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CAPÍTULO 1 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Luís Felipe Oliveira Ferreira

1.1 Apresentação do Livro ao Leitor

Prezado Leitor(a) seja muito bem-vindo, esta é uma produ-
ção colaborativa que tem o intuito de poder lhe proporcionar conhe-
cimento sobre o processo de pós-graduação. Nesta obra, será apre-
sentado a você informações sobre alguns programas de residência 
e mestrado. 

E mais do que isso, dicas preciosas de como se preparar para 
ingressar, as possibilidades que você terá durante a vivência da resi-
dência e mestrado e também o que lhe espera após concluir. 

Esperamos que esta obra possa lhe proporcionar uma leitura 
leve e suave e que o conhecimento aqui adquirido possa contribuir 
com a sua formação.

Para guiar sua leitura, oriento começar por este capítulo e em 
seguida ler o capítulo dois, pois são componentes introdutórios do li-
vro. A partir disso, você poderá ficar à vontade para escolher os capí-
tulos em que você irá trilhar na sua leitura. 

Desejo uma excelente leitura. 

1.2 O que é a pós-graduação Latu Sensu e Stricto Sensu.

Uma dúvida muito comum dos alunos é saber o que significa 
uma pós-graduação Latu Sensu e Strictu Sensu, já que alguns en-
tram no curso de graduação e não sabem a diferença ou mesmo es-
tão prestes a se formar e também não detém este conhecimento. 
Mas fique tranquilo(a) sempre é tempo de aprender. 

Então vamos lá, primeiro temos que entender a pós-gradua-
ção como uma etapa de qualificação posterior à graduação, isso é 
fato, não é? 
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Mas, ela é dividida em duas modalidades, Latu Sensu e Stric-
tu Sensu, como já mencionado, vamos então agora para o conceito 
de cada.

1. Latu Sensu: Compreendem os cursos de especialização com 
carga horária mínima de 360 horas e o profissional concluden-
te recebe o certificado de conclusão da especialidade cursada 
(BRASIL, 2018). Como exemplo temos a residência e os cur-
sos de especialização em diferentes áreas. 

2. Strictu Sensu: Compreendem os cursos de mestrado e douto-
rado e os candidatos concludentes recebem o diploma (BRA-
SIL, 2018).

Ambas as formas de pós-graduação têm como objetivo a qua-
lificação profissional. No entanto, a pós-graduação latu sensu foca 
na preparação do profissional para o mercado de trabalho, enquan-
to o mestrado e doutorado tem como objetivos a qualificação de pes-
quisadores e professores. Embora inicialmente a expansão da edu-
cação profissionalizante de professores, principalmente na educação 
básica, tenha sido realizada por meio da especialização latu sensu 
(FONSECA; FONSECA, 2016). 

 1.3 O que é a Residência Multiprofissional em Saúde? 

A Residência Multiprofissional em Saúde (RMS) é uma mo-
dalidade de especialização com duração mínima de dois anos e car-
ga horária semanal de 60 horas, que somadas equivalem a um total 
de 5.760 horas. É uma configuração de formação em serviço pensa-
da para qualificar a formação de profissionais da saúde para atuarem 
no Sistema Único de Saúde (SUS). Abrange diversas categorias pro-
fissionais, tais como: biomedicina, ciências biológicas, educação físi-
ca, enfermagem, farmácia, física médica, fisioterapia, fonoaudiologia, 
medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia, saúde coleti-
va, serviço social e terapia ocupacional (BRASIL, 2014). 

A política que rege a RMS foi instaurada em 2005 por meio da 
Lei 11.129/2005 (BRASIL, 2011).  Ao longo dos anos algumas refor-
mulações e expansões foram realizadas, e entre os anos de 2014 e 
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2015 foram registrados aproximadamente 1.225 programas de resi-
dência uniprofissional (apenas uma categoria profissional) e multipro-
fissional (BRASIL, 2015). Um estudo conduzido por Sarmento et al. 
(2017) demonstrou que os programas se concentram principalmente 
na região sudeste (46,3%) e nordeste (20,6%).

1. 4 O que é o mestrado acadêmico e profissional?

