como suportes para esta discussão foram considerados os documentos 

pertinentes. 

A unidade de contexto sobre o cumprimento do conteúdo previsto nos revela 

como os coordenadores, preceptores e residentes do HMG avaliam tais conteúdos 

contidos nos currículos que são norteados pelos projetos políticos pedagógicos - PPP dos 

referidos programas desta pesquisa. 

Os PPP das RMS, segundo a Resolução n° 2 de 13 de abril de 2012, seguem a 

lógica de rede de atenção à saúde do SUS. Construídos de forma articulada com os 

gestores estaduais, municipais e do Controle Social, o qual prioriza as políticas do MS, 

que respeita as especificidades de formação das diferentes áreas profissionais da saúde 

envolvidas (BRASIL, 2012).  

Na constituição do Projeto Político Pedagógico se fazem obrigatórias as seguintes 

temáticas: Bioética, Ética Profissional, Metodologia Científica, Epidemiologia, 

Estatística, Políticas Públicas de Saúde, SUS e Segurança do Paciente (BRASIL, 2012). 

Na análise dos documentos dos PPP destes PRMS, estes demostraram que houve o 

cumprimento previsto em resolução descrita. 

As Coordenadoras e preceptoras avaliam que esta resolução é seguida em sua 

construção e em seu seguimento, que oferecem aos residentes cenários de ensino e 

aprendizagem com uma proposta pedagógica afinada com os princípios e diretrizes do 

SUS.  

Porém, entre os residentes, há uma percepção diferente neste sentido, pois os  
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RHMG não referem problemas com a estrutura do PRMS e não elencam dificuldades. 

Podemos inferir que esta situação aconteça em função deste programa apresentar 

um corpo docente fixo e estruturado, composto por uma equipe denominada Núcleo 

Educação Permanente - NEP. 

Os eixos transversais são as meninas do eixo transversal quem trabalham, que 

são as meninas do NEP, a Elizandra, Barbara, Marta. (P1HMG). 

 

Porque a gente tem um conteúdo teórico muito diferenciado que a gente 

consegue trabalhar com eles aqui no hospital e a gente consegue conciliar com a 

prática, então, assim o que eu vejo a gente consegue dividir, atividades 

específicas da fisio que são os estudos dirigidos no qual a gente aborda vários 

temas de acordo com cada campo, a gente tem o PTS que é o projeto 

terapêutico singular. (P1HMG). 

 

 

 Os Residentes do CHOV referem dificuldades no seguimento do conteúdo 

curricular idealizado pela coordenação, que, em alguns momentos, não é mantido, por 

falta de um corpo docente fixo, o que gera descontinuidade do conteúdo previsto. 

 Desta forma, podemos afirmar que a presença de um corpo docente fixo é de 

extrema relevância para o desenvolvimento de um PRMS. Nesta pesquisa, evidenciou-se 

que a estrutura do PRMS do HMG tem uma melhor organização pedagógica por meio do 

NEP e o PRMS do CHOV precisa caminhar neste sentido para sua sustentabilidade. 

Ao analisarmos a unidade de contexto que tratou da falta de subsídio financeiro 

da SMS como coparticipante, identificamos as dificuldades encontradas nos PRMS no 

que diz respeito ao orçamento destinado às atividades dos profissionais de preceptoria e 

coordenação. 

Os programas se apresentaram de diferentes maneiras. O Programa de Residencia 

Multiprofissional do HMG por meio da lei n° 14.065 de 10 de maio de 2011 em seu 

parágrafo 2° e 3° nos diz, 

2°- Aos coordenadores de subprogramas e preceptores de campos de estágio 

fica assegurado o pagamento a título de contribuição científica nos seguintes 

valores: a) aos coordenadores, 38,10% (trinta e oito vírgula dez por cento) sobre 

o valor da bolsa vigente estabelecida neste artigo, b) aos preceptores de campo 

de estágio 23,81% (vinte e três vírgula oitenta e um por cento) sobre o valor 

vigente estabelecido neste artigo. (CAMPINAS, 2011, p.2)  

 

3º - O pagamento a título de contribuição científica aos coordenadores de 

subprogramas e preceptores de campo de estágio estabelecido no parágrafo 

anterior condiciona-se ao exercício das atividades de coordenadoria e 

preceptoria não concomitantes com o horário regular de trabalho, ao 

cumprimento de metas de ensino e pesquisa e demais obrigações 

regulamentadas através de Resolução específica para tal fim, emitida pela 

Diretoria do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. (CAMPINAS, 2011, p.2) 
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 Assim, o PRMG do HMG prevê a bolsa acima citada destinada aos envolvidos 

como coordenação e preceptoria da residencia. 

 Diferentemente o PRMS do CHOV não apresenta aplicação desta Lei embora seja 

um programa vinculado à SMS, o que gera muitas dificuldades em sua condução e 

manutenção. 

Podemos assim afirmar que a falta de subsídio para o PRMS do CHOV fragiliza a 

qualidade do mesmo, o que, como apontado anteriomente, se constituí de extrema 

relevancia social, pois se encontra em uma área do município de grande vulnerabilidade. 

Passando para a unidade de contexto sobre a falta de flexilibilidade da Gestão 

dos cenários de prática em relação à preceptoria dos programas, referimo-nos as 

dificuldades que foram encontadas nos PRMS junto às coordenações locais desses e as 

coordenações dos Programas.  

A primeira delas tratou sobre a necessária separação de carga horária do corpo de 

preceptoria em relação às atividades específicas dos programas e sua atuação no cenário 

com o profissional do serviço; vale destacar que a residência é um processo fomativo em 

serviço. 

Desta forma, embora este residente contribua com o trabalho desenvolvido no 

cenário de prática ao qual está inserido, ele não deve ser considerado parte integrante da 

escala, pois não é um profissional deste serviço, mas sim um residente em formação. 

Não houve esta percepção pelos residentes, daí a não inserção de falas dos 

mesmos no grupo focal. Já preceptores e uma das coordenadoras dos programas, 

apontaram esta dificuldade ao dizerem,  

 
Acaba tendo que dividir seu horário da assistência e o como horário para você 

ajudar na formação de outras pessoas, isso acaba prejudicando mesmo a 

formação dos fisioterapeutas quando a gente tem que separar uma carga horária 

nossa, ou a gente atende ou a gente desenvolve aquilo, e às vezes a nossa 

coordenação não entende muito essa separação, a importância que tem os 

residentes no nosso serviço e a importância que tem em a gente parar o que a 

gente está fazendo. (P3HMG). 

 

A gente depende da liberação dos chefes dos setores também, e a rotina...a 

gente é consumido pela rotina, na área da saúde, a gente é atropelado pela rotina 

e aí com muita boa vontade tem que ter amor a arte. (C2CHOV). 

 

 

Nesta perspectiva, as autoras Sant’ana e Pereira, (2016) afirmam que os 

preceptores compreendem seu papel pedagógico na formação profissional do residente, 

contudo identificam limitações relacionadas ao exercício da dupla função.  
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A dificuldade com a dupla atividade de assistência e ensino resultava da falta de 

tempo, da sobrecarga de trabalho e do estresse, o que está em consonância com 

o encontrado por Missaka e Brant, segundo os quais a superposição das 

atividades assistenciais e de ensino sobrecarregava os profissionais que atuavam 

na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do serviço de emergência (p.212). 

 

 

Nesta unidade de contexto, encontramos uma dificuldade de pactuação entre as 

coordenações dos cenários de prática e dos referidos programas, o que nos leva a inferir 

uma crônica dificudade de sintonia de olhares, quanto às diferenças entre mão de obra 

adequada profissional e o necessário espaço formativo que uma residencia se propõe. 

Dando continuidade à análise dos dados, a unidade de contexto que tratou da 

CNRM e reconhecimento do MEC, foi referida somente pelos residentes do HMG, na 

medida em que os residentes mostraram-se preocupados com a falta de reconhecimento 

que data 10 anos, sendo o mesmo apenas autorizados.  

Dentre as atribuições da CNRMS, segundo a Portaria Interministerial n° 1.320, 11 

de novembro 2010 (BRASIL, 2010), constam vários processos como autorização, 

reconhecimento, revalidação, supervisão, construção de banco de avaliadores para visita 

in loco aos programas. 

Como podemos perceber são muitas as atribuiçãoes e poucos avaliadores para 

desenvolvê-las, o que gera atrasos como o encontrado no PRMS do HMG. 

Com relação ao PRMS do CHOV, esta questão não emergiu provavelmente por 

ser um programa mais novo. 

Assim, no âmbito desta discussão, podemos afirmar que o trabalho da CNRMS é 

de suma importância para o bom desenvolvimento dos programas de residência no país, 

gerando dificuldades administrativas, por exemplo, a impossibilidade de legitimação deste 

processo formativo em um concurso público, entre outros. Contudo, entendemos que a 

sustentabilidade dos PRMS em nosso país é de fundamental importancia, pois, ao mantê-

la, reiteramos nosso SUS como direito do cidadão. 

Finalizando a categoria I, temos a unidade de contexto que tratou a Contribuição 

da escala de atuação na formação dos PRMS nos 3 níveis de atenção, bem como no 

ambito hospitalar e de Rede. 

A escala dos dois PRMS é flexível e construída coletivamente com Coordenação, 

preceptores e residentes, sendo a mesma revista anulamente. 

 
Esta parceria que nós temos com os próprios residentes. A residência 

multiprofissional foi construída com eles e para eles e com o hospital Mario 

Gatti, a residência que existe hoje foi idealizada por todos; o hospital inteiro 
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idealizou. (C1HMG). 

   

A gente tem uma estrutura de carga horária adequada, entre prática/teórico-

prática é a estrutura teórica dos temas transversais do nosso programa é muito 

rico, os temas abordados, os profissionais quando disponíveis para vir, ajudar 

nessas aulas são muito capacitados no que fazem. (C2CHOV). 

 

 

A possibilidade da prática assistencial proporcionada pela escala dos programas é 

definida como intersetorial e inter níveis de atenção, a qual garante ao residente 

fisioterapeuta um arcabouço de conhecimento amplo crítico e reflexivo quando 

comparado a outro formato de pós-graduação. 

Ambos os programas, conforme dito anteriormente, transitam-nos 3 nívies, pela 

rede hospitalar e de saúde primária. 

Vale destacar que o PRMS do HMG permance inserido em contexto hospitalar 

durante 1 ano e na rede pelo mesmo tempo. 

Como consequência desta formação, podemos apontar para a possibilidade de 

diferentes vivências, melhora na qualidade do atendimento que reforça a singularidade 

dos diferentes contextos do usuário, seja ele na atenção primária, reconhecendo o seu 

território ou podendo este mesmo usuário estar circulando por toda rede, pelos 

ambulatórios, serviços de internação ou até mesmo nos prontos socorros. 

A interpretação da necessidade de saúde é ampliada, passando a abarcar a 

prioridade do vínculo e da presença de laços afetivos entre residente e usuários.  

Cecílio (2009) nos diz  

 
(...) respeito à insubstituível criação de vínculos (a) efetivos entre cada usuário e 

uma equipe e/ou um profissional – vínculo enquanto referência e relação de 

confiança, algo como o rosto do sistema de saúde para o usuário. (Cecílio, 

2009, p.119) 

 

 

Por fim, vale destacar que foram analisados para a construção e compreensão desta 

categoria os Projetos Políticos Pedagógicos dos PRMS.  

Neste sentido, consideramos relevante destacar os artigos que revelam os 

pressupostos norteadores dos mesmos e a sua consonância. Dentro dos princípios, o 

seguinte artigo, 

 

3º) de que conforme os espaços de prática que experimente a formação inserida 

em equipes de saúde nos diversos serviços construindo trabalho em equipe. 

(PPP HMG, 2019). 

 

 

Dentro das atribuições, o seguinte artigo, 
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1°) Reconhecer necessidades de intervenções coletivas e individuais no território 

de abrangência” PPP CHOV2019. 

 

 

Podemos concluir nesta categoria que os aspectos preconizadso pela CNRM 

quanto a perspectiva de cuidado integral nos 3 níveis de atenção são observados no PRMS 

pesquisados. 

 

CATEGORIA II - Qualidade da Formação do Residente Multiprofissional 

Fisioterapeuta nos Programas de Residencia Multiprofissional em Saúde – PRMS 

 

Esta categoria foi composta por três temas apontados pelos respondentes que 

trataram da formação do fisioterapeuta para uma EIP, das atividades favorecedoras para 

este tipo de formação como Projeto Terapeutico Singular - PTS, Seminários 

Multiprofissionais, aulas ministradas conjuntamente para todas as categorias profissionais 

envolvidas denominadas “Aulas Transversais”, dos Atendimentos Compartilhados entre 

Fisioterapia, Enfermagem e Nutrição e, por fim, da contribuição dos PRMS do HMG e do 

CHOV para a empregabilidade dos fisioterapeutas; 

O primeiro aspecto tratou da construção de uma EIP, na qual podemos observar 

que ambos os programas desenvolvem atividades favorecedoras para este tipo de 

educação que prevê o compartilhamneto do cuidado em saúde. 

P4CHOV referenda tal percepção nos dizendo, 

 
Assim, o fato de termos este espaço, de ter que compartilhar um atendimento, 

isso já é um caminho claro de que não é único se não cada um poderia estar 

trabalhando na sua lógica, sem que tivesse ali alguém que fizesse essa 

articulação. (P4CHOV).  

 

 

 RHMG, contudo nos mostra as dificuldades desta construção,  

 
Sabendo identificar, e é algo que não é pertinente porque eu ainda não sei 

muito, mas eu sei identificar, sei alguma coisa, sei algum direcionamento, então 

eu tenho aprendido bastante neste campo, e é algo que quando eles começam a 

fazer lá eu penso por que eu vou querer saber disso, aí eles falam ‘ei, olha, você 

já viu como é que coloca isso aqui, isso atua assim’, eu acho muito legal isso, 

não é porque eu sou fisio que eu necessariamente tenho que saber daquilo, acho 

quanto mais você agrega  conhecimento mais você ganha, mas pelo que eu vejo 

é muito pessoal, eu sentar com alguém que seja diferente do meu núcleo e 

querer aprender aquilo, perguntar e instigar, daí vai da pessoa vice e versa. 

