
 
 

 
 

 Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 
CNPJ: 11.020.634/0001-22 

ATO ADMINISTRATIVO nº 0181/2015 

 
  

CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Curador FESF nº 100, da Reunião 

extraordinária de n.° 13, de 03 de novembro de 2014, que trata da institucionalização 

do Regulamento para Concessão de Bolsas de Ensino e Pesquisa, visando ao 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico da FESF; 

 

CONSIDERANDO que foi aprovado pelos membros da Diretoria Executiva FESF o  

Projeto para Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Residência em 

Medicina de Família e Comunidade da FESF-SUS, cujo conteúdo refere-se à 

concessão de bolsas nas modalidades Coordenador de Projeto, Apoio Pedagógico, 

Preceptoria e Estudante; 

 

CONSIDERANDO que o Coordenador de Projeto, Conteudistas, Apoio Pedagógico, 

Tutorias e Estudantes previstos pelo projeto serão remunerados pelo mecanismo de 

concessão de bolsa. 

 

O Diretor Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, no uso das suas 

atribuições estatutárias, RESOLVE: 

 

 

Art. 1º - Aprovar o Projeto para Residência Multiprofissional em Saúde da Família e 

Residência em Medicina de Família e Comunidade da FESF-SUS.  

 

Art. 2.º - O referido Projeto para Residência Multiprofissional em Saúde da Família e 

Residência em Medicina de Família e Comunidade da FESF-SUS segue como Anexo I 

a este Ato Administrativo, dele fazendo parte indissociável. 

 
Art. 3.º - Esse Ato Administrativo entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Art. 4.º - Revogam-se as disposições contrárias. 

 

 

Salvador - Bahia, 20 de agosto de 2015. 

 

 

 

 

Carlos Alberto Trindade  

 Diretor Geral 



 
 

 
 

 

Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 
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Objeto 

 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Residência em Medicina de Família 

e Comunidade da FESF-SUS 

 

Justificativa 

 

Em 2007, governos municipais e do estado da Bahia promoveram ampla análise da 

situação da atenção primária à saúde. Evidenciou-se, então, que a cobertura da Saúde da 

Família apresentava clara estagnação da expansão e degradação de suas práticas de 

saúde e de gestão. Caracterizava-se, dentre outras coisas, por condições de trabalho 

inadequadas, equipes incompletas (principalmente falta de médicos), descumprimento 

de carga horária, alta rotatividade de profissionais, municípios com índices de pessoal 

elevados, insuficiência e iniquidade no financiamento e no acesso à atenção básica, 

cuidado desumanizado, baixa resolutividade e insatisfação dos usuários. 

Parte da explicação dessa situação encontrava-se também na formação de trabalhadores 

de saúde em quantidade e perfil inadequados para a atenção básica. Criar uma carreira 

para a saúde da família em âmbito estadual, que permitisse uma regulação pública desse 

mercado de trabalho, foi a estratégia definida para superar, com equidade, tais 

dificuldades. Essa carreira deveria ser pública e com ingresso por concurso público de 

âmbito estadual; com incentivos à fixação do profissional, mas permitindo mobilidade 

regulada por todo estado, com um grau de segurança no emprego. 

Em consonância com o debate nacional das alternativas para a gestão do SUS, julgou-se 

mais adequada a criação de uma fundação pública de direito privado, instituída por 

municípios da Bahia e, portanto, conformando-se como órgão da administração indireta 

destes entes (interfederada), mas não dependente dos seus orçamentos, e que pudesse 

prestar serviços para todos os 417 municípios e para o Estado da Bahia. Desde o 

começo, a FESF desenvolveu e incorporou inovações na gestão do trabalho e na 

educação permanente em saúde, em gestão compartilhada com os municípios, e 

promoveu importantes mudanças nas práticas de saúde, qualificando o cuidado e 

melhorando as condições de saúde da população assistida por nossos serviços. 
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São ofertados para trabalhadores da FESF-SUS, assim como dos demais serviços e da 

gestão do SUS, desde cursos curtos de atualização até especialização e mestrado 

profissional, desenvolvidos pela própria FESF ou em parceria com as secretarias 

municipais, estadual, Ministério da Saúde, universidades e escolas estaduais de saúde 

pública. Além disso, a FESF toma a Educação Permanente em Saúde como uma das 

suas diretrizes institucionais e é compreendida como um dispositivo de qualificação das 

práticas de saúde a partir da produção coletiva de saberes. 