O Mestrado Acadêmico (MA) tem como objetivo principal for-
mar pesquisadores e docentes. Em um sentido mais específico, tem 
como intuito qualificar profissionais graduados para desenvolverem 
pesquisa, qualificação e aprimoramento da prática docente (SAN-
TOS et al., 2019). 

O Mestrado Profissional (MP) tem como objetivo geral qualifi-
car os profissionais para atuarem de forma mais científica nos servi-
ços de saúde. No entanto, os profissionais qualificados por esta mo-
dalidade também são aptos a exercerem à docência, uma vez que, 
essa dimensão está inserida no processo formativo (BRASIL, 1998; 
SANTO et al., 2019). 
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CAPÍTULO 2

POR QUE FAZER PÓS-GRADUAÇÃO?

Luís Felipe Oliveira Ferreira

Prezado Leitor(a), este capítulo traz uma reflexão do autor so-
bre o processo de pós-graduação e o mercado de trabalho. Vale sa-
lientar que é uma análise crítica pautada na vivência enquanto pes-
quisador e profissional da área da saúde. Convido você a fazer uma 
leitura crítica e reflexiva sobre as seguintes perguntas: 

1. Por que fazer pós-graduação latu sensu na modalidade de re-
sidência? 

2. E por que fazer a pós-graduação strictu sensu (Mestrado e 
Doutorado)?

Para trazer à tona esta reflexão irei utilizar uma visão da cate-
goria profissional a qual faço parte que é a enfermagem, por meio de 
algumas informações da literatura. 

O processo de envelhecimento e do aumento da expectati-
va de vida trouxe para os serviços de saúde demandas relacionadas 
principalmente às Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). 
Que por sua vez, gerou uma necessidade de atenção qualificada nos 
diversos níveis de atenção, desde cuidados primários até cuidados 
em níveis secundários e terciários. Isso trouxe uma expansão dos 
empregos para a área da saúde e principalmente da enfermagem, 
especificamente com o surgimento e descentralização da Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) (BRASIL, 2011; BRASIL, 2012).

No entanto, existe um paradoxo ainda não muito bem escla-
recido no âmbito internacional, de um lado existem países com mui-
tas demandas de emprego para profissionais de enfermagem e défi-
cit de profissionais para ocuparem essas vagas. Por outro lado, exis-
tem países com níveis altos de desemprego e migração de profissio-
nais para outros países. (BUCHAN, 2007)
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Existe uma realidade complexa a ser entendida, principalmen-
te relacionada ao desemprego e subemprego com a escassez de 
profissionais qualificados. No tocante ao desemprego, existe uma re-
alidade de vários profissionais enfermeiros recém-formados desem-
pregados por falta de experiência profissional e qualificação. Por ou-
tro lado, há uma relação com desligamento dos profissionais por fal-
ta de valorização e empregos com péssimas condições de trabalho e 
remuneração (DOLVO, 2005; KINGMA, 2018). 

Outro dado importante refere-se ao quantitativo dos profissio-
nais de enfermagem e sua qualificação profissional. De acordo com 
o levantamento realizado pelo Conselho de Enfermagem (COFEN) 
em parceria com Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) em uma pes-
quisa com o objetivo de identificar o perfil dos profissionais da referi-
da área, entre 413.184 profissionais entrevistados, cerca 7% possu-
íam residência, 3,6% mestrado profissional, 10,9% mestrado acadê-
mico e 4,7% doutorado. Enquanto 72,8% tinham especialização em 
outra modalidade que não residência (COFEN, 2013). 

Diante do exposto, podemos fazer a seguinte reflexão: esta-
mos diante de um paradoxo entre vagas ociosas de trabalho em al-
guns países e falta de emprego em outros. No entanto, há um ponto 
em comum, que é o déficit de “mão de obra” qualificada. Se levarmos 
em conta também o perfil de profissionais da enfermagem vemos 
que menos de 10% possuem o título de especialista na modalidade 
de formação em serviço (residência), o que nos faz refletir sobre a 
importância da qualificação dos profissionais com esta modalidade. 