(RHMG). 
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Batista, Rossit & Batista (2013) referam-nos quanto aos desafios da EIP, pois as 

universidades estão caracterizadas por conter espaços isolados na construção do saber, 

trazendo uma formação fragmentada com dificuldade para estabelecer relações 

horizontais entre as categorias profissionais, barreiras para criação de espaços coletivos 

para construção dos PPP envolvendo gestores, professores, técnicos na qual o professor 

saia da sua disciplina e vá dialogar com o outro. 

Outro tema relacionado à EIP citado pelos coordenadores, preceptores e 

residentes, tratou do trabalho em equipe que é um processo necessário não só para a EIP 

como também para o desenvolvimento de práticas colaborativas. 

Assim, o caminhar para a EIP é compreendido pelos Coordenadores, Preceptores e 

Residentes como espaços de trocas que em alguns momentos se intensificam e são 

favorecidos, mas em outros não existem sendo priorizada a formação uniprofissional. Este 

aspecto foi apontado pelos residentes ao afirmarem que nos programas existe o 

isolamento profissional conforme fala descrita acima. 

Zanotti, Sartor, Canova (2015), ao analisarem a percepção de alunos de medicina 

após treinamento em EIP, apontam que tais experiências devem ocorrer no início da 

formação, evitando atitudes antagonicas ainda tão presentes nos processos formativos em 

saúde. 

Em uma revisão abrangente da literatura, Olenick, Allen, Smego (2010) apresentam os 

pressupostos da EIP que se caracteriza como um processo colaborativo, desenvolvido por 

meio de um trabalho de equipe centrado no usuário. 

Isto é reiterado pela OMS ao nos dizer que 

 
Ao entender como trabalhar de forma interprofissional, os estudantes estão 

prontos para entrar no local de trabalho como membro da equipe de prática 

colaborativa. Trata-se de um passo fundamental na transição de sistemas de 

saúde fragmentados para uma posição mais fortalecida. As equipes de 

assistência de saúde interprofissional compreendem como otimizar as 

habilidades de seus membros, compartilhar o gerenciamento de casos e prestar 

serviços de saúde de melhor qualidade a pacientes e à comunidade. (OMS, 2010 

p.10) 

 

 

Nesta unidade de registro evidenciamos uma sintonia com os pressupostos da EIP 

em ambos os programas, embora estejam ainda no desenvolvimento de uma Educação 

Multiprofissional, apresentam estratégias didático pedagógicas que favorecem a 

perspectiva de construção da EIP. 

No tocante a unidade de contexto Atividades favorecedoras para EIP Projeto 
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Terapeutico Singular - PTS, Seminários Multiprofissionais, aulas ministradas 

conjuntamente para todas as categorias profissionais envolvidas denominadas “Aulas 

Transversais”, Atendimentos Compartilhados entre Fisioterapia, Enfermagem e Nutrição 

várias evidências emergem entre os atores envolvidos. 

 Podemos perceber que os Coordenadores, preceptores e residentes consideraram 

que tais estratégias de ensino e aprendizagem foram favorecedoras na compreensão do 

papel do outro, na reflexão sobre a intervensão com qualidade como um processo de 

discussão crítico e reflexivo entre os profissionais. 

Tal formação exige uma organização curricular interdisciplinar, com troca dos 

saberes, conhecimento entre as profissões e o reconhecimento das potencialidades de cada 

núcleo de saber.  

Apresentaremos as organizaççoes curriculares dos programas de forma a analisá-

las separadamente. 

No programa de Residência do HMG (2009 p.8), observamos a presença do que 

foi denomindado núcleos de saberes, conforme nos mostra a Figura 7. 

      

Figura 7- Núcleos de Saberes do Projeto Político Pedagógico do PRMS do HMG, 

Campinas, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Projeto Político Pedagógico do PRMS do HMG, 2009. 
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Figura 8 - Intersecção dos campos de prática e nucleos de saberes, Projeto Político 

Pedagógico do PRMS do HMG, Campinas, 2009. 

 

 

                                                     SUS – Campos de Prática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fonte: Projeto Político Pedagógico do PRMS do HMG, 2009. 

 

Na Figura 8, observamos que o PRMS interliga os núcleos de saberes nos três 

níves de atenção, preconizados pela CNRM (2010).  

Ainda na organização curricular do PRMS do HMG, podemos identificar a 

estratégia de cunho interdisciplinar proposta no programa. 

 
Acredita-se que esta estruturação em Núcleo de Saberes determine a 

organização e articulação do aprendizado no cotidiano, complexo e pouco 

previsível, dos serviços. Tem o sentido de elaborar o pensar e construir o 

conhecimento e interagir as práticas atravessando os Núcleos de Saberes. Os 

profissionais em formação terão estes temas transversais durante a vivência nos 

Campos e Espaços de Práticas, onde a construções das ofertas e ações de saúde 

se darão a partir do modelo de organização de cada serviço. Pretende-se discutir 

este jeito de trabalhar a equipe multiprofissional nos momentos de Supervisão 

Pedagógica, reunindo as diversas especialidades bem como os diferentes 

profissionais em processo de formação: médicos generalistas, enfermeiras, 

fisioterapeutas, médicos pediatras, médicos ortopedistas, entre outros. É 

evidente que iremos respeitar seus momentos de preceptoria com os respectivos 

docentes das especialidades. (PPP, HMG 2009 p.11). 

 

 

O PPP do CHOV apresenta a estratégia utilizada em sua organização curricular 

propondo, 

Atenção 

2ª 

Atenção 

3ª 

Atenção 

1ª 

Gestão do 

Cuidado 
Gestão do 
Cuidado 

Gestão do 
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A RMS na Atenção Básica da SMS está pautada no treinamento em serviço, 

com atividades teóricas, teórico-práticase práticas, com ênfase no trabalho em 

equipe, na lateralidade das profissões, na gestão da clínica e integração da rede 

de saúde. É baseada em metodologias ativas e problematizadoras de 

aprendizagem, sendo possível estimular a autonomia dos sujeitos, reconhecer o 

usuário do SUS como um ser inserido em um contexto social, psíquico e físico, 

com desejos e necessidades individuais. Contemplará um bloco teórico 

horizontal estruturado e blocodenominado tutoria nuclear contemplando 

conteúdos de estudoquedevem surgir a partir das necessidades sentidas no 

cotidiano de trabalho. (PPP, CHOV 2015 p.2). 

 

 

Podemos peceber a convergência dos dois programas no âmbito da organização 

curricular, que se diferenciam nos cenários de prática, sendo que, no PRMS do HMG, o 

residente permanece um ano em estágio hospitalar e um ano em estágio na rede e no 

PRMS do CHOV o tempo de cenário de prática em hospital é de seis meses e na rede de 

um ano e seis meses. 

Vale destacar a importância da ferramenta Projeto Terapeutico Singular (PTS), 

inserido na proposta dos PRMS, o que facilita o trabalho em equipe priorizando o cuidado 

integral. Tal percepção foi evidenciada com os atores envolvidos.  

 SILVA et. al (2013) refere que a troca de saberes entre os profissionais é uma 

ferramenta essencial ao cuidado. Salienta que a construção do PTS é uma atividade 

desenvolvida em demandas complexas e conta com a participação de equipe 

multiprofissional, articulando saberes e trocas de conhecimentos, propiciando ainda a 

autonomia do usuário, tornando-o protagonista em seu processo de saúde.  

Outra ferramenta indutora da EIP encontrada nesta pesquisa foram os Seminários 

Multiprofissionais, que se constituem um dispositivo capaz de provocar melhorias na 

formação dos residentes. 

Isto vai de encontro ao que os residentes referem sobre seu processo formativo na 

graduação, no qual apontam a presença de fragmentação do conhecimento. Neste sentido, 

os PRMS desenvolvem a oportunidade de trabalhar engajados em um conceito de saúde 

ampliado e não apenas voltado para aspectos biológicos. 

SILVA et. al (2016), em estudo na área hospitalar, que contemplou várias 

profissões de saúde e vários preceptores de núcleo e campo da RMS, em um hospital de 

ensino no sul do Brasil, constatou a RMS como um espaço mediador no desenvolvimento 

das ações de Educacão Permanente em Saúde, as quais permitem reflexões 

compartilhadas por meio de seminários, preceptorias, aulas teóricas, atividades de campo, 

assim construindo relações e interações entre eles. 
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 O estudo conclui que o processo supera uma perspectiva individual, permite um 

espaço no qual as pessoas dialogam sobre a educação permanente e colaboram para o 

desenvolvimento de competências aos profissionais de saúde a fim de atuarem nos 

cenários do SUS. 

A ferramenta “aulas transversais” foi contemplada nas falas dos coordenadores, 

preceptores e residentes como um dispositivo a contribuir com as discussões ampliadas. 

 
Temas mais amplos do que todo mundo discute no mesmo linear, que não há 

separação de núcleo é mais fácil discutir, é mais interessante, todo mundo se 

interessa mais. RCHOV. 

 

 

Desta forma, reitera-se o proposto pela CNRM, que aponta PPP como aspecto 

central e norteador para o desenvolvimento do núcleo comum e específico de cada 

profissão de forma interdisciplinar gerando uma prática interprofissional (BRASIL, 2010). 

Por último, analisamos o atendimento compartilhado sendo uma estratégia referida 

pelos integrantes desta pesquisa como um espaço no qual são propiciadas discussões 

clínicas que consolidam o aprendizado na prática. 

Franke, Lanisfi, Hass (2018) referem a realização de consultas compartilhadas 

executadas por profissionais de saúde residentes nas áreas de nutrição e educação física, 

avaliam a importância do trabalho multiprofissional realizado em uma Unidade Básica de 

Saúde da Família de um município do noroeste do estado do Rio Grande do Sul. 

Os autores retromencionados identificaram um trabalho nos três níveis de atenção 

utilizando como estratégia a adesão de hábitos de vida saudáveis, estimulando uma 

alimentação adequada e a prática regular de atividades físicas. Nessa perspectiva 

ampliada, todos foram responsabilizados de maneira igual pelo processo de cuidado. 

Houve a troca intensa de saberes profissionais, dentro de um mesmo contexto, gerando 

uma ação de interdependência e produzindo atitudes diferenciadas.  

A troca e a aquisição de novas habilidades é o grande diferencial nesta modalidade 

de formação, entendendo a assistência prestada com o enfoque dado à integralidade e 

resolutividade. 

Os atendimentos compartilhados potencializam o diálogo multiprofissional, assim 

como as ações de mútua responsabilidade e conduzem ao fortalecimento dos vínculos 

entre profissionais e usuários. 

Temos, então, que as ferramentas descritas acima são favorecedoras para o 

desenvolvimento da EIP, que em ambos PRMS encontram-se em construção.
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Como última unidade de contexto desta categoria, temos os PRMS como 

contribuidores para a empregabilidade, prerrogativa proposta pela CNRM. 

Os PRMS se constituem, portanto como uma qualificação profissional, inserindo o 

fisioterapeuta e as outras profissões no mundo do trabalho de forma mais competitiva, 

gerando um cuidado mais ampliado e sustentável.  

MELLO et. al, (2012) analisou a inserção profissional de egressos dos PRMS 

ofertado em Sobral. Os dados oriundos dos egressos evidenciaram que o principal fator 

facilitador para a inserção no mercado de trabalho foram as competências adquiridas 

durante o curso e como dificuldades, o não conhecimento por parte dos empregadores, 

sobre a existência dos referidos programas bem como a dificuldade de emprego no SUS 

para algumas categorias profissionais. 

Isso é reiterado pela coodenadora do PRMS do HMG que aponta para o fato de 

que em 10 anos todos residentes fisioterapeutas formados pelo programa estão inseridos 

no mercado de trabalho com boa aceitação e reconhecimento de uma formação 

competente.  

Relata, ainda, que os fisioterapeutas têm a sua inserção profissional antes mesmo 

da conclusão do curso.  E os residentes acrescentam que a formação recebida torna-se 

uma oportunidade que permite capacitação profissional, na perspectiva de um trabalho 

mais integrado, com trocas de saberes, e, sobretudo, com maiores possibilidades de 

inserção no mundo do trabalho. 

 

DISCUSSÃO CATEGORIA III- Desafios da formação do fisioterapeuta nos 

programas de residência multiprofissional. 

 

Nesta categoria a discussão tratou da qualidade pedagógica dos preceptores, assim 

como o Perfil do preceptor. A este perfil defendemos como qualidades necessárias a 

afinidade com a atividade de ensino, ter experiência na área de preceptoria e engajamento 

com o programa. 

Por último, foi discutida a Ampliação do quadro de fisioterapeutas para os dois 

PRMS com carga horária protegida para discussões, acompanhamentos, conforme 

preconizado pela CNRMS. 

A unidade de contexto sobre a Sustentabilidade da qualidade pedagógica dos 

preceptores analisou como se dá este processo. 

Para tal, verificou-se a sistematização de capacitações pedagágicas, seus conteúdos 
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tanto no âmbito hospitalar e de rede, pressupostos do SUS e orientações da CNRMS. 

Percebemos uma divergência entre o preparo para o corpo de preceptoris dos dois 

programas, sendo que o HMG foi contemplado com uma formação, desenvolvida pelo 

Hospital Sírio Libanes, no ano de 2018, ofertada pelo MS. O programa do CHOV não 

teve o mesmo preparo, o que evidentemente prejudicou a formação pedagógica do corpo 

de preceptoria.  

A manutenção da qualidade pedagógia foi considerada positiva pelas preceptoras 

do HMG, na medida em que reconhecem a sustentabilidade da formação recebida por 

meio de reuniões mensais junto ao NEP.  

Infelizmente, a pesquisa apontou que esta não é uma realidade da preceptoria 

CHOV, que realiza as preceptorias nas unidades de Saúde sem nenhum tipo de 

acompanhamento. 