Assim, esta experiência acumulada em gestão, no cuidado e condução de processos de 

formação e educação permanente em saúde habilitou a FESF a propor a implantação da 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família e da Residência em Medicina de 

Família e Comunidade, que se caracterizam como um programa integrado de formação 

que visa contribuir para a reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica, 

norteados pelos princípios do Sistema Único de Saúde e articulado com a nova lei que 

sanciona o Programa Mais Médicos. 

Propõe-se, assim, formar profissionais de forma integrada e em equipes 

multiprofissionais, para que desenvolvam uma compreensão ampliada do seu papel 

nesse novo cenário, potencializando sua capacidade ativa e corresponsável nesse 

processo de mudança de modelo de atenção e formação. 

As vagas ofertadas pelos programas serão distribuídas, inicialmente, no município de 

Camaçari. A partir do contrato entre a FESF e o município, a Fundação passa a ser 

responsável pela gestão compartilhada de alguns serviços, principalmente da saúde da 

família e apoio institucional, que serão campo de prática da residência. A vagas serão 

disponibilizadas para educadores físicos, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, 

nutricionistas, odontólogos e sanitaristas. 

 

Objetivo 

 

Formação de profissionais em nível de pós-graduação na Estratégia de Saúde da Família, 

na modalidade residência. 
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Contextualização dos Programas de Residência 

 

Dentre os projetos priorizados pela FESF em seu planejamento 2014-2017, ganhou 

destaque o de Implantação dos Programas de Residências Médica e Multiprofissional em 

Saúde da Família. Uma equipe criativa e competente conduziu articulações políticas e de 

cooperação técnica que produziram uma proposta coerente com os macro objetivos da 

FESF, atraente para os municípios e para os futuros residentes e sintonizada com os 

desafios nacionais e estaduais advindos com o Programa Mais Médicos. 

A proposta tem o potencial de promover a equidade na interiorização dos serviços de 

saúde; a desprecarização, com retomada do crescimento da carreira de saúde da família; 

e, ao mesmo tempo, ser um forte indutor de mudança do modelo de atenção. 

Trata-se de uma residência que terá como locus prioritário os serviços da própria FESF, 

não só nas equipes de saúde da família, mas também de Apoio Institucional, NASF, 

matriciamento de serviços ambulatoriais especializados, pré-hospitalar de urgência, 

telessaúde, assistência ao parto humanizado e atenção domiciliar, possibilitando elevada 

integração da rede. 

A integração dos Programas de Residências Médica e Multiprofissional em um currículo 

por competências permitirá que o trabalho em equipe seja exercitado tanto no campo de 

prática como no desenvolvimento dos processos educativos, mediados por preceptores 

de campo comuns aos dois programas. Para o desenvolvimento das competências 

nucleares específicas de cada categoria, preceptores de núcleo que atuam ombro a ombro 

nos serviços FESF conduzirão o processo de formação e avaliação desses trabalhadores, 

desenvolvendo seus saberes, habilidades e atitudes. 

Além do aprendizado promovido pelas situações concretas do trabalho, será utilizado um 

amplo repertório de estratégias, com metodologias ativas de ensino-aprendizagem 

baseadas em situações-problemas, textos, filmes, músicas, dramatização, entre outras, 

que mobilizarão a afetividade, as habilidades e os saberes prévios de cada um e a busca 

crítica de novas informações que, na interação colaborativa com outros residentes, 

contribuirá para a construção de novos saberes. 
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A espiral construtivista ilustra boa parte desse processo de problematização: 

 

 

 

 

 

A residência será viabilizada junto com a contratação dos serviços da FESF pelos 

municípios e pelos incentivos do Pró-Residência. O desenho elaborado pela equipe 

permite que sejam prestados mais serviços com preços menores do que se pratica hoje 

pela FESF (atrativo para os municípios) e com remuneração complementar para os 

médicos residentes (mais atrativo para essa categoria, que não tem ocupado as vagas 

existentes). 