Em relação a continuidade da formação, vemos que um nú-
mero restrito de profissionais possui mestrado e doutorado, o que so-
mado à crescente evolução da ciência e tecnologia irá exigir cada vez 
mais qualificação desses profissionais para a permanência no mer-
cado de trabalho e o acesso a melhores remunerações.

Dessa forma, podemos refletir sobre a importância da quali-
ficação dos profissionais de enfermagem, por meio da pós-gradua-
ção latu sensu e strictu sensu, para atender as demandas do merca-
do de trabalho. E isso pode também se estender a outras categorias 
da saúde, uma vez que a inserção no mercado de trabalho não dife-
re muito da enfermagem. 
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CAPÍTULO 3

RESIDÊNCIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE
 

Suellen Aparecida Patricio Pereira
Luís Felipe Oliveira Ferreira

3.1 Um olhar sobre a atuação do fisioterapeuta numa Residência 
Profissional em Saúde da Família e Comunidade

A rotina dos serviços e as relações que se operam são essen-
ciais para a criação de processos formativos na realização da ges-
tão e do cuidado em saúde, com o objetivo de enfrentar os desafios 
relacionados à consolidação do SUS, principalmente quando obser-
va-se o princípio da integralidade. Deste modo, nota-se a necessida-
de de mudanças no processo de trabalho e na compreensão da mul-
tiplicidade que constitui as práticas de cuidado (HECKERT, 2010).  
Deste modo, o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde 
(PRMS), cujo embasamento está nos princípios do SUS, surge como 
estratégia para a reorganização dos serviços públicos (SILVA; CA-
PAZ, 2013).

O PRMS contribui no sentido de integrar saberes, possibili-
tar a vivência nos diferentes serviços que compõem a rede de aten-
ção à saúde e criar espaços facilitadores para reflexões sobre a prá-
tica profissional, relações institucionais, interpessoais e com os usu-
ários (MENDES, 2013). O objetivo é possibilitar mudanças na aten-
ção à saúde e buscar a integralidade das ações prestadas, baseado 
em uma política de educação permanente para a formação de traba-
lhadores para o SUS (SILVA; ARAÚJO, 2019).

As residências voltadas para a atenção primária visam poten-
cializar a Estratégia Saúde da Família (ESF) como dispositivo de mu-
dança na atenção à saúde, o que possibilita o avanço do trabalho 
multiprofissional nos serviços. Visto que os programas de residência 
em saúde da família incluem diversas categorias profissionais que 
não atuam nas Unidade Básicas de Saúde (UBS), estes ampliam o 
conhecimento dos trabalhadores sobre território e dados epidemio-
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lógicos, e melhoram o planejamento das ações. Além disso, a par-
ceria ensino, serviço e comunidade se faz necessária para consoli-
dação do PRMS como estratégia de mudança na formação dos tra-
balhadores da saúde (AREDES et al., 2013; CEZAR; RODRIGUES; 
ARPINI, 2015).

De maneira geral, o PRMS possibilita mudanças efetivas no 
comportamento e nas práticas dos residentes; fornece qualificação 
na área/eixo do programa; êxitos nas dimensões cognitiva, afetiva e 
psicomotora – pensar, sentir e agir – dos residentes; articulação entre 
saber e fazer, ajudando a consolidar a formação acadêmica; conheci-
mento acerca do fazer de outras categorias profissionais, fomentan-
do a interdisciplinaridade e a formação de parcerias produtivas; além 
de auxiliar na identificação das potências e dos limites de cada servi-
ço (SILVA; ARAÚJO, 2020).

 A partir da nova concepção de saúde, não mais restrita à au-
sência de doença, o fisioterapeuta insere-se na atenção básica numa 
nova perspectiva de atuação na promoção de saúde e prevenção de 
doenças e não apenas no tratamento e na reabilitação. Deste modo, 
o profissional da fisioterapia pode desenvolver atividades efetivas em 
todos os níveis de atenção à saúde, dentro da equipe interdisciplinar 
(BAENA; SOARES, 2011). A inserção do profissional da fisioterapia 
no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), por meio da Porta-
ria GM/MS nº 154, representa uma aproximação formal da fisiotera-
pia com a Atenção Básica (AB), sob o ponto de vista de uma política 
de saúde (ASSIS et al., 2017).