Essa é uma dificuldade que eu encontro, a gente vai fazendo na prática, 

aproveitando as oportunidades que vai encontrando com os residentes, é 

oportunidades tanto de aprendizagem de troca porque a gente aprende com eles 

diante dos casos que vão aparecendo, mas certamente se tivesse mais 

ferramentas talvez eu conseguisse conduzir de outra forma (P4CHOV). 

 

 

Souza e Ferreira (2019) em estudo com preceptores de um PRMS da Universidade 

Ferderal do Amazonas acerca dos desafios da prática educativa realizada pela preceptoria, 

concluiu que o preceptor, ao ampliar seu escopo, estará despertando um olhar 

humanizado, sensível e compatível com o cenário em que serão coadjuvantes e a 

articulação da teoria com a prática será favorecida na construção do conhecimento. 

A função de preceptoria vem acompanhada da experiência adquirida para execer a 

profissão. Botti e Rego (2007) definem preceptor como: 

 

O preceptor é o profissional que atua dentro do ambiente de trabalho e de 

formação, estritamente na área e no momento da prática clínica. Sua ação se dá 

por um curto período de tempo, com encontros formais que objetivam o 

progresso clínico do aluno ou recém-graduado. O preceptor desenvolve uma 

relação que exige pouco compromisso, percebido apenas no cenário do 

trabalho. Tem, então, a função primordial de desenvolver habilidades clínicas e 

avaliar o profissional em formação. (BOTTI; REGO, 2007, p.370). 

 

 O quadro 9 nos mostra a síntese dos autores supracitados quanto as formas de 

formação em saúde. 
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QUADRO 9 - Tipos de formação em saúde. 

 

Profissional Principais 

Papéis 

Principal 

Local de 

atuação 

Deve  

Avaliar 

Principais 

Requisitos 

Preceptor Construir o conhecimento 

técnico do fazer; 

Integrar os conceitos da 

escola e do trabalho. 

Cenários 

de prática. 

Sim. Competência; 

Técnica 

Profissional; 

Competência 

pedagógica. 

Professor 

Tutor 

Mentor 

Construir; Guiar o 

processo de ensino e 

aprendizagem; Atuar na 

revisão da prática 

profissional. 

Ambientes 

escolares. 

Sim. Competência 

Pedagógica e 

Técnica 

Profissional. 

 

Fonte: Adaptado de Botti & Rego, 2007. 

 

O processo de formar em saúde requer do docente/preceptor um esfoço contínuo 

no sentido de problematizar seu conteúdo a partir de dispositivos que possam ter um 

importante papel didático pedagógico como o uso de celulares, exercício de busca em 

plataformas, entre outros.  

Dentre as ferramentas pedagógicas Ferreira (2004, p.41) nos mostra aspectos centrais 

do conceito de inovação pedagógica. 

 A inovação não é uma mudança qualquer. Ela tem um caráter intencional, 

afastando do seu campo as mudanças produzidas pela evolução "natural" do 

sistema. A inovação é, sim, uma mudança deliberada e conscientemente assumida, 

visando a melhoria do trabalho pedagógico; 

 A inovação não é uma simples renovação, pois implica uma ruptura com a 

situação vigente, mesmo que seja temporária e parcial. Inovar faz supor trazer à 

realidade educativa algo efetivamente "novo", em vez de renovar, que implica 

fazer aparecer algo sob um aspecto novo, não modificando o essencial; 

 A inovação não é sinônimo de reforma, à medida  que esta poderá ser apenas 

assimilável ao conceito de inovação "instituída", ou seja, uma inovação que resulta 
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do exercício de um poder instituído de que dispõe quem a planejou e quem a 

implantará; ou seja, não existe aqui a concepção coletiva de todos os envolvidos 

na inovação; é o caso das inovações de cunho institucional ou legal em que o 

“novo” não foi construído por todos e, portanto, não detém a legitimidade 

necessária para tal; 

  A inovação é, portanto, um ato deliberadamente intencionado, detentor de uma 

visão de mundo, de homem, e é claro, de educação. 

 

 A autora sintetiza ainda seu pensamento por meio da figura 9 - Características de 

sistema pedagógico inovador. 

 

Figura 9- Características de sistema pedagógico inovador 

 

 

Surge ou parte dos professores. 

 

Há um grupo que impulsiona ou propõe. 

 

Há vontade de mudança nas concepções e nas atitudes e não só na organização curricular. 

 

Atua com independência profissional em relação à Administração, embora considere o 

aspecto legal e as prescrições curriculares. 

 

Tem conexão com as expectativas das famílias (comunidades) e com as necessidades dos 

alunos. 

 

Contribui para a satisfação profissional e pessoal dos professores e, indiretamente, 

introduz mudanças no sistema escolar. 

 

Está aberto ao contraste com outros grupos de professores. 

 

Considera-se que as contradições são parte do processo inovador. 

 

Necessita de reflexão crítica para não se transformar em uma prática rotineira. 

UM SISTEMA É INOVADOR QUANDO 
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Fonte: FERREIRA, 2004 adaptado de HERNANDEZ, F., 2000. 

 

 

Araujo, (2017) em pesquisa sobre a percepção de residentes e preceptores sobre a 

multiprofissionalidade e a interprofissionalidade em um Programa de Residência 

Integrada Multiprofissional em Saúde Hospitalar, concluiu que a percepção do preceptor 

sobre residência contribuiu para a reflexão de seu trabalho evidenciando a importância 

que este tipo de formação em serviço pode contribuir à luz da EIP e da integralidade.  

O autor complementa nos dizendo que se por um lado são os residentes 

capacitados, por outro, o trabalhador preceptor também é modificado igualmente, o que o 

mobiliza em sua práxis. 

Conclui-se que a Sustentabilidade da qualidade pedagógica dos preceptores é 

composta por momentos contínuos de formação pedagógica com discussão permanente 

sobre o PPP, os processos inovadores na formação em saúde, as metodologias ativas e o 

uso da avaliação em suas tres dimensões: Diagnóstica, Formativa e Somatória. 

A unidade de contexto Perfil do preceptor: a afinidade com a atividade de 

ensino, ter experiência na área de preceptoria, engajamento com o programa, buscou 

analisar como os preceptotres se apresentam para o desenvolvimento desta função, suas 

habilidades e comprometimento com o programa e com os residentes. 

Observou-se, entre os coordenadores, preceptores e residentes do HMG, uma 

compreensão positiva sobre esta afinidade e um entendimento de estarem engajados neste 

processo. 

Porém, analisadas as falas do preceptor e dos residentes do CHOV, estes avaliam 

como um ponto frágil a preceptoria, percebem que não há pactuações, treinamento sobre a 

função e que não ocorre o acompanhamento pela coordenação. 

É necessário preparo, definir as funções e acompanhamento destes profissionais 

envolvidos nas preceptorias, para que as práticas pedagógicas sejam pactuadas e seguidas 

conforme orientação da CNRM.  

Brasil (2012) caracteriza o preceptor como responsável pela supervisão direta das 

atividades práticas realizadas pelos residentes nos serviços de saúde nos quais se 

desenvolve o programa, exercida por profissional vinculado à instituição formadora ou 

executora, com formação mínima de especialista. 

ARNEMANN (2018) nos diz que atividades como consulta multiprofissional, 

acolhimento dos residentes e as ações integradas entre as diferentes ênfases da residência, 

identificam as estratégias para desenvolver as práticas que seguem os pressupostos da 
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educação interprofissional. 

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

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

aprendizagem. 

A unidade de contexto sobre Ampliação do quadro de fisioterapeutas para 

PRMS com carga horária protegida para discussões, acompanhamento versou sobre 

as dificuldades de manutenção de um processo formativo integrando teoria e prática 

ensino e serviço. 

A carga horária do residente é prevista é de 60h semanais, sendo 80% destinada às 

atividades práticas. A disponibilidade do preceptor é de 30h semanais, sendo 6h por dia. 

As falas destes profissionais evidenciaram a dificudade de acompanhamento 

adequado, pela falta de profissionais bem como pela falta de carga horária protegida a este 

fim. 

Desta forma, o processo formativo fica prejudicado, pois os processos avaliativos 

em suas 3 dimensões não é realizado de forma adequada, aspecto reiterado pelos 

preceptores e residentes. 

Podemos destacar que a ampliação do quadro de fisioterapeutas para os PRMS 

devem ser priorizada como também a presença de carga horária protegida com carga para 

o desenvolvimento e sustetabilidade dos referidos programas.  

O quadro 10 sintetiza as percepçoes coletadas neste estudo e sua presença entre os 

atores envolvidos.
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QUADRO 10 - Síntese das percepções entre os coordenadores, preceptores e residentes dos PRMRS dos HMG e CHOV, Campinas, 

2019. 

  COORDENADORES PRECEPTORES RESIDENTES 

  HMG CHOV HMG CHOV HMG CHOV 

CAT I 

Cumprimento curricular. Cumprimento curricular Cumprimento curricular Cumprimento curricular Cumprimento curricular Não reconhecem o 

cumprimento do 

curriculo 

Referem a presença de 

subsídio financeiro. 

Não referem a presença 

de subsídio financeiro 

Referem a presença de 

subsídio financeiro 

Não referem a presença 

de subsídio financeiro 

Referem a presença de 

subsídio financeiro 

Não referem a presença 

de subsídio financeiro 

Não foi apontado falta de 

flexilibilidade da Gestão 

do cenário de prática em 

relação a preceptoria dos 

programas. 

Falta de flexilibilidade da 

Gestão do cenário de 

prática em relação a 

preceptoria dos 

programas 

Falta de flexilibilidade da 

Gestão do cenário de 

prática em relação a 

preceptoria dos 

programas 

Não foi apontado falta de 

flexilibilidade da Gestão 

do cenário de prática em 

relação a preceptoria dos 

programas 

Não foi apontado Não foi apontado 

Presença da formação  

nos 3 níveis de atenção,  

no ambito hospitalar e de 

Rede. 

Presença da formação  

nos 3 níveis de atenção,  

no ambito hospitalar e de 

Rede. 

Presença da formação 

nos 3 níveis de atenção,  

no ambito hospitalar e de 

Rede. 

Presença da formação  

nos 3 níveis de atenção,  

no ambito hospitalar e de 

Rede. 

Presença da formação  

nos 3 níveis de atenção,  

no ambito hospitalar e de 

Rede. 

Presença da formação  

nos 3 níveis de atenção,  

no ambito hospitalar e de 

Rede. 

Não referem problemas 

junto a CNRM pela falta 

de reconhecimento 

MEC, ambos os 

programas são 

autorizados. 

Não referem problemas 

junto a CNRM pela falta 

de reconhecimento MEC, 

ambos os programas são 

autorizados. 

Não referem problemas 

junto a CNRM pela falta 

de reconhecimento MEC, 

ambos os programas são 

autorizados. 

Não referem problemas 

junto a CNRM pela falta 

de reconhecimento MEC, 

ambos os programas são 

autorizados. 

Referem dificuldades 

administrativas  com 

relação a impossibilidade 

de legitimação deste 

processo formativo em 

um concurso publico. 

Desconhecem futuros 

problemas falta de 

reconhecimento MEC. 
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QUADRO 10 - Síntese das percepções entre os coordenadores, preceptores e residentes dos PRMRS dos HMG e CHOV, Campinas, 

2019. 

  COORDENADORES PRECEPTORES RESIDENTES 

  HMG CHOV HMG CHOV HMG CHOV 

CAT II 

Não reconhecem uma 

EIP no Programa, 

Presença de atividades 

multiprofissionais e 

trabalho em equipe; 

Presença de estratégias 

de Ensino/Aprendizagem 

problematizadoras. 

Necessidade de maior 

compreensão conceitual 

da EIP. 

Não reconhecem uma EIP no 

Programa, Presença de 

atividades multiprofissionais 

e trabalho em equipe; 

Presença de estratégias de 

Ensino/Aprendizagem 

problematizadoras. 

Necessidade de maior 

compreensão conceitual da 

EIP. 

Não reconhecem uma EIP no 

Programa, Presença de 

atividades multiprofissionais 

e trabalho em equipe; 

Presença de estratégias de 

Ensino/Aprendizagem 

problematizadoras. 

Necessidade de maior 

compreensão conceitual da 

EIP. 

Não reconhecem uma EIP 

no Programa, Presença de 

atividades multiprofissionais 

e trabalho em equipe; 

Presença de estratégias de 

Ensino/Aprendizagem 

problematizadoras. 

Necessidade de maior 

compreensão conceitual da 

EIP. 

Não reconhecem uma EIP no 

Programa, Presença de 

atividades multiprofissionais 

e trabalho em equipe; 

Presença de estratégias de 

Ensino/Aprendizagem 

problematizadoras. 

Necessidade de maior 

compreensão conceitual da 

EIP. 

Não reconhecem uma EIP no 

Programa, Presença de 

atividades multiprofissionais 

e trabalho em equipe; 

Presença de estratégias de 

Ensino/Aprendizagem 

problematizadoras. 

Necessidade de maior 

compreensão conceitual da 

EIP. 

Presença de atividades 

favorecedoras para EIP: 

Projeto Terapeutico 

Singular- PTS, 

Seminários 

Multiprofissionais, aulas 

ministradas 

conjuntamente para todas 

as categorias 

profissionais envolvidas 

denominadas “Aulas 

Transversais”, 

Atendimentos 

Compartilhados entre 

Fisioterapia, 

Enfermagem e Nutrição. 

Presença de atividades 

favorecedoras para EIP: 

Projeto Terapeutico 

Singular- PTS, Seminários 

Multiprofissionais, aulas 

ministradas conjuntamente 

para todas as categorias 

profissionais envolvidas 

denominadas “Aulas 

Transversais”, Atendimentos 

Compartilhados entre 

Fisioterapia, Enfermagem e 

Nutrição. 