 

Lima, V. V. Currículo integrado. In: Padilha, R. Q. Gestão de Programas de Residência 

Médica no SUS: caderno do curso. São Paulo, 2014.  
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Modelo Pedagógico 

 

 

O modelo pedagógico adotado tem como central o usuário-cidadão e visa à maior 

integração entre os saberes e práticas multidisciplinares e ao máximo suporte pedagógico 

ao residente, problematizando o atual modelo de atenção à saúde e fomentando novas 

práticas com potencial transformador. 

Neste modelo, cada equipe de saúde é formada por três residentes, um médico, um 

enfermeiro e um dentista, que assumem responsabilidade sanitária por um território com 

uma população entre  2.000 e 3.000 pessoas. Esses residentes têm o suporte de 01 

preceptor de núcleo, de sua mesma categoria profissional, que é responsável por 

trabalhar, in loco, aspectos técnicos relacionados à prática profissional cotidiana 

específicos do cuidado prestado por esta categoria; 01 apoiador pedagógico/tutor de 

núcleo, responsável pela apoio técnico-pedagógico ao binômio preceptor-residente; 01 

apoiador pedagógico/tutor de campo, profissional generalista, preferencialmente 

Representação gráfica esquemática do modelo pedagógico dos programas de residência 

da FESF, elaborada pela equipe de coordenação dos programas. 
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sanitarista, que trabalhará os saberes e práticas relacionados ao trabalho em equipe e ao 

desenvolvimento da atenção à saúde no território. 

O preceptor de núcleo que assume a supervisão de 04 residentes de sua mesma categoria 

profissional, e, com isso, responsabilidade sanitária compartilhada por um território com 

8.000 pessoas, no qual esses residentes estão vinculados. Cada apoiador pedagógico/tutor 

de núcleo assume o apoio pedagógico de 2 preceptores e 8 residentes de sua mesma 

categoria profissional. Cada apoiador pedagógico/tutor de campo assume o apoio a duas 

equipes, compostas por seus respectivos residentes e preceptores. 

Os profissionais de nível técnico e médio, como componentes indissociáveis da equipe, 

terão suas atividades integradas aos programas de residência e contarão com todo o 

suporte técnico pedagógico ofertado à equipe. 

Desta forma, cada unidade de saúde que, antes da implantação dos programas de 

residência, contava com um médico, um enfermeiro e um dentista para prestar o cuidado 

a um a população de aproximadamente 4.000 pessoas, contará, com a residência, com 02 

residentes de cada uma destas categorias profissionais, 03 preceptores de núcleo e 01 

apoiador pedagógico/tutor de campo para o cuidado das mesmas 4.000 pessoas. 

Com isto, a implantação das residências médica e multiprofissional da FESF-SUS, além 

de contribuir para o avanço da atenção básica e do SUS através da formação e 

qualificação dos seus profissionais, proporcionará à população do município de 

Camaçari um cuidado muito mais qualificado e intensivo, já que ampliará a oferta de 

profissionais por habitante e fomentará novas práticas de cuidado, mais alinhadas com as 

diretrizes da Atenção Primária à Saúde e do SUS. 

 

Viabilidade Econômica 

 

Além de promover maior qualidade ao cuidado prestado e contar com o suporte de um 

número muito maior de profissionais por equipe, este modelo tem mais viabilidade 

econômica do que o modelo tradicional, atualmente implantado. A seguir, serão 

elencados os principais elementos que constroem esta viabilidade: 
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a) Aumento do número de equipes cadastradas no CNES
1
. Os residentes, 

mesmo estando em processo formativo, são profissionais graduados em suas 

áreas de atuação, e, portanto, legal e tecnicamente aptos ao exercício profissional. 

Desta forma, é permitido, através da portaria MS 2.488, de 21 de outubro de 

2011 que estes profissionais sejam cadastrados no CNES como integrantes de 

uma equipe de saúde da família. Desta forma, o município receberá o valor 

correspondente ao componente do PAB variável relacionado à implantação de 

equipe de saúde da família por cada equipe de residentes (R$ 9.695,00). Dito de 

outra forma, com a implantação da residência, o município tem o potencial de 

dobrar o número de equipes e também de dobrar a captação de recursos para 

custeio das equipes. 

