
e Viviane Mascarenhas Góes Prado,  
Coordenadora Das Áreas Técnicas da 
Diretoria de Atenção Básica do Município 
de Camaçari. 
Leila Fraga iniciou o discurso citando a 
frase do poeta e compositor baiano Raul 
Seixas: “ Sonho que se sonha só, é só 
um sonho, e sonho que se sonha junto, 
é realidade”, justificando que o Projeto 
da residência dentro da instituição foi 
colocado como uma forma de garantir 
a manutenção no SUS, sempre se 
reinventando. 
 A procuradora reforçou ainda a 
importância do pioneirismo do Projeto 
como o maior programa de residência 
do Estado da Bahia. “ Os dois anos que se 
passaram estão marcados em cada um 
de vocês, e em nós também, pois juntos 
realizamos mais um capítulo de sucesso 
da estória da saúde pública em nosso 
Estado”, reforça Leila Coutinho. 
 A coordenadora do Programa 
de Residência, Grace Rosa, proferiu um 
discurso emocionado, pontuando os 
momentos deste programa pioneiro, 

Residência FESF conclui 
primeira turma 

“ Os dois anos que se passaram estão 
marcados em cada um de vocês, e em nós 
também,  pois juntos realizamos mais um 
capítulo de sucesso da estória da saúde 
pública em nosso Estado”,  Leila Coutinho. 
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 A solenidade realizada no 
auditório do Centro de Pesquisa Gonçalo 
Muniz - CPqGM na Fiocruz, em Salvador, 
reuniu na manhã deste sábado (06), os 
cursistas do Programa de Residências 
Integradas em Medicina de Família e 
Comunidade e Multiprofissional em 
Saúde da Família. 
 Os cursos aprovados pelos 
Ministérios da Educação e Saúde 
encerraram a primeira turma, que   
iniciou as atividades em 2015. Os 
residentes atuaram por dois anos no 
município de Camaçari, localizado a 46 
km de Salvador, nas unidades de Saúde 
da Família da quarta região do município. 
Concluiram o curso 48 residentes do 
Programa Multiprofissional e 3 no 
Programa de Medicina.  
 A mesa de abertura contou 
com a presença de Leila Fraga 
Coutinho, Procuradora da FESF-SUS, 
representando o Diretor Geral da FESF-
SUS, Carlos Alberto Trindade, Clara 
Mutti Vasconcelos, Coordenadora de 
Ensino da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), Grace Fátima Souza Rosa- 
Coordenadora Geral do Programa de 
Residência Multiprofissional em Saúde 
da Família, Mariana Machado Aragão, 
Preceptora Médica da Residência 

destacando que todo o aprendizado e 
construções foram possíveis pela atuação 
coletiva dos atores envolvidos. 
A residência integrada FESF-SUS está 
com a segunda e terceira turma em curso, 
atuando nos municípios de Camaçari, 
Dias Davila e Lauro de Freitas, com 137 
residentes matriculados. 
 O programa foi construído com 
a experiência acumulada em gestão, no 
cuidado e condução de processos de 
formação e educação permanente em 
saúde da Fundação Estatal e a excelência 
em produção de ciência, desenvolvimento 
tecnológico e formação de recursos 
humanos na área de saúde da Fundação 
Oswaldo Cruz.
 Os profissionais vivenciaram 
na prática os serviços com o suporte de 
preceptores, com espaços mediados 
por apoiadores pedagógicos, núcleo 
profissional e equipes, para que as 
vivências sejam refletidas, processadas, 
ressignificadas e dialoguem com diversos 
referenciais, gerando uma produção 
coletiva de conhecimento.
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Solenidade reuniu residentes, familiares e amigos, encerrando 2 anos de curso.