Presença de atividades 

favorecedoras para EIP: 

Projeto Terapeutico 

Singular- PTS, Seminários 

Multiprofissionais, aulas 

ministradas conjuntamente 

para todas as categorias 

profissionais envolvidas 

denominadas “Aulas 

Transversais”, Atendimentos 

Compartilhados entre 

Fisioterapia, Enfermagem e 

Nutrição. 

Presença de atividades 

favorecedoras para EIP: 

Projeto Terapeutico 

Singular- PTS, Seminários 

Multiprofissionais, aulas 

ministradas conjuntamente 

para todas as categorias 

profissionais envolvidas 

denominadas “Aulas 

Transversais”, Atendimentos 

Compartilhados entre 

Fisioterapia, Enfermagem e 

Nutrição. 

Presença de atividades 

favorecedoras para EIP: 

Projeto Terapeutico 

Singular- PTS, Seminários 

Multiprofissionais, aulas 

ministradas conjuntamente 

para todas as categorias 

profissionais envolvidas 

denominadas “Aulas 

Transversais”, Atendimentos 

Compartilhados entre 

Fisioterapia, Enfermagem e 

Nutrição. 

Presença de atividades 

favorecedoras para EIP: 

Projeto Terapeutico Singular- 

PTS, Seminários 

Multiprofissionais, aulas 

ministradas conjuntamente 

para todas as categorias 

profissionais envolvidas 

denominadas “Aulas 

Transversais”, Atendimentos 

Compartilhados entre 

Fisioterapia, Enfermagem e 

Nutrição. 

Os PRMS como 

contribuidores para a 

empregabilidade 

conforme propõe a 

CNRMS. 

Os PRMS como 

contribuidores para a 

empregabilidade conforme 

propõe a CNRMS. 

Os PRMS como 

contribuidores para a 

empregabilidade conforme 

propõe a CNRMS. 

Os PRMS como 

contribuidores para a 

empregabilidade conforme 

propõe a CNRMS. 

Os PRMS como 

contribuidores para a 

empregabilidade conforme 

propõe a CNRMS. 

Os PRMS como 

contribuidores para a 

empregabilidade conforme 

propõe a CNRMS. 
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QUADRO 10 - Síntese das percepções entre os coordenadores, preceptores e residentes dos PRMRS dos HMG e CHOV, Campinas, 

2019. 

  COORDENADORES PRECEPTORES RESIDENTES 

  HMG CHOV HMG CHOV HMG CHOV 

CAT III 

Presença de formação 

pedagógica externa e 

presença institucional 

de NEP. 

Ausência de formação 

pedagógica externa e 

de núcleo de Educação 

Permanente. 

Presença de formação 

pedagógica externa e 

presença institucional 

de NEP. 

Ausência de formação 

pedagógica externa e de 

núcleo de Educação 

Permanente. 

Presença de formação 

pedagógica externa e 

presença institucional 

de NEP. 

Ausência de formação 

pedagógica externa e 

de núcleo de Educação 

Permanente. 

Referem perfil 

adequado de 

preceptoria,  afinidade 

com a atividade de 

ensino,  experiência 

técnica e engajamento 

com o programa. 

Considera frágil a 

preceptoria; ausência 

de capacitação 

pedagógica. 

Referem perfil 

adequado de  

preceptoria,  

afinidade com a 

atividade de ensino,  

experiência técnica e 

engajamento com o 

programa. 

Considera frágil a 

preceptoria, por falta de 

pactuações nos 

serviços, ausencia 

capacitação pedagógica 

e falta acompanhamento 

pela coordenação. 

Referem perfil 

adequado de  

preceptoria,  afinidade 

com a atividade de 

ensino,  experiência 

técnica e engajamento 

com o programa. 

Considera frágil a 

preceptoria, por falta 

de pactuações nos 

serviços, ausencia 

capacitação 

pedagógica e falta 

acompanhamento pela 

coordenação. 

Necessidade de 

ampliação do quadro 

de fisioterapeutas para 

PRMS com carga 

horária protegida. 

Necessidade de 

ampliação do quadro 

de fisioterapeutas para 

PRMS com carga 

horária protegida. 

Necessidade de 

ampliação do quadro 

de fisioterapeutas 

para PRMS com 

carga horária 

protegida. 

Necessidade de 

ampliação do quadro de 

fisioterapeutas para 

PRMS com carga 

horária protegida. 

Necessidade de 

ampliação do quadro de 

fisioterapeutas para 

PRMS com carga 

horária protegida. 

Necessidade de 

ampliação do quadro 

de fisioterapeutas para 

PRMS com carga 

horária protegida. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa, procuramos analisar a formação do residente multiprofissional 

fisioterapeuta nos programas do Município de Campinas, caracterizá-los e contextualizá-

los historicamente ao observar as suas contribuições para a assistência à Saúde no 

município de Campinas e Região Metropolitana de Campinas. 

Assim, os aspectos positivos de ambos os programas a formação nos 3 níveis de 

atenção e a presença de uma formação multiprofissional com atividades favorecedoras 

para uma futura EIP. 

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

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

aprendizagem . 

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

constução coletiva e permanente com temas como PPP, 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, ao qualificá-los no desenvolvimento de um cuidado integral centrado no 

paciente. 

A pesquisa evidenciou diferenças importantes na estruturação dos respectivos 

programas; fica latente a organização e sustentabilidade que o PRMS do HMG 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 PRMS do CHOV a urgente 

dotação orçamentária destacando a necessidade de oferta de bolsas para o corpo de 

precptoria e coordenação. 

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

Permanente com presença de carga horária protegida e corpo docente fixo.  

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

coordenações dos cenários de prática e dos referidos programas. 

Ambos os programas precisam ser reconhecidos pela CNRMS, no sentido de 

validar o título fornecido pelos mesmos. 

Por fim, defendemos a sustentabilidade dos PRMS no município de Campinas 

como um elemento fortalecedor de cidadania e do direito inquestionável à saúde, bem 
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como dever inquestionável do Estado, previsto em nossa Constituição. 
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APÊNDICE I – ENTREVISTAS SEMI ESTRUTURADA AOS 

COORDENADORES E PRECEPTORES DOS PRMS DO COMPLEXO 

HOSPITALAR OURO VERDE E DO HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI DO 

MUNICÍPIO DE CAMPINAS. 

 

 
1. Entrevistas Semi Estruturada aos Coordenadores/ Preceptores do PRMS do 

Complexo Hospitalar Ouro Verde e do Hospital Dr. Mário Gatti do Município de 

Campinas. 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Idade:  Sexo: F ( ) M ( ) 

 

Tempo de Formado:  Vínculo: Estatutário ( ) CLT ( ) 

 

Titulação: ESPECIALISTA ( ) MESTRE ( ) DOUTOR ( ) PÓS DOUTOR ( ) 

 

 
 

1. Em sua opinião, quais são os problemas e acertos contidos no Programas RMS do 

Hospital Dr. Mario Gatti / Complexo Hospitalar Prefeito Ouro Verde? 

2. Quais as competências que um fisioterapeuta deve desenvolver no PRMS quanto à: 

 

 Trabalho Multiprofissional: Processos onde os profissionais da Saúde trabalham 

SOMENTE JUNTOS no cuidado em Saúde, em que os saberes especializados balizam a 

atuação de cada profissional. 

 Trabalho Interprofissional: Processo quando dois ou mais, núcleos profissionais, 

aprendem sobre os outros, com os outros e entre si. 

 Outras 

 

3. Quais as dificuldades pedagógicas (presença de corpo docente fixo, desenvolvimento 

das temáticas prioritárias pela CNRMS, falta capacitação pedagógica e inexistência de 

carga horária/espaço para as atividades pedagógicas) encontradas pela 

coordenação/preceptores dos Programas de RMS do Complexo Hospitalar Ouro Verde e 

do Hospital Dr. Mário Gatti do Município de Campinas
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APÊNDICE II – QUESTÕES NORTEADORAS DO GRUPO FOCAL APLICADO 

AOS RESIDENTES DOS PROGRAMAS RMS DO COMPLEXO HOSPITALAR 

OURO VERDE E DO HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI DO MUNICÍPIO DE 

CAMPINAS 

 

 
1. Em sua opinião, quais são os problemas e acertos contidos nos Programas RMS do 

Hospital Dr. Mario Gatti / Complexo Hospitalar Ouro Verde? ( carga horária, temas 

discussão, organização, projeto político pedagógico?) 

2. Como você se vê no processo formativo no PRMS do Complexo Hospitalar Ouro 

Verde e do Hospital Dr. Mário Gatti do Município de Campinas? 

3. Como você analisa suas competências para: 

 

 Trabalho Multiprofissional: Processos onde os profissionais da Saúde trabalham 

SOMENTE JUNTOS no cuidado em Saúde, em que os saberes especializados balizam a 

atuação de cada profissional. 

 Trabalho Interprofissional: Processo quando dois ou mais, núcleos profissionais, 

aprendem sobre os outros, com os outros e entre si. 

 Outras 
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APÊNDICE III – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

COORDENADORES, PRECEPTORES E RESIDENTES DOS PROGRAMAS DE 

RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

CAMPINAS INTITULADO “A FORMAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS”. 

Estamos convidando você para participar desta pesquisa que como objetivo de investigar 

a formação do fisioterapeuta em Programas de Residência Multiprofissional em Saúde – 

PRMS do Município de Campinas, desenvolvidos no Complexo Hospitalar Ouro Verde e 

no Hospital Dr. Mário Gatti Sou Fisioterapeuta e estou desenvolvendo esta pesquisa no 

Programa de Pós-Graduação Stricto-Sensu, nível Mestrado na Universidade Federal de 

São Paulo – UNIFESP. 

Os procedimentos que irão compor esta pesquisa serão: 

 

1. Será construído um roteiro de entrevista semiestruturada a ser aplicado junto aos 

coordenadores e receptores dos referidos Programas. 

2. Serão construídas questões norteadoras para o desenvolvimento de grupos focais 

junto aos Residentes dos referidos Programas. 

Esta pesquisa não apresenta riscos esperados para os sujeitos da pesquisa. Não há 

benefício direto para o participante, somente no final do estudo poderemos concluir a 

presença de algum benefício relacionado ao resultado da pesquisa. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é Alexandra 

Cristina Cruz Carlini que pode ser encontrado no endereço Rua São Miguel Arcanjo, 1730 

casa 31 – Campinas – SP. Telefone (19) 996128948. E-mail: 

alexandra_cristina_cruz@hotmail.com. Se você tiver alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) - 

Rua Professor Francisco de Catro n°55, CEP- 04020-050, FAX:( 11 ) 5539-7162 – Email: 

mailto:alexandra_cristina_cruz@hotmail.com
mailto:alexandra_cristina_cruz@hotmail.com
mailto:cep@unifesp.edu
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cep@unifesp.edu. É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer 

momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento no Programa de Residência. As informações obtidas serão analisadas em 

conjunto com as dos outros voluntários, não sendo divulgada a identificação de nenhum 

participante. Está garantido o direito de você ser mantido atualizado sobre os resultados 

parciais da pesquisa. Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Torna-se 

explícito o compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa. 

Declaração do participante: 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo a formação do fisioterapeuta Residente 

Multiprofissional. Eu discuti com Alexandra Cristina Cruz Carlini sobre a minha decisão 

em participar nesse estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou na minha atuação 

neste programa de Residência Multiprofissional. 

Nome do Participante:_   
 

Assinatura do Participante:  
 

Local:  Data:  _/  /   
 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste representante legal para a participação neste estudo, sendo disponibilizado em 2 

vias originais uma para ficar uma com o participante e outra para com o 

pesquisador. 

Assinatura Responsável pelo estudo 

 

mailto:cep@unifesp.edu
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Alexandra Cristina Cruz Carlini Data:  /  /   
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APÊNDICE IV – CARTA DE ANUÊNCIA 

 

De: Mestranda Alexandra Cristina Cruz Carlini 

 

Para: Comissão de Residência Multiprofissional – COREMU e Diretoria Hospitalar 

Assunto: Solicitação de Consentimento para Realização de Pesquisa 

Prezado, 

 
Venho respeitosamente solicitar autorização para realização da Pesquisa intitulada: “A 

FORMAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS”. 

 
A pesquisa tem como objetivo: Investigar a formação dos fisioterapeutas residentes 

multiprofissionais, sobre sua formação frente ao trabalho Multiprofissional e 

Interprofissional, entender quais são as sugestões dos residentes para o aprimoramento 

da sua formação em programas de residência Multiprofissional e estarei a buscar junto 

aos coordenadores e preceptores dos programas uma avaliação sobre esta formação 

assim como sugestões de aprimoramento. 

O referido estudo contemplará: 

 Grupo Focal junto aos residentes multiprofissionais fisioterapeutas do Hospital 

Dr. Mário Gatti e do Complexo Hospitalar Ouro Verde. 

 Entrevistas com os coordenadores de Programas do Hospital Dr. Mário Gatti e do 

Complexo Hospitalar Ouro Verde e 

 Entrevista com os preceptores fisioterapeutas dos programas do Hospital Dr. 

Mário Gatti e do Complexo Hospitalar Ouro Verde. 

Ressalto que o estudo cumprirá os princípios do desenvolvimento da pesquisa e que 

segue os princípios éticos e vigentes na Resolução n° 510, de 07 de abril de 2016 do 

Conselho Nacional de Saúde que trata da pesquisa envolvendo seres humanos. 

Atenciosamente, 
 

 

 

Alexandra Cristina Cruz Carlini  
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APÊNDICE V- PRODUTO FINAL DA PESQUISA RELATÓRIO GERENCIAL 

 

  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM SAÚDE 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

PRODUTO FINAL 

 

 

RELATÓRIO GERENCIAL AOS GESTORES DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, 

DA DIRETORIA DA REDE MÁRIO GATTI, DA DIRETORIA DO 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E AOS COORDENADORES DOS PROGRAMAS 

DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL DO HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI E 

DO COMPLEXO HOSPITALAR OURO VERDE 

 

 

Msc Alexandra Cristina Cruz Carlini 

Profa. Dra. Beatriz Jansen Ferreira 
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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 na Região Metropolitana de Campinas. 