 

b) Manutenção do quantitativo de unidades de saúde. Mesmo aumentando o 

número de equipes, o formato proposto permite a manutenção do número de 

unidades de saúde. Isto deve-se a dois fatores principalmente: 1) a população de 

referência da unidade de saúde permanecerá a mesma, apenas será dividida entre 

duas equipes o que antes era atendido por uma
2
; 2) com a reorientação do 

modelo de atenção e a redução da clientela adscrita por equipe, a quantidade de 

atividades fora do consultório, como visitas, atividades de grupo e atividades 

coletivas fora da unidade aumentará, possibilitando o revezamento na utilização 

dos consultórios entre os profissionais das equipes. Além disso, com duas 

equipes na mesma unidade, será possível a implantação de horário estendido de 

atendimento, facilitando o acesso a usuários que trabalham justamente durante o 

horário de funcionamento dos serviços de saúde. 

 

c) Financiamento dos Programas de Residências. Os programas de residência 

possuem financiamento específico pelo Ministério da Saúde. Todos os 

residentes receberão bolsas do Governo Federal, desonerando os custos para 

                                                           

1  Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
2 ,Isto propiciará uma melhoria do vínculo dos profissionais de saúde com a comunidade, já que, 

com a redução do número de pessoas por equipe, poderão conhecer melhor os usuários atendidos, e 

qualificar o cuidado prestado. 
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implantação dos serviços. Dito de outra forma, não haverá custos com repasses 

financeiros para os residentes
3
 por parte do município, o que possibilita a 

viabilidade e a vantajosidade econômica do modelo mesmo considerando os 

gastos para implantação de toda a estrutura pedagógica; 

 

d) Adesão aos Programas Ministeriais e melhoria no desempenho das equipes. 

Uma das exigências para a implantação dos Programas de Residência da FESF-

SUS é a adesão das equipes nos programas do Ministério da Saúde, como: 

Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ-AB), Programa Saúde 

na Escola, Telessaúde, Academia da Saúde e e-SUS. Estes programas visam a 

aumentar a efetividade das ações desenvolvidas pela equipe na melhoria do 

cuidado prestado aos usuários. Além disso, alguns destes programas possibilitam 

um maior aporte de recursos para o município. O caso mais destacado é o 

PMAQ-AB. Este programa prevê a avaliação das equipes de atenção básica e 

premia o bom desempenho, repassando, por equipe com desempenho ótimo, 

uma quantia adicional de igual valor ao PAB variável. Como o programa de 

residência vai qualificar as ações das equipes, implantando muitos dos processos 

de trabalho e dispositivos que são valorizados pelo PMAQ-AB, há uma forte 

tendência de ampliação das receitas municipais neste programa. Prova disso é 

que as equipes com serviços FESF, mesmo sem residência, têm avaliação pelo 

PMAQ-AB acima da média estadual. 

 

e) Ampliação do número de Núcleos de Apoio à Estratégia de Saúde da 

Família (NASF). Com o aumento do número de equipes cadastradas no CNES 

originado pelos programas de residência, será ampliado o número de NASF a 

que o município tem direito. Os NASF são equipes multiprofissionais que têm a 

função de matriciar as equipes de saúde da família e, com isso, aumentar a sua 

                                                           

3  Será necessário realizar a complementação do repasse financeiro para o residente médico, já que 

a realidade de mercado para esta categoria profissional torna a residência em Medicina de Família e 

Comunidade pouco atrativa. Há a possibilidade, a ser confirmada, do próprio Ministério da Saúde 

aumentar o valor da bolsa para estes profissionais. Caso isto não ocorra, isto será realizado pela FESF, 

onerando os custos de implantação dos serviços. De toda forma, os custos para complementação de bolsa 

para o residente médico já estão previstos na proposta atual e, mesmo assim, ficam mantidas a viabilidade 

e a vantajosidade econômica com a implantação do modelo. 
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autonomia e a resolutividade. Para efetivação dos NASF, o Ministério da Saúde 

repassa ao município valores para implantação e custeio. Estes valores não são 

suficientes para implantar toda a equipe, sendo necessário complementação do 

município. Contudo, com a implantação do programa de residência 

multiprofissional também no NASF, os residentes NASF receberão bolsa no 

Ministério da Saúde, possibilitando, da mesma forma que para as equipes de 

saúde da família, que os valores para implantação e custeio das equipes seja 

utilizado para a estrutura pedagógica, havendo sobra para que o município 

reinvista na atenção básica. 