A inclusão do fisioterapeuta nas equipes da ESF via residên-
cia possibilita a desmistificação de seu estigma de tratador/reabilitador 
diante dos demais profissionais da saúde e dos usuários dos serviços. 
A experiência de trabalho em equipe multiprofissional, com intercâm-
bio de experiências interprofissionais e entre profissionais da saúde 
e sujeitos da comunidade proporciona um olhar diferente no cuidado 
à saúde, deixando de enfocar o atendimento individual e enxergando 
as potencialidades do atendimento coletivo (MAIA et al., 2015). Sen-
do assim, a inserção do fisioterapeuta em programas de Residências 
Multiprofissionais possibilita o conhecimento da potencialidade e com-
petência deste profissional em todos os níveis de atenção e a sua im-
portância na integralidade em saúde (OLIVEIRA; MEDEIROS, 2018).
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3.2 O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Fa-
mília e Comunidade da Universidade Estadual do Piauí (RMSFC).

A Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comu-
nidade (RMSFC) é uma modalidade de ensino de pós-graduação lato 
sensu, cujo objetivo é qualificar profissionais de diversas categorias 
para atuarem no SUS, tendo como princípio básico a prática multipro-
fissional e interdisciplinar em Saúde da Família. A residência permite a 
obtenção de competências sociais, políticas, técnicas e humanas para 
aplicá-las na perspectiva da promoção da saúde. A RMSFC possui du-
ração de 02 (dois) anos em tempo integral, em caráter de dedicação 
exclusiva (60 horas semanais), com atividades teórico-práticas (20%) 
e atividades práticas de formação em serviço-comunidade (80%). 

A formação em serviço-comunidade é desenvolvida sob su-
pervisão de docentes: um coordenador, tutores de campo e precep-
tores, junto às equipes de Saúde da Família, podendo estender-se às   
unidades hospitalares do Estado. As categorias profissionais contem-
pladas nesta residência são: educação física, enfermagem, fisiotera-
pia, nutrição, odontologia, psicologia e serviço social.

As atividades teóricas e teórico-práticas foram desenvolvidas 
tendo como base a pluralidade pedagógica, visando a formação de 
autonomia e emancipação por parte dos profissionais residentes no 
processo de ensino-aprendizagem, a partir do uso de metodologias 
ativas. O programa é dividido em módulos, projetos de extensão mul-
tiprofissionais e projetos de extensão de categoria, nos quais foram 
vivenciadas práticas relacionadas à saúde pública.  Os módulos ain-
da são constituídos por Grupo de Estudo Multiprofissional (GEM) e 
seminários de formação, que são abertos à população, aos estudan-
tes e profissionais de saúde. Já os projetos de extensão multiprofis-
sionais, desenvolvidos nos territórios, são em geral voltados para: 
saúde do trabalhador; integração dos equipamentos sociais e forma-
ção/fortalecimento de conselhos locais de saúde; comunidade esco-
lar, constituída por alunos, professores, diretores/coordenadores pe-
dagógicos e pais; e população, por meio da oferta de práticas corpo-
rais, atividades físicas e educação em saúde. 

Além disso, são realizadas nas UBS atividades baseadas 
no calendário disponibilizado pela Organização Mundial da Saúde 
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(OMS) a cada ano; Projetos Terapêuticos Singulares (PTS), ativida-
des de pesquisa, participação de eventos científicos, além de partici-
pação em campanhas direcionadas pela Secretaria Estadual e Fun-
dação Municipal de Saúde, a exemplo de reuniões dos conselhos 
municipais de saúde, ações em comunidades quilombolas, entre ou-
tras. No âmbito das categorias profissionais, existem os grupos por 
especialidade e projetos de extensão de categoria, onde são desen-
volvidas ações assistenciais, educação em saúde com temáticas di-
recionadas para temas específicos da categoria, visita aos diferentes 
níveis da rede de atenção à saúde e atividades de pesquisa.

