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Introdução: As Residências em Saúde são uma formação em nível de pós-graduação lato 

sensu que tem como principal característica realizar-se por meio do trabalho em saúde. Os 

Programas de Residência podem ser classificados em Residência Médica e Residência em 

Área Profissional da Saúde, este último podendo ser em modalidade Uniprofissional ou 

Multiprofissional. Os Programas de Residência surgiram e se fortaleceram diante da 

necessidade de adequação da formação profissional em sintonia com as necessidades dos 

serviços de saúde e dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, essa 

modalidade de formação visa proporcionar aos profissionais vivências que os preparem para 

atuar em consonância com a realidade diária, fortalecendo a integração ensino-serviço. 

Considerando estas necessidades do serviço, a lógica de preparar o profissional para atuação, 

não pode limitar-se a direcioná-lo à assistência qualificada, é importante inseri-lo nos aspectos 

relacionados à Gestão da Saúde, considerando que os desafios para fortalecimento do SUS 

perpassam pela necessidade de formação de profissionais com conhecimento e habilidades 

relacionadas à Gestão [1,2,3]. Objetivos: Relatar a importância da gestão em saúde como 

espaço de treinamento em serviço a partir da experiência vivenciada por residentes do 

Programa de Residência Multiprofissional do CESUPA. Descrição da Experiência: Este 

relato de experiência é fruto das vivências dos residentes e da observação direta do processo 

de trabalho na gestão, e pretende ser maturado por meio de uma pesquisa de campo já 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do CESUPA sob o n° 15395919.1.0000.5169. 

Contextualização da Experiência: no Programa de Residência Multiprofissional em Atenção 

Básica do Centro Universitário do Pará o Plano de Treinamento em Serviço consiste em um 

ano de atuação na Gestão e um ano de atuação na Assistência, este elemento é diferencial se 

comparado a outros Programas de Residência em que a carga-horária de atuação na gestão 

não é equiparada à assistência. Este relato de experiência é fruto da vivência de três residentes 

(do referido programa) das categorias profissionais Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição que 

realizaram Treinamento em Serviço no Nível Central (gestão em saúde) da Secretaria 

Municipal de Saúde de Belém (SESMA), no período de março de 2018 a fevereiro de 2019, 

referente ao primeiro ano da residência. Durante este período, os residentes tiveram a 

oportunidade de atuar em diversos departamentos, dentre eles o Departamento de Ações em 

Saúde (DEAS), local de enfoque deste relato. O DEAS é o departamento responsável pela 

Atenção Primária na capital e pelas Unidades Especializadas, neste departamento os 

residentes, que passaram 5 meses na rotina do setor, puderam aprender e vivenciar os fluxos 

de trabalho na atenção básica e a tentativa de aplicação prática das políticas e programas 

preconizados pelo Ministério da Saúde. Ao longo deste processo, além de realizar todas as 

tarefas rotineiras do departamento, os residentes contribuíram significativamente com o 

serviço, participando ativamente da construção/aprovação no Conselho Municipal de Saúde 

da “Matriz de Processo de Trabalho das Estratégias Saúde da Família de Belém” e da “Matriz 
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de Processo de Trabalho dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família”, documentos técnicos 

que visam nortear as atividades dos profissionais nas práticas assistenciais do serviço. 

Resultados: A experiência vivenciada pelos residentes possibilitou aprendizados que não 

foram oportunizados dentro das graduações, a maior parte do contato prático desses 

profissionais com a gestão durante a graduação foi por meio de visitas técnicas, que não 

aprofundavam habilidades para conhecer e preparar para a atuação nesses espaços. A 

experiência também evidenciou que muitos dos servidores que hoje atuam na gestão em saúde 

não tiveram formação para tal, por meio da graduação e pós-graduações, o que reflete em 

debilidades na condução e aplicação das políticas públicas no município. A possibilidade de 

participar ativamente do processo de construção de dois documentos técnicos, desde a 

idealização até a aprovação nas instâncias preconizadas, também oportunizou uma troca de 

saberes entre os residentes e os servidores, evidenciando a importância do treinamento em 

serviço dentro dos espaços de gestão como uma via de mão dupla, onde serviço e ensino saem 

mais fortalecidos. O diferencial de ter um plano de Treinamento em Serviço, em um 

Programa com enfoque na Atenção Básica, com tempo equiparado de atuação na gestão e na 

assistência, é exatamente compreender a importância da gestão em saúde como seguimento 

fundamental para consolidação do SUS e suas políticas, que reflete diretamente na qualidade 

dos serviços assistenciais e, que hoje, formar para as necessidades do SUS perpassa por 

preparar profissionais para atuação na gestão. Conclusão: A formação de profissionais 

qualificados para atuar na Gestão em Saúde é um desafio para as Instituições Formadoras. A 

atuação neste segmento da Saúde demanda compreensão da complexidade dos dispositivos do 

sistema e da importância da tarefa pela sua representação na sociedade. A atuação de 

Programas de Residência dentro da Gestão da Saúde ainda é algo incipiente e com pouca 

elaboração a respeito. Esta problemática evidencia a necessidade de conhecer as experiências 

de inserção de residentes na gestão a fim de buscar o aprimoramento e o fomento a esta 

inserção. Na atuação na gestão, o residente tem um campo vasto para aprendizagens e 

colaborações mútuas. O serviço pode contribuir com o residente, ao possibilitar experiências 

únicas do cotidiano das demandas em gestão, e o residente pode contribuir com a gestão, ao 

buscar inserir novas estratégias e mecanismos de planejamento e avaliação, fruto da sua 

recente formação profissional. O fortalecimento desta parceria, ensino-gestão, configura-se 

como estratégia promissora para o fortalecimento dos serviços de saúde e do SUS. 
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