 

f) Participação de residentes nos serviços de urgência e emergência. Os 

residentes, que são médicos habilitados ao exercício profissional, também 

atuarão, sob supervisão, nos serviços de urgência e emergência da rede 

municipal de saúde. Desta forma, além de melhorar a qualidade do atendimento 

destes serviços, haverá redução de custos pelo município para manutenção do 

serviço, já que, com o residente na escala de plantão, diminui a necessidade de 

contratação de médicos plantonistas. 

 

Modalidades e tipos de bolsas a serem concedidas 

 

Para a viabilização das residências da FESF será necessária a concessão de bolsas nas 

modalidades Coordenador de Projeto (CP), Conteudista (C) Apoio Pedagógico (AP), 

Tutoria (T) e Estudante (E), conforme apresentado abaixo. 

 

Coordenador do Projeto (CP): destinada a profissional que assume função e as 

atribuições de coordenação/gerenciamento do programa de residência. 

 

 Tipo CP- I 

Valor: R$ 7.900,00 
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Conteudista (C): profissional designado/indicado pela FESF que atuará nas atividades 

de Apoio Pedagógico ao projeto de forma pontual na produção de materiais e/ou 

mediação de espaços pedagógicos.  

 

 Tipo C - I 

Valor a partir de R$ 2.000,00 mensais; 

 Tipo C - II 

Valor entre R$ 1.500,00 e R$ 3.000,00 mensais; 

 Tipo C – III 

Valor entre R$ 500,00 e R$ 2.000,00 mensais; 

 Tipo C – IV 

Valor até R$ 1.000,00 mensais; 

 

Bolsa de Apoio Pedagógico (AP): destinada a profissional designado/indicado pela 

FESF que atuará nas atividades de Apoio Pedagógico ao projeto, acompanhando os 

residentes em seu processo de formação e apoiando os preceptores em suas atividades. 

Existirão diferentes tipos de Apoiadores Pedagógicos no Projeto: Tutores de Núcleo 

Multiprofissional; Tutores de Núcleo Médico; Tutores de Campo; Tutor Apoiador 

Pedagógico e Institucional; Tutor de Grupo Diversidade. Esses atores estão em 

diferentes faixas conforme o número de residentes, serviços e/ou carga-horária. Terão 

duração de até 25 (vinte e cinco) meses e serão subdividas nos seguintes tipos e valores: 

 

 Tipo: AP-I 

Valor: de R$ 4.500,00 a R$ 6.000,00/mês 

 Tipo: AP-II 

Valor: de R$ 2.500,00 a R$ 4.000,00/mês 

 Tipo: AP-III 

Valor: de R$ 1.687,50 a R$ 2.250,00/mês 

 Tipo: AP-IV 

Valor: de R$ 750,00 a R$ 1.500,00/mês 

 

Bolsa de  Tutoria (T): destinada a profissional  selecionado pela FESF que atuará nas 

atividades de Preceptoria no projeto, acompanhando os residentes em seu processo de 

formação. O seu valor está relacionado ao número de residentes do mesmo núcleo 

profissional vinculado ao preceptor; terão duração de até 25 (vinte e cinco) meses e 

serão subdividas nos seguintes tipos e valores: 
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 Tipo: T-I 

Valor: de R$ 2.500,00 a R$ 3.750,00/mês 

 Tipo:T-II 

Valor: de R$ 1.875,00 a R$ 2.250,00/mês 

 Tipo: T-III 

Valor: de R$ 1.125,00 a R$ 1.500,00/mês 

 Tipo: T-IV 

Valor: R$ 750,00/mês 

 

Bolsa de Estudante (E): concedida como bolsa complementar ao residente médico do 

projeto, terá duração de até 24 (vinte e quatro) meses. 