Assim, podemos afirmar que como aspectos positivos de ambos os programas está 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 
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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 apontada, 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. 

Msc Alexandra Cristina Cruz Carlini. 

Mestre em Ensino de Ciências da Saúde – CEDESS/UNIFESP 

Profa. Dra. Beatriz Jansen Ferreira 

Pós- Doutora em Ensino de Ciências da Saúde – CEDESS/UNIFESP 

Doutora em Educação – Faculdade de Educação - UNICAMP 
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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. 
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QUADRO 1 - Síntese das percepções entre os Coordenadores, Preceptores e Residentes 

dos PRMRS dos HMG e CHOV, Campinas. 

Fonte: própria autora 
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ANEXO I - PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO PRMS DO HOSPITAL DR. 

MÁRIO GATTI  

                                                                         
 

 

Prefeitura Municipal de Campinas 
 

 

 

Programa de Residência 
 

MULTIDISCIPLINAR 
 

 

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 
 

 
 

Campinas – SP / 2008 - 2009 
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Prefeitura Municipal de Campinas 

Hélio de Oliveira Santos 

 

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

Rober Tufi Hetem 

 

Docentes Responsáveis pelo Programa de Residência 

Multidisciplinar 

Carla das Virgens Caiado 

Ilione Cássia Pinto 

Maria Andréia Silva Ribeiro 

Renata Lúcia Gigante 

Rubinei Aprfgatieri Corcha 
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Apresentação 

 
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI: O ESPAÇO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL E CONSOLIDAÇÃO DO SUS NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS. 

 

 Estamos apostando na construção de um Projeto em Saúde no hospital que busca 

a consolidação do SUS enquanto Política Pública a partir de uma realidade e contexto 

bastante complexos. O hospital articulado com a rede na complementaridade da atenção 

e no papel de instituição formadora de pessoal. 

 Reconhecemos a complexidade que envolve o setor. Questão que compreende os 

fatores determinantes no processo saúde – doença, bem como as relações estabelecidas 

entre usuário do sistema e trabalhadores da saúde. 

 Por outro lado, é bastante notória a força do debate em torno da formação de 

recursos humanos em saúde. Esforço que vem sendo produzido por gestores implicados 

com a consolidação do SUS no sentido de implementar as diretrizes da Universalidade, 

Equidade e Integralidade. 

 Este é o propósito da atual diretoria do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. O 

desejo de superar as concepções hegemônica e tradicional do Trabalho em Saúde, 

ampliando a capacidade de intervir sobre problemas reais da população numa articulação 

das diversas tecnologias nos campos da Gestão do Processo de Trabalho( 

Democratização Gestão: Colegiados, Controle Social), da Gestão do Cuidado( Clínica 

Ampliada, Acolhimento e Classificação de risco, Equipes de Referências, Projeto 

Terapêutico) e na Gestão de Pessoal e Formação ( Trabalho em grupo ). 

 Diversos dispositivos têm sido organizados, particularmente o desenvolvimento 

de um processo de formação de trabalhadores na saúde com a lógica de habilidades e 

competências para as necessidades do sistema. 

 O aprimoramento dos programas de residência que rompe com a concepção 

hospitalocêntrica é a principal mudança nos conteúdos temáticos destes programas. 

Idéia que parte do princípio de que o tema dos princípios organizativos do SUS é 

transversal aos programas, incorporando campos e espaços de prática na formação fora 

do hospital, juntos aos outros serviços de saúde que compõem o SUS Campinas. 
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 Consideramos de extrema importância avançar e radicalizar na perspectiva do 

conceito de trabalho em equipe. Pretende-se romper com a lógica médico centrada e 

especializante das ações em saúde atualmente. 

 É com esforço que construímos a viabilidade técnica, estrutural e conceitual de 

programas de residência para qualificar a formação de outros profissionais não médicos, 

como enfermagem e fisioterapia. Compondo quadros técnicos capazes de impactar na 

complexa produção em saúde. 

 Nesta perspectiva, podemos apontar alguns aspectos considerados: 

 - articulação entre Gestores do SUS, Serviços de Saúde e Instituições de Formação de 

Trabalhadores da Saúde; 

 - “setting”  para identificar necessidades e problemas a serem enfrentados no campo da 

saúde; 

 - construção de políticas para formação e capacitação dos profissionais de saúde; 

 - qualificar a gestão do cuidado e promover atenção integral; 

 - criar competências para atenção humanizada e ética; 

 - potencializar intervenções hierarquizadas e regionalizadas e promover a integralidade 

do sistema e seus equipamentos; 

 Acreditamos que esta aposta é mais um reforço para constituir trabalhadores 

sujeitos produtores de atenção integral e trabalho em equipe com capacidade de troca 

de saberes dos vários núcleos de saberes em saúde. 

 

P R O G R A M A  D E  R E S I D Ê N C I A MULT ID I S C I P L INAR  
 

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti – Secretaria Municipal de Saúde de Campinas 

 

 

OS OBJETIVOS 
1. Capacitar o residente para participar nos três níveis de ATENÇÃO Á SAÚDE, atenção 

básica, secundária e terciária, 

 buscando a qualificação da Atenção como forma de defender a vida dos usuários 

nos planos individual e coletivo. 
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2. Capacitar para um entendimento “desejante” de produzir a ruptura necessária com a 

dicotomia entre a Clínica e a Saúde Coletiva e diminuir o “fosso” da hierarquização do 

sistema compreendendo a organização da complexidade tecnológica nos vários 

serviços de atenção à saúde do SUS local 

3. Capacitar o residente para atuar em um novo modelo de assistência, a partir da 

intervenção nos problemas mais prevalentes encontrados na comunidade, com um 

enfoque na vigilância à saúde, no diagnóstico e abordagem integral dos agravos, 

contextualizando o indivíduo em sua realidade, assim como participar no 

conhecimento e aplicação dos critérios de acolhimento, resolutividade e 

responsabilidades na atenção básica, e dos critérios de referência para atenção 

secundária e retorno à atenção básica; 

4. Capacitar o residente para intervir no processo saúde - doença em seus vários 

aspectos: sociais, epidemiológicos e clínicos, numa abordagem multidisciplinar; 

5. Capacitar o residente para atuar promovendo a saúde em todos os níveis assistenciais 

do SUS e, particularmente, de forma pró-ativa na relação com o território quando 

possível, através da qual se criem oportunidades de desenvolvimento de trabalhos 

educativos; 

6. Capacitar o residente para participar do processo de gestão local do sistema de saúde, 

aprendendo a interagir e a estabelecer parcerias com gestores locais, representantes 

dos profissionais de saúde e de outros setores sociais, organizações populares, ONG”s 

e instituições públicas; 

7. Capacitar o residente para coordenar e/ou participar de grupos de educação em saúde 

nos vários espaços de atenção, respeitando o perfil cultural e epidemiológico da 

comunidade, promovendo uma reflexão crítica para uma atuação pedagógica e 

multiplicadora na comunicação em saúde; 

8. Capacitar o residente para participar da formação e do treinamento dos trabalhadores 

de saúde e de outros serviços, a fim de prepará-los para identificar e utilizar de forma 

efetiva seus recursos pessoais dentro do novo modelo de atenção à saúde. 

9. Capacitar o residente para instituir indicadores que possibilitam análise, reflexão e 

tomada de ações visando melhorar a qualidade de vida dos usuários; 

10. Capacitar o residente para integralidade do cuidado: 

- que não haja solução de continuidade durante a estada do usuário em qualquer 

nível do sistema 
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- instituir protocolos de cuidado que possam ser compartilhados, formulados por 

usuários e trabalhadores de saúde dos vários níveis do sistema; 

As unidades de saúde do Distrito de Saúde Sul que servirão de campos de estágio e residência 

extra HMMG são: 

- Unidades de Atenção Básica de Saúde: C.S. Faria Lima, C.S. Figueira, C.S. 

Vila Ipê, C.S. Paranapanema e C.S. São José com seus 3 módulos de Saúde da 

Família; 

- Unidades de Atenção Especializada: Ambulatório HMMG, Policlínica II, 

Policlínica III, S.A.I.D( Serviço de Atendimento e Internação Domiciliar) e 

CAPS ( Centro Atenção Psico- Social ). 

- Unidade de Urgência/Emergência: Pronto-Socorro São José. 

 

1) Princípios 

 

1º) da qualificação de um profissional em saúde capaz de ser agenciador - articulador - 

gestor de cuidados; 

2º) de que a intervenção em saúde seja organizada considerando os vários espaços 

tecnológicos do SUS local como campos de prática na hierarquia do sistema; 

3º) de que conforme os espaços de prática que experimente a formação inserida em 

equipes de saúde nos diversos serviços construindo trabalho em equipe; 

4º) da qualificação da docência para um maior interesse de investigação no serviço 

público. 

 

 

2) Núcleos de Saberes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLÍNICA 

Conteúdo Temático 

 

- Atenção ao Adulto 

- Atenção a Criança 

- Técnicas Enfermagem 

- Reabilitação 

Saúde Coletiva 

Conteúdo Temático 

 

-Epidemiologia dos 

Agravos 

-Intervenção Coletival 

-Educação em Saúde 

-Indicadores de 

Qualidade 

Gestão e Planejamento 

Conteúdo Temático 

-SUS 

-Modelo de Gestão 

-Organização dos 

Serviços 

-Gestão do Cuidado 
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3) Campos e Espaços de Prática Pedagógica 

 

O entendimento de Campo de Estágio pretende dar conta da integração e 

articulação do conjunto de serviços da regionalização distrital com os serviços de 

referência municipal. Esta idéia traz o objetivo de amarrar a construção de olhar do 

Cuidado Integral, entendendo desenvolvimento de processos produtivos de cuidado 

capazes de acessar a organização e densidades tecnológicas de cada serviço. 

 Hospital Municipal Dr. Mário Gatti: Pediatria e Adulto: PS /Enfermaria / UTI. 

 Serviços de Referência e Atenção Secundária da Rede Municipal de Campinas: 

Ambulatório de Especialidades / SAID /SAMU / Reabilitação Física / VISA e 

Distritos de Saúde. 

 Serviços de Atenção Primária: Equipes de Saúde da Família / Colegiado Gestor / 

Núcleo de Saúde Coletiva. 

 

Nos possíveis Campos de Prática, identificamos alguns Arranjos e Dispositivos 

Pedagógicos. Esta arrumação fica denominada Espaços de Práticas. 

 Deseja-se com isto, dar a dimensão de uma formação que possa compreender 

a atenção em saúde fora do hospital, produzindo gestão do cuidado articulando os 

diversos serviços, reconhecendo as necessidades do usuário, comprometendo e 

responsabilizando os serviços e suas respectivas equipes. 

  

É preciso definir, em cada programa, a quantidade de grade distribuída entre o 

aprendizado no hospital e fora dele. Não podemos desconsiderar as especificidades de 

cada programa, considerando a diversidade de cada especialidade em produzir atenção 

no sistema. 

 Poderemos representar estas idéias da seguinte maneira: 
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. 

4) Núcleo de Saberes: a produção do conhecimento na Clínica, 

Saúde Coletiva, Gestão e Planejamento 

 

 Conceitos fundamentais utilizados na construção dos saberes são: Clínica 

Ampliada, Tecnologias em Saúde, Necessidades em Saúde, Modelos Tecno-Assistenciais 

em Saúde, Trabalho em Equipe, Projeto Terapêutico Individual, Projeto de Intervenção 

Coletiva, entre outros. 

 Acredita-se que esta estruturação em Núcleo de Saberes determine a 

organização e articulação do aprendizado no cotidiano, complexo e pouco previsível, dos 

serviços. Tem o sentido de elaborar o pensar e construir o conhecimento e interagir as 

práticas atravessando os Núcleos de Saberes. 

 Os profissionais em formação terão estes temas transversais durante a vivência 

nos Campos e Espaços de Práticas, onde a construções das ofertas e ações de saúde se 

darão a partir do modelo de organização de cada serviço. 

Sistema Único de Saúde 

  Campos de Prática 

 

Atenção 

2ª 

Atenção 

3ª 

Atenção 

1ª 

Gestão do Cuidado 
 

Gestão do Cuidado 
 

Gestão do Cuidado 
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 Pretende-se discutir este jeito de trabalhar a equipe multiprofissional nos 

momentos de Supervisão Pedagógica, reunindo as diversas especialidades bem como os 

diferentes profissionais em processo de formação: médicos generalistas, enfermeiras, 

fisioterapeutas, médicos pediatras, médicos ortopedistas, entre outros. É evidente que 

iremos respeitar seus momentos de preceptoria com os respectivos docentes das 

especialidades. 

 

5) Metodologia Pedagógica 

 

Conteúdo Temático e Programático Estruturado. 

Conteúdo Temático e Programático Não-Estruturado. 

Respeito às Singularidades do Processo e Individual dos Residentes. 

Tutoria / Preceptoria / Supervisão dos Espaços de Práticas. 

Avaliação construída e pactuada com Tutoria / Preceptoria / Supervisão e 

Residentes. 

Inserção de aprendizado em Equipes dos Serviços. 