3.3 Caminhos percorridos durante a residência: da aprovação à 
certificação.

A seleção para o programa da RMSFC para a turma do perí-
odo de 2016 a 2018 foi realizada através de três etapas: a primeira 
etapa prova com 60 questões de múltipla escolha, em que foram uti-
lizados como referencial artigos selecionados pelo próprio programa, 
além de textos referenciais do SUS; a segunda etapa foi uma entre-
vista, em que dialogou-se sobre diversos aspectos voltados ao traba-
lho multiprofissional, além da visão do profissional sobre o futuro e a 
última etapa foi a análise de currículo, que foi a parte mais relevante 
para a aprovação. Deste modo, é essencial mencionar que para uma 
seleção tão rigorosa quanto na residência, é importante que o candi-
dato tenha preparado bem seu currículo, pois ele pode fazer toda di-
ferença no fim do processo de seleção.

Após a seleção, os dezesseis residentes selecionados se reu-
niram para dar início ao programa e passaram por um processo de 
acolhimento, nomeado como “introdutório”. Esta fase representou o 
momento de aproximação com a proposta do programa e com a di-
dática que seria utilizada durante todo o programa: o uso de metodo-
logias ativas. Neste processo, foram utilizados recursos como arte-
terapia, confecção de mandalas, produção de materiais, musicotera-
pia, dentre outros. 

A metodologias ativas de aprendizagem têm como proposta 
possibilitar que o estudante seja o centro do processo de ensino e 
aprendizagem, através de vivências de situações reais, integrando 
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conhecimentos significativos. Esse processo permite que o estudan-
te se desvincule de uma metodologia que o robotiza e o limita ao que 
lhe é transmitido, e quebre o paradigma do ensino para o verdadeiro 
aprendizado (CHRISTOFOLETTI et al., 2014).

Após o introdutório, a etapa seguinte foi a territorialização. A 
territorialização constitui em um importante instrumento de organi-
zação dos processos de trabalho e das práticas de saúde, visto que 
permite que as ações de saúde sejam implementadas sobre uma 
base territorial detentora de uma delimitação espacial previamente 
determinada. O território em saúde é que determina os diferentes 
perfis demográficos, epidemiológicos, econômicos, sociais e cultu-
rais, que estão sempre em constante transformação. Desta forma, a 
performance das equipes de saúde nos territórios busca considerar 
essas particularidades (PESSOA et al., 2013; FARIA, 2020).

Durante o processo de territorialização, os residentes foram 
divididos em dois grupos de oito pessoas, cada um designado para 
uma unidade básica de saúde diferente: Alto da Ressurreição e Mon-
te Castelo. Durante essa etapa, ocorreu o primeiro contato com a 
equipe, a aproximação com a comunidade e o território. Os residen-
tes andaram por cada uma das ruas do bairro e recolheram informa-
ções epidemiológicas, sobre dispositivos sociais, potencialidades e 
vulnerabilidades. Após esta etapa, deu-se início à etapa de planeja-
mento em saúde.

Planejar consiste em atender às características territoriais, 
conduzir a previsão da execução das propostas, com objetivos, me-
tas, resultados esperados, relevância e atuação dos profissionais de 
saúde (BRASIL, 2019). Durante o processo de planejamento em saú-
de, foram realizadas reuniões com os profissionais da equipe da ESF, 
usuários e responsáveis por dispositivos sociais, onde foram priori-
zadas as questões mais relevantes citadas por eles. Deste processo, 
surgiram os seguintes projetos: “Cuidando de quem cuida”, “Adole-
SER”, “Saúde e vida”, “Comunidade em movimento”, “Conexão Saú-
de-Escola: educar para transformar”, “Rede integração” e “Família 
coruja”.

O projeto “Cuidando de quem cuida” priorizou a área de saúde 
do trabalhador. Neste projeto, foram realizadas atividades voltadas 
para os trabalhadores da UBS, em que se utilizou de momentos de 
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relaxamento, oficinas de autocuidado e utilização de práticas alterna-
tivas e complementares. Os projetos “AdoleSER” e “Conexão Saú-
de-Escola: educar para transformar” foram voltados para a saúde na 
escola e diversas temáticas foram trabalhadas com alunos e profes-
sores, como oficinas de primeiros socorros, orientações sobre saúde 
reprodutiva, orientações de saúde bucal, nutricional e postural, den-
tre outros. Priorizando a saúde física e mental, os projetos “Saúde e 
vida” e “Comunidade em movimento” possibilitaram a aproximação 
da comunidade com a atividade física. 