 

 Tipo: E-I 

Valor: R$ 5.351,12/mês 

 

 

Quadro síntese da estimativa de bolsas a serem concedidas pelo projeto: 

Modalidade Tipo Código Valor mensal
1
 Quantidade

2
 Funções  

Coordenador 

de Projeto 
I CP – I A partir de 2.500,00 1 

Coordenação do 

Projeto 

Conteudista 

I C-I A partir de 2.000,00 2 

conteudista de 

material pedagógico 

para formação de 

preceptores e tutores  

II C-II De 1.500,00 a 3.000,00  2 

conteudista de 

material pedagógico 

de suporte à Gestão 

do Projeto  

III C-III De 500,00 a 2.000,00  ---  

IV C-IV até 1.000,00  ---  

Apoiador I AP-I De 4.500,00 a 6.000,00 -  
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pedagógico 

II 

 

AP-II 

 
De 2.500 a 4.000,00 

3 

Tutoria Apoio 

Institucional e 

Pedagógico 

 

3 

Tutoria de núcleo 

médico (entre 5 e 8) 

residentes) 

III AP-III De 1.687,50 a 2.250,00 --  

 

IV 

 

AP-IV 

 

De 750,00 a 1.500,00 

5 Tutor de Campo 

16 

Tutor de Núcleo 

Multi e Tutor de 

Grupo Diversidade 

Preceptor 

I 
 

T-I 
De 2.500,00 a 3.750,00 5 

Preceptor Médico 

com 4 a 6 residentes 

II 

 

T-II 

 

De 1.875,00 a 2.250,00 

 

- 

Preceptor Médico 

com 3 ou 4 

residentes 

1 
Preceptor multi com 

5 residentes 

III 

 

T-III 

 

De 1.125,00 a 1.500,00 

 

15 
Preceptor Multi com 

3 ou 4 residentes 

1 
Preceptor médico 

com 2 residentes 

IV 

 

T- IV 

 
750,00 1 

Preceptor Multi com 

2 residentes 

 

Estudante I E-I 
 

5.351,12 
20 Residentes Médicos 

 

 

1
 Os valores apresentados dos tutores de núcleo e preceptores serão variáveis a depender do 

número de residentes acompanhados, podendo inclusive, haver mudança de uma faixa para outra 

2 
As quantidades apresentadas são uma estimativa baseada na distribuição proposta dos residentes 

nas unidades de saúde do Programa de Residência. Entretanto, poderá ser alterada a distribuição 
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entre os tipos de bolsas, a depender da ocupação das vagas da residência e da distribuição dos 

residentes. 

 

As bolsas descritas acima serão concedidas a partir da assinatura de Termo de Concessão 

de Bolsa e canceladas mediante a assinatura de Termo de Rescisão de Bolsa. Durante o 

desenvolvimento da residência poderão ser necessários ajustes no quantitativo e 

modalidades/tipos de bolsas a serem concedidas, o que ensejará, necessariamente, a 

elaboração de um termo aditivo ao presente projeto. 

No caso de algumas funções das bolsas de Apoiador Pedagógico e de Preceptor, o tipo e 

o valor de bolsa a ser concedido estará diretamente relacionado ao número de residentes 

que serão acompanhados pelos bolsistas ou relacionado ao número de serviços em 

acompanhamento. Assim, em caso de alteração, para menor ou  maior, no número de 

residentes acompanhados, os tipos e/ou valores de bolsa automaticamente serão 

reajustados, sem ser necessária a assinatura de um novo Termo de Concessão de Bolsa. 

Os valores de referência adotados neste projeto são:  

Tutores de Núcleo Multi: R$ 1.500,00 para 8 residentes;  

Tutores de Núcleo Médico: R$ 4.000,00 para 8 residentes; 

Tutores de Campo: R$ 1.500,00 por serviço;  

Tutores de Grupo Diversidade: R$ 750,00 por grupo; 

Preceptores Multi: R$ 1.500,00 para 4 residentes; 

Preceptores Médicos: R$ 2.500,00 para 4 residentes; 

 

Produtos esperados dos bolsistas 

 

Coordenador do Projeto – bolsista CP-I 

Produto: desenvolvimento das ações de coordenação e gerenciais da residência.  