Educação Continuada e Educação Permanente 

Capacitação do Corpo Docente 

 

                                                     6) Conteúdo Programático Módulo Trabalho em Saúde 

 

Política, Planejamento, Informação e Gestão em Saúde 

 
1. Políticas de Saúde/Modelos Assistenciais 

2. Diagnóstico de Saúde do Coletivo e Identificação de situações de risco 

3. Planejamento das Intervenções de Saúde no Hospital e Regional 

4. Gerenciamento dos Serviços de Saúde  

5. Gestão dos Sistemas de Saúde a nível regional: Os Conselhos de Saúde e o Controle 

Social  

6. Tecnologias de Informação em Saúde. 

 
Processo Saúde-Doença na Pessoa, na Família e na Comunidade 

A - Abordagens Coletivas:  
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1. Vigilância à Saúde 

2. Ações de Promoção à Saúde e Prevenção  de Doenças 

3. A Saúde e o Território 

4. O Processo Educativo e de Comunicação em Saúde 

5. Inclusão, Mobilização e Participação Comunitária 

6. Patologias Prevalentes 

 

 
B- Abordagem Familiar: 

 

1. Compreendendo as Mudanças na Estrutura Familiar Contemporânea 

2. Formas de Abordagem Familiar  

3. A Família na Saúde e na Doença 

4. Cuidados no Domicílio 

5. Os papéis sociais da criança, mulher, do homem e do idoso 

 

 D – Clínica do Sujeito:  

 

1. Fundamentos teóricos da clínica ampliada. 

2. Tecnologias para a co-produção de Projetos Terapêuticos Singulares 

3. Saúde Mental na Atenção Primária 

4. Temas Clínicos prevalentes e Loco Regionais 
 

 

 

 

Para atingirmos o objetivo da integração e articulação do conjunto de serviços 

do SUS no Município e visando construir o olhar do Cuidado Integral, organizamos uma 

distribuição dos residentes nos diversos serviços, na lógica da atenção por linha de 

cuidado no nível secundário e terciário, mesclando com a organização do processo de 

trabalho nas unidades básicas de saúde em consonância com programa de saúde da 

família. 

Em cada espaço de prática o residente irá participar de todas as atividades 

desenvolvidas pela unidade (participação nos espaços de gestão - colegiado, participação 

na elaboração de projetos terapêuticos singulares, participação em grupos de educação 

permanente e continuada, projeto de intervenção coletiva etc) favorecendo o 

desenvolvimento de processos produtivos de cuidado capazes de acessar a organização 

e densidades tecnológicas de cada serviço. 

A foco da inserção do residente é na unidade básica de saúde. As unidades 

7) Atividades Didático – Científicas 
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básicas escolhidas para serem campo de prática, abrigam a atual Residência de Saúde 

da Família e Comunidade do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti e um estruturado 

programa de matriciamento que envolve todos os programas de residência das diversas 

especialidades médicas. 

Sua inserção no nível secundário e terciário se dará por eixo de cuidado. Em cada 

eixo o residente passará por vários campos de prática (enfermarias, UTIs, PSs e 

ambulatórios de especialidades), de maneira que se construa gradualmente a lógica da 

integralidade do sistema.  

 

 

Distribuição da carga horária 

Campos de 

prática 

UBS Eixo pediátrico Eixo Clínico Eixo Cirúrgico 

Distribuição em 

% 

50% 16,7% 16,7% 16,7% 

Distribuição em 

horas 

2970 horas 990 horas 990 horas 990 horas 

 

O grupo de residentes, composto por seis enfermeiros e seis fisioterapeutas 

comporão três equipes de quatro profissionais que permanecerão durante os 24 meses 

da residência alocados conforme quadro acima. 

A inserção dos residentes será alternada: 

Meses pares: Manhã - campos de prática do nível secundário e terciário 

(enfermarias/PSs/ UTIs  etc). Tarde - UBS/ módulos de saúde da família e SAID 

Meses ímpares: Manhã - UBS/ módulos de saúde da família e SAID. Tarde - 

campos de prática do nível secundário e terciário (enfermarias/PSs/ UTIs  etc) 

A duração dos estágios nos níveis secundário e terciário será variável, 

dependendo do eixo de cuidado (em média 2 meses em cada campo de prática).  

Semanalmente serão discutidos casos apresentados pelos residentes. O enfoque, 

além da parte clínica, será na construção da lógica da integralidade do sistema, visando 
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a atenção integral. Desde o primeiro momento, garantiremos espaço e apoio para a 

realização de pesquisa e discussão de artigos científicos.  

 

EIXO PEDIÁTRICO 

FASE I – 4 meses pares 
 
 

 2ªfeira 3ªfeira 4ªfeira 5ªfeira 6ªfeira sábado 

Manhã 

 

UBS/SAID/ 

Módulos de Saúde 

da Família 

UBS/SAID/ 

Módulos de Saúde 

da Família 

UBS/SAID/ 

Módulos de Saúde 

da Família 

UBS/SAID/ 

Módulos de Saúde 

da Família 

UBS/SAID/ 

Módulos de Saúde 

da Família 

Plantões  ou 

atividades 

na UBS 

Orientação 

Científica 

(monografia, artigos, 

etc) 

Tarde 

 

PSI/Enfermaria 

pediatria/UTI 

pediátrica/ 

Ambulatório/ 

Maternidade  

PSI/Enfermaria 

pediatria /UTI 

pediátrica/ 

Ambulatório/ 

Maternidade  

PSI/Enfermaria 

pediatria /UTI 

pediátrica/ 

Ambulatório/ 

Maternidade 

PSI/Enfermaria 

pediatria /UTI 

pediátrica/ 

Ambulatório/ 

Maternidade  

 

PSI/Enfermaria 

pediatria /UTI 

pediátrica/ 

Ambulatório/ 

Maternidade 

Discussão de caso Discussão de temas 

transversais 

Noite  Plantões Hospital e PA SÃO JOSÉ.  

 Participação em Conselhos locais e atividades educativas nas comunidades conforme programação 
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EIXO PEDIÁTRICO 

FASE II – 4 meses ímpares 
 

 2ªfeira 3ªfeira 4ªfeira 5ªfeira 6ªfeira sábad

o 

Man

hã 

 

PSI/Enferma

ria/UTI 

pediátrica/ 

Ambulatório/ 

Maternidade  

PSI/Enferma

ria/UTI 

pediátrica/ 

Ambulatório  

PSI/Enferma

ria/UTI 

pediátrica/ 

Ambulatório/ 

Maternidade 

PSI/Enferma

ria/UTI 

pediátrica/ 

Ambulatório/ 

Maternidade 

PSI/Enferma

ria/UTI 

pediátrica/ 

Ambulatório/ 

Maternidade  

Plantõ

es ou 

ativid

ades 

na 

UBS Discussão de 

caso 

Discussão de 

temas 

transversais 

Tar

de 

 

UBS/SAID/ 

Módulos de 

Saúde da 

Família 

UBS/SAID/ 

Módulos de 

Saúde da 

Família 
 

UBS/SAID/ 

Módulos de 

Saúde da 

Família 

UBS/SAID/ 

Módulos de 

Saúde da 

Família 
 

UBS/SAID/ 

Módulos de 

Saúde da 

Família 
 Orientação 

Científica 

(monografia, 

artigos, etc) 

Noi

te 

 Plantões Hospital e PA SÃO JOSÉ  

 Participação em Conselhos locais e atividades educativas nas comunidades 

conforme programação 

 

UBS( Unidade Básica de Saúde), PSI( Pronto Socorro Infantil), SAID( Serviço de Atendimento e 
Internação Domiciliar), PA ( pronto atendimento) 
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EIXO CLÍNICO 

FASE I – 4 meses pares 
 
 

  2ªfeira 3ªfeira 4ªfeira 5ªfeira 6ªfeira sábado 

Manhã UBS/SAID/ 

Módulos de 

Saúde da 

Família 

UBS/SAID/ 

Módulos de 

Saúde da 

Família 

UBS/SAID/ 

Módulos de 

Saúde da 

Família 

UBS/SAID/ 

Módulos de 

Saúde da 

Família 

UBS/SAID/ 

Módulos de 

Saúde da 

Família 

Plantões 

ou 

atividades 

na UBS 

Orientação 

Científica 

(monografia, 

artigos, etc) 

Tarde PSA/ UTI 

Adulto 

Enfermarias 

de: Clínica 

médica, 

Moléstias 

infecciosas, 

Ambulatório 

PSA/ UTI 

Adulto 

Enfermarias 

de: Clínica 

médica, 

Moléstias 

infecciosas, 

Ambulatório  

PSA/ UTI 

Adulto 

Enfermarias 

de: Clínica 

médica, 

Moléstias 

infecciosas, 

Ambulatório 

PSA/ UTI 

Adulto 

Enfermarias 

de: Clínica 

médica, 

Moléstias 

infecciosas, 

Ambulatório 

PSA/ UTI 

Adulto 

Enfermarias 

de: Clínica 

médica, 

Moléstias 

infecciosas, 

Ambulatório 

Discussão 

de caso 

Discussão 

de temas 

transversais 

Noite  Plantões Hospital e PA SÃO JOSÉ  

 Participação em Conselhos locais e atividades educativas nas 

comunidades conforme programação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125  

 

EIXO CLÍNICO  
FASE II – 4 meses ímpares 

 
 2ªfeira 3ªfeira 4ªfeira 5ªfeira 6ªfeira sábado 

Manhã PSA/ UTI 

Adulto 

Enfermarias 

de: Clínica 

médica, 

Moléstias 

infecciosas, 

Ambulatório 

PSA/ UTI 

Adulto 

Enfermarias 

de: Clínica 

médica, 

Moléstias 

infecciosas, 

Ambulatório  

PSA/ UTI 

Adulto 

Enfermarias 

de: Clínica 

médica, 

Moléstias 

infecciosas, 

Ambulatório 

PSA/ UTI 

Adulto 

Enfermarias 

de: Clínica 

médica, 

Moléstias 

infecciosas, 

Ambulatório 

PSA/ UTI 

Adulto 

Enfermarias 

de: Clínica 

médica, 

Moléstias 

infecciosas, 

Ambulatório 

Plantões 

ou 

atividades 

na UBS 

Discussão 

de caso 

Discussão 

de temas 

transversais 

Tarde UBS/SAID/ 

Módulos de 

Saúde da 

Família 

UBS/SAID/ 

Módulos de 

Saúde da 

Família 

UBS/SAID/ 

Módulos de 

Saúde da 

Família 
 

UBS/SAID/ 

Módulos de 

Saúde da 

Família 

UBS/SAID/ 

Módulos de 

Saúde da 

Família 

Orientação 

Científica 

(monografia, 

artigos, etc) 

Noite  Plantões Hospital e PA SÃO JOSÉ.  

 Participação em Conselhos locais e atividades educativas nas comunidades 

conforme programação 
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EIXO CIRURGICO 
FASE I – 4 meses pares 

 

  2ªfeira 3ªfeira 4ªfeira 5ªfeira 6ªfeira sábado 

Manh

ã 

UBS/SAID/ 

Módulos de 

Saúde da 

Família 

UBS/SAID/ 

Módulos de 

Saúde da 

Família 

UBS/SAID/ 

Módulos de 

Saúde da 

Família 

UBS/SAID/ 

Módulos de 

Saúde da 

Família 

UBS/SAID/ 

Módulos de 

Saúde da 

Família 

Plantões 

ou 

atividad

es na 

UBS Orientação 

Científica 

(monografia, 

artigos, etc) 

Tarde PSA/CC 

/CM/ 

Enfermarias 

de Clínica 

Cirúrgica e 

Especialidad

es, 

Neurocirurgi

a, Ortopedia 

PSA/CC/CM

/ 

Enfermarias 

de Clínica 

Cirúrgica e 

Especialidad

es, 

Neurocirurgi

a, Ortopedia 

 

PSA/CC/CM

/ 

Enfermarias 

de Clínica 

Cirúrgica e 

Especialidad

es, 

Neurocirurgi

a, Ortopedia 

 

PSA/CC/CM

/ 

Enfermarias 

de Clínica 

Cirúrgica e 

Especialidad

es, 

Neurocirurgi

a, Ortopedia 

PSA/CC/CM

/ 

Enfermarias 

de Clínica 

Cirúrgica e 

Especialidad

es, 

Neurocirurgi

a, Ortopedia 

Discussão de 

caso 

Discussão de 

temas 

transversais 

Noite  Plantões Hospital e PA SÃO JOSÉ  

 Participação em Conselhos locais e atividades educativas nas comunidades 

conforme programação 
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EIXO CIRURGICO 
FASE II – 4 meses ímpares 

 
 

 2ªfeira 3ªfeira 4ªfeira 5ªfeira 6ªfeira sábado 

Manh

ã 

PSA/CC/CM

/ 

Enfermarias 

de Clínica 

Cirúrgica e 

Especialidad

es, 

Neurocirurgi

a, Ortopedia 

PSA/CC/CM

/ 

Enfermarias 

de Clínica 

Cirúrgica e 

Especialidad

es, 

Neurocirurgi

a, Ortopedia 

 

PSA/CC/CM

/ 

Enfermarias 

de Clínica 

Cirúrgica e 

Especialidad

es, 

Neurocirurgi

a, Ortopedia 

 

PSA/CC/CM

/ 

Enfermarias 

de Clínica 

Cirúrgica e 

Especialidad

es, 

Neurocirurgi

a, Ortopedia 

PSA/CC/CM

/ 

Enfermarias 

de Clínica 

Cirúrgica e 

Especialidad

es, 

Neurocirurgi

a, Ortopedia 

Plantões 

ou 

atividad

es na 

UBS 

Discussão de 

caso 

Discussão de 

temas 

transversais 

Tard

e 

UBS/SAID/ 

Módulos de 

Saúde da 

Família 

UBS/SAID/ 

Módulos de 

Saúde da 

Família 

UBS/SAID/ 

Módulos de 

Saúde da 

Família 

UBS/SAID/ 

Módulos de 

Saúde da 

Família 

UBS/SAID/ 

Módulos de 

Saúde da 

Família 

Orientação 

Científica 

(monografia, 

artigos, etc) 

Noit

e 

 Plantões Hospital e PA SÃO JOSÉ  

 Participação em Conselhos locais e atividades educativas nas comunidades 

conforme programação 

UBS (Unidade Básica Família) ; SAID( Serviço Atendimento e Internação Domiciliar); 

PSA (Pronto Socorro Adulto); CC(Centro Cirúrgico); CM (Central de Material).  
 

