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Alguns pressupostos:

 Necessária integração Academia – Serviço: docentes das universidades 
devem estar articulados com os profissionais preceptores dos hospitais;

 Articulação com os gestores Estadual e Municipal e o controle social, por 
meio da Comissão de Acompanhamento de Contratos do Hospital;

 Pelo menos três profissões envolvidas em cada programa; 



Alguns pressupostos:

 

Foco para a escolha das áreas de concentração dos programas a serem 
oferecidos por cada hospital: 

 Definição das áreas de concentração dos programas segundo as 
demandas locorregionais de profissionais e a capacidade operacional das 
instituições;

 Priorização das políticas de Estado de saúde, definidas pelo Ministério 
da Saúde, como por ex: Atenção Cardiovascular, Urgências e Emergências, 
Atenção em Oncologia, Terapia Intensiva, Saúde da Criança, Saúde da 
Mulher, Atenção ao Paciente Renal, etc...

 



Alguns pressupostos:

  Programas com 60 horas, com garantia dos mesmos benefícios oferecidos 
aos residentes médicos;

  R1: rodízio de estágios em diferentes serviços do hospital, possibilitando 
ao residente vivenciar e adquirir experiências diversas, sempre sob 
supervisão direta PRESENCIAL de um preceptor;

 



Alguns pressupostos:

 

  R2: rodízio de estágios na área de concentração escolhida, sob supervisão 
direta de um preceptor. A supervisão deverá ser presencial na maior parte do 
tempo, e ocasionalmente poderá ser à distância (porém por profissional 
presente na instituição);

  Tanto no R1 como no R2, deverá ser incluído na grade um rodízio 
obrigatório  na rede básica, em unidade que disponha de equipes de Saúde da 
Família, preferencialmente aquelas onde funcionar também um Programa de 
Residência  Multiprofissional em SF, de forma a propiciar a troca de 
experiências.



Atenção Hospitalar Atenção Básica

Objetivo: Integração

Residência  Integrada  
Multiprofissional em 
Atenção Hospitalar

Residência    
Multiprofissional em 

Saúde da Família

Visão de futuro: movimento circular



Agenda:Agenda:

1 – Oficina dos HU's em Brasília – para definição de um modelo consensual 1 – Oficina dos HU's em Brasília – para definição de um modelo consensual 

2 – Oficinas Locais – Academia + Serviço para planejamento dos programas2 – Oficinas Locais – Academia + Serviço para planejamento dos programas

3 – Envio dos projetos à CGRS3 – Envio dos projetos à CGRS

4 – Definição do número de bolsas para cada programa4 – Definição do número de bolsas para cada programa

5 – Cadastramento dos programas para avaliação e autorização pela CNRMS5 – Cadastramento dos programas para avaliação e autorização pela CNRMS

6 – Lançamento dos editais de seleção – final de 20096 – Lançamento dos editais de seleção – final de 2009

7 – Início dos programas: fevereiro de 20107 – Início dos programas: fevereiro de 2010
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