Periodicidade: Trimestral 

Carga horária estimada para o desenvolvimento das atividades: 40 horas 

semanais 

Mecanismo de formalização: relatório de gestão do programa 

 

Conteudista 
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 Conteudista – bolsista C-I 

Produto: Materiais pedagógicos para contribuir com a formação de preceptores e 

tutores 

Periodicidade: uma vez 

Carga horária estimada para o desenvolvimento das atividades: 24 horas 

Mecanismo de formalização: apresentação do material  

 Conteudista – bolsista C-II 

Produto: Material de apoio à gestão pedagógica da residência  

Periodicidade: uma vez 

Carga horária estimada para o desenvolvimento das atividades: 16 horas 

Mecanismo de formalização: apresentação do material  

 

Apoiador Pedagógico 

 

 Apoiador pedagógico: Tutoria de Apoio Institucional e Pedagógico – bolsista 

AP-II: 

Produto: desenvolvimento das atividades de apoio institucional aos serviços que 

são campo de prática da residência e apoio pedagógico a 2 ou 3 residentes que 

estão na função de apoio institucional em formação. Periodicidade: trimestral 

Carga horária estimada para o desenvolvimento das atividades: 34 horas 

semanais 

Mecanismo de formalização: registro do acompanhamento realizados nos 

serviços e das residentes.  

 Apoiador pedagógico: Tutoria de núcleo médico – bolsista AP-II: 

Produto: desenvolvimento das atividades de apoio pedagógico da residência, por 

meio de acompanhamento até 8 (oito) residentes médicos e de seus respectivos 

preceptores 

Periodicidade: trimestral 

Carga horária estimada para o desenvolvimento das atividades: 16 horas 

semanais 
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Mecanismo de formalização: registro das avaliações dos residentes e de seus 

preceptores 

 

 Apoiador pedagógico: Tutor de Campo – bolsista AP-IV: 

Produto: desenvolvimento das atividades de apoio pedagógico da residência, por 

meio de acompanhamento de todos os residentes de uma determinada Unidade 

de Saúde da Família (USF); ou de todos os residentes de um determinado 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

Periodicidade: trimestral 

Carga horária estimada para o desenvolvimento das atividades: 16 horas 

semanais 

Mecanismo de formalização: registro das avaliações dos residentes e de seus 

preceptores 

 Apoiador pedagógico: Tutor de Núcleo Multi – bolsista AP-IV: 

Produto: desenvolvimento das atividades de apoio pedagógico da residência, por 

meio de acompanhamento de até 8 (oito) residentes multiprofissionais e de seus 

respectivos preceptoresPeriodicidade: trimestral 

Carga horária estimada para o desenvolvimento das atividades: 16 horas 

semanais 

Mecanismo de formalização: registro das avaliações dos residentes e de seus 

preceptores 

 Apoiador pedagógico: Tutor de Grupo Diversidade – bolsista AP-IV: 

Produto: desenvolvimento das atividades de facilitação de grupo de residetentes 

das diversas categorias que compõem o programa e de diferentes serviços.  

Periodicidade: trimestral 

Carga horária estimada para o desenvolvimento das atividades: 12 horas 

semanais 

Mecanismo de formalização: registro das atividades realizadas.  

 

Tutoria 
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 Preceptor Médico – bolsista T-I: 

Produto: acompanhamento pedagógico de 4 (quatro) a 6 (seis) residentes 

médicos. 