Atividades Didático – Pedagógicas:  

 discussão de casos e temas clínicos, da saúde coletiva e da gestão e 

planejamento 

 Monografia Apresentada no 2º Ano do Programa de Residência 

 Participação em Congressos, Jornadas, Seminários e Eventos da área  

 Produção e Apresentação de Trabalhos em Congressos 



128  

 

 Seminário de Integração dos Programas de Residência de Multidisciplina 

 

 Avaliação Formativa 

 Avaliação Certificativa 

 Avaliação de Desempenho 

 Avaliação da Atuação Cotidiana 

 Apresentação de Monografia 

 

NOTA - Durante boa parte do tempo, contamos com a importante parceria do Dr. Nelson 

Pereira dos Santos que muito tem contribuído, quer esmiuçando nossos objetivos, quer nos 

apontando rotas a serem trilhadas consolidando o Sistema Único de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Modalidades do Processo de Avaliação 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

COMPLEXO HOSPITALAR PREFEITO EDVALDO ORSI 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

ANEXO II- PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO PRMS DO COMPLEXO 

HOSPITALAR OURO VERDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Pedagógico 
Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Primária a Saúde 

Prefeitura Municipal de Campinas 

 

 
I. OBJETIVOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

ATENÇÃO  BÁSICA 
 
 

 Desenvolver competências técnico-científicas que possibilitem identificar problemas de 

saúde prevalentes, intervindo de modo a respeitar as diversidades e especificações de cada área 

geográfica e/ou região, atuando nos cuidados primários a saúde com alta resolutividade; 

 Reconhecer necessidades de intervenções coletivas e individuais no território de 

abrangência; 

 Desenvolver processos de trabalho voltados à intervenção nos problemas/situações de 

saúde no contexto individual, familiar e coletivo de forma integrada, respeitando os conhecimentos 

e valores populares, associados à competência técnica; 

 Estabelecer vínculos com pacientes, família, comunidade e equipes de trabalho, pautados 

pelo respeito, ética e responsabilidade no cuidado à saúde, desenvolvendo uma prática humanizada 

e com excelência técnica; 

 Capacitar para atuação em equipe multiprofissional, buscando integração das ações, 

setores e instituições, bem como ao desenvolvimento da atenção de caráter transdisciplinar, 

intersetorial e interinstitucional, no sentido de qualificar a saúde da comunidade; 

 Conhecer os processos de trabalho das áreas de apoio que determinam a rotina das 

Unidades Básicas de Saúde. 
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II. CATEGORIA PROFISSIONAL 
 
 

As categorias profissionais deste projeto de especialização foram elencadas a partir 

da necessidade local. Serão disponibilizadas vagas para profissionais de saúde com 

graduação completa nas áreas de Fisioterapia, Enfermagem e Nutrição. O número de vagas 

e a distribuição por categoria profissional encontram-se detalhados no quadro abaixo: 

 
 

CATEGORIAS PROFISSIONAIS NÚMERO DE VAGAS TOTAL 

ENFERMAGEM 04  
 

12 FISIOTERAPIA 04 

NUTRIÇÃO 04 

 

 

III. ESTRUTURA DO PROGRAMA 
 
 

A residência multiprofissional na Atenção Básica da SMS está pautada no 

treinamento em serviço, com atividades teóricas, teórico-práticas e práticas, com ênfase no 

trabalho em equipe, na lateralidade das profissões, na gestão da clínica e integração da 

rede de saúde. É baseada em metodologias ativas e problematizadoras de aprendizagem, 

sendo possível estimular a autonomia dos sujeitos, reconhecer o usuário do SUS como um 

ser inserido em um contexto social, psíquico e físico, com desejos e necessidades 

individuais. 

Contemplará um bloco teórico horizontal estruturado e bloco denominado tutoria 

nuclear contemplando conteúdos de estudo que devem surgir a partir das necessidades 

sentidas no cotidiano de trabalho. 

Carga horária: 

 Atividades práticas: 48 horas semanais. 

 Atividades teóricas e teórico-práticas: 12 horas semanais. 

Os Residentes serão divididos em 4 equipes multiprofissionais rodiziando entre os 

campos de estágios detalhados nas escalas de trabalho. 

 
Durante os dois anos de residência cada trio de residentes será vinculado a 1 Centro 

de 
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Saúde pertencente ao Distrito Sudoeste: Capivari, Tancredão, São Cristóvão e Vila União. 

Terão ainda a possibilidade de vivenciar o cotidiano hospitalar, ambulatorial e Serviço de 

Atendimento Domiciliar, tendo a disposição a infra-estrutura do Complexo Hospitalar 

Prefeito Edvaldo Orsi ; bem como outras unidades integrantes da rede municipal de saúde 

de Campinas. 

 

 

1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

 
 

ATIVIDADES / ANO 

 

CARGA HORÁRIA (horas/aula) 

Carga Horária Teórica e Teórico-Práticas 
 

576 

Carga Horária Prática 
 

2304 

CARGA HORÁRIA TOTAL 
 

2880 

 

 
 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS CAMPOS DE PRÁTICA 

 

 
2.1. CENTRO DE SAÚDE 

 
 

O Centro de Saúde compreendido enquanto porta de entrada ao sistema de saúde, 

sendo assim espera-se que o residente realize diagnóstico situacional da unidade, ações de 

vigilância e educação em saúde, ações assistenciais, bem como gestão do cuidado. 

As atividades devem estar em conformidade com o planejamento das ações 

pactuadas com a equipe de referência, coordenação local e tutor de campo. Os residentes 

precisarão se apropriar dos protocolos assistenciais vigentes: estratégia saúde da família, 

saúde da mulher, saúde da criança, saúde do adulto e idoso, vigilância epidemiológica e 

especialidades. 

 
2.1.1. Diagnóstico Situacional 

- Conhecer o território da área de abrangência da unidade; 

- Identificar as principais áreas de risco e equipamentos sociais disponíveis no território; 
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- Apropriar-se das ofertas de ações de saúde disponíveis na unidade, inclusive o processo de 

trabalho das áreas de apoio (farmácia, esterilização, recepção, agendamento, acolhimento, etc); 

- Identificar o modelo de organização da rede de saúde de Campinas, considerando a estrutura de 

referência e contra-referência; 

- Conhecer os sistemas informatizados (de informação, notificação, agendamento, etc) do SUS 

Campinas; 

- Conhecer o prontuário gerencial da unidade e contribuir com a coordenação local para sua 

atualização. 

 
2.1.2. Ações de Vigilância e Educação em Saúde 

- Atuar junto ao Núcleo de Saúde Coletiva identificando os agravos mais prevalentes e mais 

relevantes que venham a subsidiar o planejamento das ações; 

- Atuar nos grupos em saúde existentes e propor novos que venham de encontro às necessidades do 

território; 

- Propor ações de educação permanente a equipe de saúde 

 
 

2.1.3. Gestão do cuidado 

- Participar na elaboração, execução, monitoramento e avaliação dos projetos terapêuticos 

singulares; 

- Atuar matricialmente junto aos agendadores de consultas e exames especializados identificando 

as demandas reprimidas da unidade e identificando áreas de atuação do seu núcleo profissional; 

- Participar dos espaços / fóruns de planejamento da equipe de referência na qual está inserido 

(reuniões de equipe, reuniões gerais da unidade, etc); 

- Participar dos espaços / fóruns coletivos da Unidade (Conselho local, Colegiado Gestor, etc); 

- Realizar ações intersetoriais; 

- Desenvolver em parceria com a equipe um projeto de intervenção. 

 
 

2.1.4. Assistência 

- Prestar assistência individual e em grupo aos usuários; 

- Acompanhar atendimentos regulares da equipe de referência; 

- Acompanhar a equipe nas visitas domiciliares; 

- Acompanhar e participar de atividades matriciais do seu núcleo de atuação. 
 

2.2. ENFERMARIAS DE CLÍNICA MÉDICA, URVA, PEDIATRIA E PRONTO 

SOCORRO 
 
 

2.2.1. Diagnóstico Situacional 



 

 

133  

 

- Conhecer o território da área de abrangência da unidade hospitalar; 

- Identificar o perfil da população assistida; 

- Identificar as principais áreas de risco deste território; 

- Apropriar-se das ofertas de ações de saúde disponíveis na unidade, inclusive o processo de 

trabalho das áreas de apoio (farmácia, esterilização, recepção, agendamento, etc); 

- Reconhecer o organograma institucional. 

 

 

2.2.2. Assistência 

- Atuar na prevenção, promoção, proteção, recuperação e reabilitação em nível individual de forma 

integrada, contínua e intersetorial sempre que necessário 

- Atender de forma interdisciplinar os usuários a partir das necessidades identificadas. 

 

 

2.2.3. Educação em Saúde 

- Atuar nos grupos em saúde existentes e propor novos que venham de encontro às necessidades do 

setor; 

- Propor ações de educação permanente a equipe de saúde e cuidado ao cuidador. 

 

 

2.2.4. Gestão do Cuidado 

- Participar na elaboração, execução, monitoramento e avaliação dos projetos terapêuticos 

singulares; 

- Desenvolver habilidades de comunicação verbal e não verbal; 

- Desenvolver habilidades de liderança e capacidade de tomar decisões em situações de conflito; 

- Atuar no gerenciamento de recursos humanos, materiais e equipamentos; 

- Desenvolver habilidades de organização do cuidado em rede. 

 
2.3. AMBULATÓRIO 

 
 

2.3.1. Diagnóstico Situacional 

- Conhecer o território da área de abrangência dos ambulatórios; 

- Identificar o perfil da população assistida; 

- Apropriar-se das ofertas de ações de saúde disponíveis nesta unidade, inclusive o processo de 

trabalho das áreas de apoio (farmácia, esterilização, recepção, agendamento, etc); 

- Reconhecer o organograma institucional. 

 

 

2.3.2. Assistência 

- Atuar na prevenção, promoção, proteção, recuperação e reabilitação em nível individual e 
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coletiva de forma integrada, contínua e intersetorial sempre que necessário; 

- Atender de forma interdisciplinar os usuários a partir das necessidades identificadas; 

- Realizar ações de apoio e suporte familiar e cuidadores; 

- Participar dos programas interdisciplinares existentes no serviço; 

- Consolidar os conceitos de inclusão e acessibilidade. 

 

 

2.3.3. Educação em Saúde 

- Atuar nos grupos em saúdeexistentes e propor novos que venham de encontro às necessidades do 

setor; 

- Propor ações de educação permanente a equipe de saúde e cuidado ao cuidador. 

 

 

2.3.4. Gestão do Cuidado 

- Participar na elaboração, execução, monitoramento e avaliação dos projetos terapêuticos 

singulares; 

- Desenvolver habilidades de comunicação verbal e não verbal; 

- Desenvolver habilidades de liderança e capacidade de tomar decisões em situações de conflito; 

- Atuar no gerenciamento de recursos humanos, materiais e equipamentos; 

- Desenvolver habilidades de organização do cuidado em rede. 

 
 

2.4. SAD 
 
 

2.4.1. Diagnóstico Situacional 

- Conhecer o território da área de abrangência do SAD; 

- Identificar o perfil da população assistida; 

- Apropriar-se das ofertas de ações de saúde disponíveis nesta unidade, inclusive o processo de 

trabalho das áreas de apoio (farmácia, esterilização, recepção, agendamento, etc); 

- Reconhecer o organograma institucional. 

 

 

2.4.2. Assistência 

- Promover a assistência em seu núcleo de conhecimentos de pacientes acamados portadores 

patologias incapacitantes, paliativos e sujeitos a internações recorrentes; 

- Realizar ações que envolvam a promoção de saúde, prevenção de doenças e suas complicações 

através da redução do desconforto causado pela dor e inatividade; 

- Atender de forma interdisciplinar os usuários a partir das necessidades identificadas; 

- Realizar ações de apoio e suporte familiar e cuidadores; 
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- Buscar a melhoria na qualidade de vida, promoção de saúde, prevenção de agravos, autonomia 

do paciente / cuidador, a partir do reconhecimento e apropriação dos sinais e sintomas apresentados 

pelos pacientes internados no domicílio. 

 
2.4.3. Educação em Saúde 

- Propor ações de educação permanente a equipe de saúde e cuidado ao cuidador. 

 

 

2.4.4. Gestão do Cuidado 

- Participar na elaboração, execução, monitoramento e avaliação dos projetos terapêuticos 

singulares; 

- Desenvolver habilidades de comunicação verbal e não verbal; 

- Desenvolver habilidades de liderança e capacidade de tomar decisões em situações de conflito; 

- Atuar no gerenciamento de recursos humanos, materiais e equipamentos; 

- Desenvolver habilidades de organização do cuidado em rede. 

 

 
2.5. NASF 

2.5.1. Diagnóstico Situacional 

- Conhecer o território da área de abrangência das unidades de referência do NASF; 

- Identificar as principais áreas de risco e equipamentos sociais disponíveis no território; 

- Conhecer o prontuário gerencial da unidade e contribuir com a coordenação local para sua 

atualização. 

 
2.5.2. Ações de Vigilância e Educação em Saúde 

- Atuar junto ao Núcleo de Saúde Coletiva identificando os agravos mais prevalentes e mais 

relevantes que venham a subsidiar o planejamento das ações; 

- Atuar nos grupos em saúde existentes e propor novos que venham de encontro às necessidades 

das equipes de referência apoiadas; 

- Propor ações de educação permanente às equipes de saúde apoiadas. 

 
 

2.5.3. Gestão do cuidado 

- Participar na elaboração, execução, monitoramento e avaliação dos projetos terapêuticos 

singulares; 

- Atuar matricialmente junto aos agendadores de consultas e exames especializados identificando 

as demandas reprimidas da unidade e identificando áreas de atuação do seu núcleo profissional; 

- Participar dos espaços / fóruns de planejamento da equipe NASF e ESF de referência na qual está 

inserido (reuniões de equipe, reuniões gerais da unidade, etc); 
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- Participar dos espaços / fóruns coletivos da Unidade (Conselho local, Colegiado Gestor, etc); 

- Realizar ações intersetoriais. 

 
 

2.5.4. Assistência 

- Prestar assistência individual e em grupo aos usuários demandados pelas ESF; 

- Acompanhar e realizar ações de matriciamento junto as ESF apoiadas; 

- Acompanhar a equipe nas visitas domiciliares. 

