
diversos municípios baianos; dirigentes 
e coordenadores de órgãos como o 
Instituto Sirío-Libanês de Ensino e 
Pesquisa, dos ministérios da Educação 
e da Saúde, bem como os anfitriões 
Carlos Alberto Trindade, diretor geral 
da Fundação Estatal Saúde da Família 
(Fesf-SUS) e Manoel Barral-Netto, 
diretor da Fiocruz-Bahia.
 A mesa de abertura, repleta 
de importantes representações, teve 
as atividades iniciadas por Carlos 
Alberto Trindade, que fez questão de 
enfatizar a relevância do evento para 
a Fesf-SUS, por dilatar a discussão 
sobre uma frente de atuação como 
os programas de residência em Saúde 
da Família. “Em primeiro lugar, quero 
agradecer, imensamente, as parcerias 
que possibilitaram que chegássemos 
ao panorama atual. Nós, da Fundação, 
estamos empenhados nesse processo 
e vamos dar o melhor do nosso esforço 
para que esses programas sejam um 
sucesso retumbante”, garante o diretor 
geral.
 Após depoimentos dos 
componentes da mesa, Badaró fechou 
a abertura do evento salientando que 
“se trata de uma iniciativa fundamental 
para discutir políticas pedagógicas na 
área da Saúde, que marca a expansão 
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  A vontade de ampliar 
a qualificação de atores que 
integram o cenário do Sistema 
Único de Saúde (SUS), na Bahia, 
fez com que autoridades, 
especialistas e intelectuais se 
reunissem, na manhã da última 
sexta-feira (23/01), durante 
o Seminário de Construção 
Participativa dos Programas de 
Residência em Saúde da Família 
da Fesf-SUS/Fiocruz. O evento foi 
realizado no Centro de Pesquisas 
Gonçalo Muniz da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), situado 
no Candeal, ao longo de todo o 
dia. 
 Integrantes de escolas 
de Saúde e universidades de 
toda a Bahia, de programas 
de residência em Medicina 
de Família e Comunidade de 
inúmeros estados brasileiros, a 
exemplo de Pernambuco e Rio 
de Janeiro, estudantes, docentes, 
além de autoridades, como 
Roberto Badaró, subsecretário 
da Saúde do Estado da Bahia, 
que, na ocasião, representou, 
duplamente, o governador Rui 
Costa e o secretário Fábio Villas-
Boas; secretários de Saúde de 

Parte da mesa de abertura do evento prestes a iniciar as atividades

da formação em profissionais desse 
campo, no estado baiano”.
 Em seguida, o gestor 
do Núcleo de Planejamento da 
Fundação, Silvio Lopes Medina, 
apresentou, à plateia, detalhes 
relacionados aos programas 
residências em Saúde da Família da 
instituição. No turno vespertino, os 
participantes se dividiram em cinco 
grupos de trabalho, no intuito de 
contribuir para a construção do 
projeto político-pedagógico dos 
programas. 

Cenário | Fundação iniciou 2015 
assumindo grandes desafios no que 
tange ao propósito de implantar as 
residências em Saúde da Família. 
Lançou o edital de seleção dos 
Residentes do Programa de 
Medicina de Família e Comunidade, 
no âmbito de municípios da Região 
Metropolitana de Salvador, cujas 
atividades iniciarão em março, 
ofertando, aos selecionados, 
bolsas no valor de R$8 mil. Além 
disso, em breve, a FESF lançará o 
processo seletivo dos residentes do 
Programa da Residência Integrada 
Multiprofissional em Saúde da 
Família.
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