O espaço do grupo também foi utilizado para momentos de 
educação em saúde, em que foram tratadas temáticas diversas, 
como violência contra a mulher, autocuidado, qualidade da alimenta-
ção, dentre outros. Este foi um espaço para a realização de eventos 
temáticos, como festa junina e confraternização de natal. O projeto 
“Família coruja” foi voltado para a saúde gestacional, em que gestan-
tes, puérperas e familiares foram convidados a participar do proces-
so, no qual foram realizadas atividades de orientação em relação aos 
direitos da gestante e dúvidas comuns durante a gravidez.  Por fim, 
o projeto “Rede Integração” teve como objetivo integrar os diferentes 
pontos da rede de atenção em saúde e favorecer a aproximação e o 
diálogo destes com os profissionais da ESF.

É importante salientar que as atividades da residência não se 
restringem apenas ao território. Com o apoio da Secretaria Estadu-
al de Saúde, os residentes tiveram a oportunidade de vivenciar expe-
riências em comunidades quilombolas e indígenas. Nestas comuni-
dades, foram realizadas atividades de educação em saúde voltadas 
à saúde da mulher. Além disso, as categorias profissionais tiveram a 
oportunidade de conhecer a rede de saúde voltada para sua espe-
cialidade, em diferentes níveis. Há também a possibilidade de reali-
zar cursos organizados pelas secretarias de saúde. Por fim, durante 
esse processo encantador e desafiador, o residente deve fazer seu 
trabalho de conclusão de residência, que é apresentado no final e ga-
rante a certificação do programa.
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3.4 O que a residência em Saúde da Família e Comunidade pode 
lhe proporcionar?

A residência em saúde da família é uma experiência única e 
uma oportunidade de vivenciar a atenção primária em sua amplitu-
de. O programa contribui significativamente para os serviços de saú-
de e à atenção aos usuários, devido às ações integradoras que são 
desenvolvidas nos cenários de atuação, auxiliam também na visu-
alização do processo de trabalho das equipes e aprimoramento de 
suas atividades diárias. Além disso, a residência incita processos de 
aprendizado mútuos a partir da troca de saberes.

A atuação do profissional fisioterapeuta, em conjunto com as 
equipes de atenção básica à saúde, possibilitou um espaço favorável 
à troca de saberes, conhecimentos e experiências únicas. A residên-
cia proporciona um aprendizado em um nível mais profundo e efeti-
vo da atenção primária em saúde do que a graduação, que para a 
área da fisioterapia é geralmente voltada para a atenção secundária 
e terciária, o que permite a compreensão dos processos de trabalho, 
além do contato com o cuidado à saúde, que muitas vezes transcen-
de o consultório clínico e exige que os profissionais tenham não ape-
nas conhecimento técnico, mas também a capacidade de lidar com 
as peculiaridades de seu território de atuação.

Deste modo, o trabalho em conjunto com as equipes da ESF 
permite além da experiência de trabalho em equipe, a oportunidade 
de expansão de conhecimentos em relação às inúmeras possibilida-
des de atuação do fisioterapeuta. Inclui-se a isso um contato mais 
palpável da comunidade com a fisioterapia e um olhar ampliado so-
bre esta profissão que tem muito o que oferecer para todos os níveis 
de atenção em saúde.

3.5 O olhar da enfermagem sobre a Residência em Saúde da Fa-
mília

O enfermeiro tem um papel crucial na execução da ESF, por 
ser um profissional que faz parte da equipe mínima, composta por 
Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e Agente Comunitário 
de Saúde (ACS), tem algumas atribuições que são consideradas es-
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sências para que a ESF seja executada de uma forma qualificada. 
Uma dessas importantes ações é o papel de coordenador do traba-
lho dos ACS, que por sua vez, são o elo de ligação entre a comunida-
de e os serviços prestados pela equipe de saúde. 