 
2.6. DISTRITO DE SAÚDE, VISA E NÍVEL CENTRAL 

- Reconhecer as atribuições de todos os níveis de gestão do sistema de saúde do município de 

Campinas; 

- Identificar as atividades desenvolvidas em cada um dos níveis, incluindo as ações da 

Coordenadoria de Avaliação e Controle e Coordenadoria Setorial de Regulação do Acesso; 

- Participar dos fóruns colegiados da SMS: reunião de coordenadores, reunião de apoiadores, 

Câmaras Técnicas, entre outros. 

 

 
IV. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será processual e levará em consideração a aprendizagem significativa 

dos residentes. Serão utilizadas as seguintes ferramentas de avaliação: 

 Avaliação Teórico-Prática (ATP): visa avaliar os ganhos cognitivos e o desenvolvimento 

de atitudes e valores. Serão aplicadas pelos tutores e preceptores ao término de cada campo de 

prática e bimestralmente, a partir da vivência com os residentes. Após aula teórica poderá ser 

aplicada uma avaliação do conhecimento adquirido. 

 
 

Nota 

ATP 
= 

Avaliações Preceptores e Tutor de Campo + Avaliações Tutor de Núcleo + 

Avaliações Aulas Teóricas 

3 

 Portfólio (P): registro individual das atividades práticas e do desenvolvimento de 

habilidades. O portfólio deverá ser construído através da elaboração de relatórios de atividades 

diárias, com uma breve análise crítico-reflexiva do seu aprendizado avaliando sua inserção no 

processo de trabalho e de ensino-aprendizagem. Deverá ainda conter validação e comentários dos 

tutores, com o objetivo de orientar o processo de ensino-aprendizagem e direcionamento à 

elaboração do projeto de intervenção. Também deverá registrar as questões cognitivas e interface 

técnica e teórica. Este será avaliado a cada término de campo de prática e bimestralmente pelo 
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coordenador do programa. 

 

Nota avaliação 1º semestre 

(N1) 
= Nota ATP + Nota P 

2 

 
 

 Projeto de Intervenção (PI):Esse projeto deverá ser desenvolvido em grupo de 3 (três) 

residentes, levando-se em conta a fixação no território, interdisciplinaridade e intersetorialidade. 

Será avaliado ao término do segundo semestre. 

Nota avaliação 2º semestre          =   

(N2) 

Nota ATP + Nota P+ Nota PI 

3 
 

 

 Relatório Atividades Projeto de Intervenção (RAPI): o residente deverá, 

individualmente, entregar um relatório das atividades desenvolvidas para a implementação do 

projeto de intervenção. Será avaliado ao término do terceiro semestre. 

 

Nota avaliação 3º semestre 

(N3) 
= Nota ATP + Nota P + Nota RAPI 

3 
 

 

 

Nota avaliação 4º semestre 

(N4) 
= Nota ATP + Nota P 

2 

 
 

MÉDIA AVALIAÇÕES SEMESTRAIS (MAS) = (N1 + N2 + N3 + N4) 

     4 

 
 

O ALUNO QUE NÃO OBTIVER MÉDIA 7,0 NÃO ESTARÁ APTO A CONCLUIR 

O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL. 

 
 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC): 

- um artigo científico desenvolvido pelo trio de residentes, relatando as atividades 

desenvolvidas do projeto de intervenção, com comprovação de protocolo de envio a uma 

revista indexada com avaliação A1 a B2, em conformidade com o template 

disponibilizado; 

- relatório individual da trajetória do residente no projeto de intervenção, no programa de 
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residência ou sobre uma determinada experiência vivenciada, em conformidade com o 

template disponibilizado. 

A apresentação de trabalho de conclusão da residência será feita ainda oralmente a uma 

banca estabelecida pela COREMU através de banner. Esse trabalho é obrigatório para que 

o residente receba o certificado de conclusão da residência. Média mínima 7,0. 

 
NOTA FINAL = NOTA MAS + NOTA TCC 

2 
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  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP                                 
 

 DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: FORMAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA EM RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

Pesquisador: ALEXANDRA CRISTINA CRUZ CARLINI 

Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 91962518.4.0000.5505 

Instituição Proponente: Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 2.776.297 

 

Apresentação do Projeto: 

Projeto CEP/UNIFESP n: 0714/2018 

O objetivo desta pesquisa será investigar a formação de fisioterapeutas na Residência 

Multiprofissional em Saúde do Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi e Hospital 

Dr. Mário Gatti no Município de Campinas. Para tal será desenvolvido por meio de 

metodologia qualitativa um estudo descritivo e exploratório. Espera- se, evidenciar as 

fragilidades e potencialidades dos referidos Programas assim como, suas contribuições 

para o desenvolvimento de um cuidado integral a Saúde no município de Campinas e 

Região Metropolitana. Este trabalho terá como produto a construção de um Relatório 

Gerencial a ser entregue aos Gestores dos Referidos Hospitais e a Secretaria Municipal 

de Saúde. 

-HIPÓTESE: - Os fisioterapeutas residentes não apresentam uma percepção clara sobre o 

papel da residência multiprofissional na sua formação, no que tange a integralidade na 

atenção, trabalho em equipe e prática colaborativa no cuidado em saúde. - 

Consequentemente, ao final da residência, o fisioterapeuta não consegue conceituar de 
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maneira clara a integralidade na atenção, trabalho em equipe e prática colaborativa no 

cuidado em saúde, pois esta temática não vem sendo desenvolvida durante sua formação. 

- Para a fisioterapia ainda há o predomínio da formação uni profissional em programas 

de residência Multiprofissional. 

 

  Objetivo da Pesquisa: 

-OBJETIVO PRIMÁRIO: Analisar a formação do fisioterapeuta nos Programas de 

Residência Multiprofissional em Saúde desenvolvidos no Complexo Hospitalar Prefeito 

Edivaldo Orsi e no Hospital Dr. Mário Gatti do Município de Campinas. 

-OBJETIVO SECUNDÁRIO: 1. Caracterizar os Programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde desenvolvidos no Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo 

Orsi e no Hospital Dr. Mário Gatti do Município de Campinas contextualizando-os 

historicamente, quanto ao seu desenvolvimento e contribuições para a assistência à 

Saúde. 2. Identificar as potencialidades e fragilidades apontadas pelos fisioterapeutas 

inseridos nos Programas em Residência Multiprofissional em Saúde desenvolvidos no 

Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi e no Hospital Dr. Mário Gatti do Município 

de Campinas. 3. Apreender a percepção dos fisioterapeutas inseridos nos Programas em 

Residência Multiprofissional em Saúde desenvolvidos no Complexo Hospitalar Prefeito 

Edivaldo Orsi e no Hospital Dr. Mário Gatti do Município de Campinas, quanto a 

integralidade na Atenção à Saúde no desenvolvimento para o trabalho em equipe e 

prática colaborativa no cuidado em saúde. 

 

  Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Em relação aos riscos e benefícios, o pesquisador declara: 

-RISCOS: Esta pesquisa não envolve risco aos participantes. Salienta-se que o presente 

estudo será norteado pelos princípios da eticidade da pesquisa que consistem em: 

respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia; ponderação entre 

riscos e benefícios (conhecidos e potenciais); garantia de que danos previsíveis serão 

evitados; e relevância social da pesquisa. Com o propósito de atender às normas da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e às Normas da Comissão de Ética em 

Pesquisa da Comissão de Residência Multiprofissional, o presente estudo será 

encaminhado para o Comitê de Ética em Pesquisa desta Instituição bem como para o 

Comitê de ética do Sistema CEP/CONSEP por meio do portal da Plataforma Brasil e 

parecer consubstanciado (CAAE Nº; parecer Nº:) 

-BENEFÍCIOS: Não há benefício direto aos participantes da pesquisa, mas sua execução 

trará subsídios para discussões em prol de melhorias dos programas de residências 
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multiprofissionais do Município de Campinas. Espera-se com este estudo fornecer 

subsídios qualitativos que contribuam para melhorar a formação dos fisioterapeutas em 

programas de residência multiprofissional seguindo uma formação para a integralidade 

da assistência prestada ao usuário, bem como o entendimento sobre o compartilhamento 

do cuidado e a prática colaborativa. 

 

  Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

-Trata-se de projeto de mestrado de ALEXANDRA CRISTINA CRUZ CARLINI. 

Orientadora: Prof.ª Dra. Beatriz Jansen Ferreira. Projeto vinculado ao CEDESS, Campus 

São Paulo, Escola Paulista de Enfermagem, UNIFESP. 

-Centro Coparticipante: HOSPITAL MUNICIPAL DR MARIO GATTI; responsável: 

Dr. Marcus Euripides Pimenta; 

 

TIPO DE ESTUDO: Nesta dissertação, optamos por uma metodologia qualitativa, por 

meio da triangulação de métodos, com enfoque exploratório, de caráter descritivo 

analítico com uso de análise documental, grupo focal e entrevistas semiestruturada. 

LOCAL: Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi e Hospital Dr. Mário Gatti no 

Município de Campinas. PARTICIPANTES: A população de estudo, será composta por 

2 Coordenadores de Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, 4 preceptores 

Fisioterapeutas e 15 residentes fisioterapeutas dos referidos hospitais. 

PROCEDIMENTOS: 

-O desenho desta pesquisa se dará em dois Programas de Residência Multiprofissional, 

que contenham egressos de fisioterapia em 2018. 

-Os instrumentos de coleta serão constituídos por entrevista semiestruturada e grupo focal. 

-A análise dos dados dar-se-à por meio da análise de conteúdo na modalidade temática. 

(mais informações, ver projeto detalhado). 

 

  Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

1- Foram apresentados os principais documentos: folha de rosto; projeto completo; 

cópia do cadastro CEP/UNIFESP, orçamento financeiro e cronograma apresentados 

adequadamente. 

2-TCLE a ser aplicado aos participantes 

3- outros documentos importantes anexados na Plataforma Brasil: 

a)- carta de anuência da Diretora Técnica do Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi 

(Pasta: outros- Submissão 1; Documento: anuencia_dir_chpeo.pdf) 

b)- carta de anuência do Presidente do HOSPITAL MUNICIPAL DR MARIO GATTI 

(Pasta: outros- Submissão 1; Documento: dir_gatti.pdf) 

c)- carta de anuência da Coordenadora do COREMU de Complexo Hospitalar Prefeito 
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Edivaldo Orsi (Pasta: TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência- 
Submissão 1; Documento: anuencia_coremu_chpeo.pdf) 
 
d)- carta de anuência da Coordenadora do HOSPITAL MUNICIPAL DR MARIO 

GATTI (Pasta: TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência- Submissão 

1; Documento: coremu_gatti.pdf); 

4-Os roteiros das entrevistas e dos grupos focais estão anexados no final do projeto 

detalhado; 

 

 

  Recomendações: 

ATENÇÃO: adequar o TCLE antes de iniciar o estudo: inserir no início do documento uma 

frase de convite à participação: “Estamos convidando você para participar desta pesquisa que 

tem como objetivo...” 

 

  Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Aprovado (ver recomendação acima) 

 

 

  Considerações Finais a critério do CEP: 

O CEP informa que a partir desta data de aprovação, é necessário o envio de relatórios 

parciais (semestralmente), e o relatório final, quando do término do estudo. 

Lembramos que é de responsabilidade do pesquisador assegurar que o local onde a 

pesquisa será realizada ofereça condições plenas de funcionamento garantindo assim a 

segurança e o bem estar dos participantes da pesquisa e de quaisquer outros envolvidos. 

 

  Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 

Tipo 
Documento 

Arquiv
o 

Postagem Auto
r 

Situação 

Informações 
Básicas 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_D
O_P 

19/06/2018  Aceito 

do Projeto ROJETO_1156321.pdf 09:05:07  

Outros cep.pdf 19/06/2018 ALEXANDRA Aceito 

  09:04:22 CRISTINA CRUZ  

   CARLINI  

Folha de Rosto folha_rosto.pdf 19/06/2018 ALEXANDRA Aceito 

  08:58:17 CRISTINA CRUZ  

   CARLINI  
Projeto 
Detalhado /  
Brochura 
Investigador  

projeto_detalhado.pdf 11/06/2018 
 

ALEXANDRA 
CRISTINA CRUZ 
CARLINI 

Aceito 

  17:09:25   
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Brochura 
Pesquisa 

brochura_plataforma.pdf 11/06/2018 ALEXANDRA 
CRISTINA CRUZ 
CARILINI 

Aceito 

  17:08:09   

     

Outros dir_gatti.pdf 11/06/2018 ALEXANDRA Aceito 

  16:41:33 CRISTINA CRUZ  

   CARLINI  

Outros anuencia_dir_chpeo.pdf 11/06/2018 ALEXANDRA Aceito 

  16:38:55 CRISTINA CRUZ  

   CARLINI  

TCLE / Termos 
de 

coremu_gatti.pdf 11/06/2018 ALEXANDRA Aceito 

Assentimento /  16:38:08 CRISTINA CRUZ  

Justificativa de   CARLINI  
Ausência     

TCLE / Termos 
de 

anuencia_coremu_chpeo.pdf 11/06/2018 ALEXANDRA Aceito 

Assentimento /  16:37:47 CRISTINA CRUZ  

Justificativa de   CARLINI  
Ausência     

Cronograma cronograma.pdf 11/06/2018 ALEXANDRA Aceito 

  16:36:59 CRISTINA CRUZ  

   CARLINI  

TCLE / Termos 
de 

TCLE.pdf 11/06/2018 ALEXANDRA Aceito 

Assentimento /  16:35:32 CRISTINA CRUZ  

Justificativa de   CARLINI  
Ausência     

Orçamento orcamento.pdf 11/06/2018 ALEXANDRA Aceito 

  16:33:54 CRISTINA CRUZ  

   CARLINI  

 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

SAO PAULO, 18 de 

Julho de 2018 

 

 

Assinado por: 

                                      Miguel Roberto Jorge (Coordenador) 

 