Periodicidade: trimestral 

Carga horária estimada para o desenvolvimento das atividades: 16 horas 

semanais 

Mecanismo de formalização: registro das avaliações dos residentes 

 

 Preceptor Multi– bolsista T-II: 

Produto: acompanhamento pedagógico de 5 ou 6 residentes multiprofissionais 

Periodicidade: trimestral 

Carga horária estimada para o desenvolvimento das atividades: 16 horas 

semanais 

Mecanismo de formalização: registro das avaliações dos residentes 

 Preceptor Multi ou Médico – bolsista P-III: 

Produto: acompanhamento pedagógico de 2 (dois) residentes médicos  ou  3 ou 4 

(quatro) residentes multiprofissionais 

Periodicidade: trimestral 

Carga horária estimada para o desenvolvimento das atividades: 16 horas 

semanais 

Mecanismo de formalização: registro das avaliações dos residentes 

 Preceptor Multi – bolsista T-IV: 

Produto: acompanhamento pedagógico de 2 (dois) residentes multiprofissionais 

Periodicidade: trimestral 

Carga horária estimada para o desenvolvimento das atividades: 16 horas 

semanais 

Mecanismo de formalização: registro das avaliações dos residentes 

 

 

Estudantes 

 Estudante – bolsista E-I: 
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Produto: desenvolvimento das atividades da residência 

Periodicidade: trimestral 

Carga horária estimada para o desenvolvimento das atividades: 60 horas 

semanais 

Mecanismo de formalização: registro das avaliações pedagógicas do programa 

de residência 

 

O acompanhamento e a avaliação dos bolsistas serão realizados pelo Coordenador do 

projeto, de acordo com a elaboração dos produtos descritos acima. 

 

 

Fontes de financiamento 

 

Recursos oriundos do Contrato de Gestão com o município de Camaçari. Eventualmente, 

poderá haver complementação do financiamento por parte do Ministério da Saúde, por 

meio de transferência de recursos à FESF, conforme previsto pela Portaria GM/MS n.º 

1.248, de 24 de junho de 2013. 

 

 

Prazo de execução 

 

De fevereiro de 2015 a fevereiro de 2017. 

 

 

Resultados esperados 

 

Formação, em nível de pós-graduação, modalidade residência, de: 

 8 (oito) educadores físicos; 

 20 (vinte) enfermeiros; 

 6 (seis) fisioterapeutas; 

 20 (vinte) médicos; 

 4 (quatro) nutricionistas; 
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 14 (quatorze) odontólogos; e 

 8 (oito) sanitaristas. 

Metas e indicadores 
 

Item Indicador 
Meta 

Insuficiente Suficiente Bom Ótimo 

Ocupação das 

vagas da 

residência 

% de ocupação das vagas da 

Residência Multiprofissional 
< 39% 

 De 40 a 

59% 

De 60 a 

84% 
> 85% 

% de ocupação das vagas da 

Residência Médica 
< 39% 

 De 40 a 

59% 

De 60 a 

84% 
> 85% 

Conclusão do 

1º ano da 

residência 

% de residentes 

multiprofissionais concluintes 

do 1º ano 

< 39% 
 De 40 a 

59% 

De 60 a 

84% 
> 85% 

% de residentes médicos 

concluintes do 1º ano 
< 39% 

 De 40 a 

59% 

De 60 a 

84% 
> 85% 

Conclusão do 

2º ano da 

residência 

% de residentes 

multiprofissionais concluintes 

do 2º ano 

< 39% 
 De 40 a 

59% 

De 60 a 

84% 
> 85% 

% de residentes médicos 

concluintes do 2º ano 
< 39% 

 De 40 a 

59% 

De 60 a 

84% 
> 85% 

Avaliação dos 

residentes ao 

final do 1º ano 

da residência 

% de residentes 

multiprofissionais avaliados 

com média suficiente no 1º ano 

< 39% 
 De 40 a 

59% 

De 60 a 

84% 
> 85% 

% de residentes médicos 

avaliados com média suficiente 

no 1º ano 

< 39% 
 De 40 a 

59% 

De 60 a 

84% 
> 85% 

Avaliação dos 

residentes ao 

final do 2º ano 

da residência 

% de residentes 

multiprofissionais avaliados 

com média suficiente no 2º ano 

< 39% 
 De 40 a 

59% 

De 60 a 

84% 
> 85% 

% de residentes médicos 

avaliados com média suficiente 

no 2º ano 

< 39% 
 De 40 a 

59% 

De 60 a 

84% 
> 85% 

 