Durante a vivência prática é possível percebermos com uma 
equipe com um enfermeiro líder ativo e ACS bem articulados fazem 
a diferença para uma assistência qualificada. Fui residente em saú-
de da família no município de Parnaíba, localizado a aproximada-
mente 320km da Capital do Estado do Piauí. Nessa vivência de qua-
se 24 meses, tive a oportunidade de trabalhar em duas equipes de 
saúde da família com perfis bem diferentes e com populações tam-
bém distintas. 

No entanto, ficava nítido a diferença do processo de trabalho 
quando a equipe de ACS e o enfermeiro estabelecem uma relação 
de confiança com a comunidade e fazem um trabalho colaborativo. 
Além disso, é salutar evidenciar que as inúmeras fragilidades e difi-
culdades encontradas pelos profissionais limitam a sua atuação prin-
cipalmente no tocante a ações de prevenção e promoção da saúde. 

Nesse sentido, a equipe de residência multiprofissional tem 
um papel fundamental para contribuir para potencializar ações de 
educação em saúde para implementação de ações de prevenção e 
promoção da saúde com o objetivo de proporcionar uma atenção in-
tegral ao usuário do SUS. 

Algumas experiências exitosas foram desenvolvidas no referi-
do município a exemplo de grupos de gestantes, grupo de saúde do 
homem, grupo de assistência a pessoas com hipertensão e diabetes, 
grupo de cuidado a saúde do trabalhador e grupo de atividade física.

Nessa perspectiva de atividades coletivas, o trabalho interdisci-
plinar é fundamental para atender as demandas dos usuários de uma 
forma integral e assim proporcionar uma atenção à saúde qualificada.  

Após a experiência do programa de residência em saúde da 
família o profissional de enfermagem, molda sua atuação e torna-se 
um profissional ainda mais qualificado, pois aprende inúmeros atribu-
tos que a graduação não consegue proporcionar. Além disso, o título 
de especialista em saúde da família abrirá muitas portas ao profissio-
nal, pois este modelo de formação agrega maior pontuação para as 
provas de títulos em concursos públicos e também seleções.
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CAPÍTULO 4

A RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA

Rita de Kássia Ayres Pereira 

4.1 A residência em enfermagem obstétrica compreendendo o 
contexto histórico: 

A mortalidade materno-infantil é um problema de saúde públi-
ca no Brasil, que vem sendo enfrentado com políticas de saúde, cria-
ção de diretrizes e protocolos desde o século XX, e apesar de tais es-
forços, a morbimortalidade deste grupo ainda permanece acentuada, 
o que pode ser resultado da cultura intervencionista e medicamento-
sa vigente no país. Uma forma de superar tais resultados, é investin-
do na qualificação dos profissionais de saúde, dentre eles, a quali-
ficação e inserção da enfermagem obstétrica na assistência ao pré-
-natal, parto e puerpério, que é amplamente recomendada pela Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS), pautada na evidência de uma 
assistência com menos intervenções desnecessárias (CAUS et al., 
2012).

Historicamente, a assistência ao parto era realizada por partei-
ras, o “parir” era um processo intimamente feminino, no qual respei-
tava-se a fisiologia do parto. As parteiras não tinham formação pro-
fissional, auxiliavam mulheres em trabalho de parto de acordo com 
seus saberes e experiências. Ao longo dos anos, com os avanços na 
assistência ao parto, instaurou-se uma assistência mecanicista, com 
uma autonomia na figura masculina médica, no qual a mulher perdeu 
o protagonismo no seu trabalho de parto, e as demais mulheres pre-
sentes estavam ali para auxiliar. Assim passou-se a enxergar o par-
to como um evento patológico, que necessita de intervenção médica, 
levando a um aumento do número de cesarianas e de procedimentos 
desnecessários (CARREGAL et al., 2020)

De acordo com o Carregal et al. (2020), ao se pensar em uma 
especialização em obstetrícia, é importante que se faça esse res-
gate histórico, uma vez que, a assistência de enfermagem obstétri-
ca é pautada no respeito à fisiologia do parto, e a saber intervir ape-



29

nas quando necessário, levando em consideração que ali existe um 
corpo feminino, e que junto com ele existem desejos e expectativas. 

Um estudo quantitativo, descritivo e retrospectivo, realizado 
por meio de levantamento documental em uma maternidade campo 
de prática para residentes de enfermagem obstétrica, evidenciou-se 
menor número de intervenções durante o trabalho de parto e parto, 
chegando a conclusão que o modelo de assistência prestado por re-
sidentes de enfermagem obstétrica (REO) apresentou desfechos ma-
ternos e neonatais favoráveis, seguindo as recomendações da OMS. 
Isso demonstrou que o Programa de Residência em Enfermagem, 
possibilita uma formação profissional pautada na diminuição de inter-
venções desnecessárias e no respeito à fisiologia do parto, gerando 
resultados positivos para saúde materno-infantil (REIS et al., 2015).

Silva et al. (2020), entrevistaram 13 enfermeiras egressas de 
programas de residência em enfermagem obstétrica, que apesar dos 
desafios e tensões observados através da fala das enfermeiras no 
seu processo de formação, as enfermeiras apontaram pontos positi-
vos, como a diversidade de profissionais e preceptores, tendo a opor-
tunidade de explorá-los e aperfeiçoar sua prática na assistência ao 
parto, consideraram sua formação rica, e que devido a carga horária 
extensa, tiveram oportunidade de adquirir experiência e alinhar a te-
oria à prática. Importante ressaltar que todas mencionaram que a es-
pecialização na modalidade de residência foi fundamental para sua 
atuação, contribuição profissional e ao ingresso no mercado de tra-
balho, além de ser o caminho para alcançar um modelo de assistên-
cia mais humanizado e menos intervencionista. 

A residência em enfermagem obstétrica foi regularizada atra-
vés da Portaria nº 1.721, de 15 de dezembro de 1994, que especifi-
cou os requisitos para obtenção do título e passou a fazer parte dos 
cursos de pós-graduação lato sensu, com uma carga horária míni-
ma de 360 horas. A primeira pós-graduação lato sensu em enferma-
gem obstétrica, na modalidade de residência, foi proposta no Rio de 
Janeiro, pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em 2004. E em 
2013, foi criado o Programa Nacional de Residência em Enfermagem 
Obstétrica (PRONAENF) a partir de uma ação estratégica da Rede 
Cegonha, visando capacitar enfermeiros para assistência à mulher e 
ao recém-nascido (JARDIM et al., 2017).
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4.2 Conhecendo os cenários de prática: 

Os programas de REO contêm majoritariamente um campo 
de prática pré-definido, também conhecido como Hospital Escola, 
embora também possa agregar outros setores da Rede de Atenção 
à Saúde. Diante da preparação para o ingresso no programa de re-
sidência faz-se necessário conhecer o cenário de prática, visto que 
será também o seu “novo lar”, pois será o cenário de maior concen-
tração de prática no programa. 

O Hospital Sofia Feldman (HSF) é um hospital filantrópico que 
pertence à Fundação de Assistência Integral à Saúde (FAIS), locali-
zado no distrito sanitário norte, na periferia de Belo Horizonte, e as-
siste a uma população de aproximadamente 600 mil habitantes dos 
distritos sanitários norte e nordeste e outros municípios do interior. 
Atualmente a instituição conta com 185 leitos, sendo 87 obstétricos, 
40 em unidade de terapia intensiva neonatal (UTI), 30 em Unidade de 
Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINco), 15 de Uni-
dade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) e 12 de 
outras clínicas, além de outra unidade, localizada no bairro Carlos 
Prates, em Belo Horizonte, onde são realizadas  consultas de pré-na-
tal de baixo e alto risco, além de consultas de planejamento familiar, 
incluindo a inserção de dispositivos intra-uterinos (DIU). O HSF reali-
za cerca de 900 partos ao mês (FAIS, 2022)

Os indicadores do HSF do primeiro trimestre do ano de 2021, 
demonstram que foram assistidos em média 951 partos, sendo 
28,7% partos cesáreos e 88% dos partos normais assistidos por en-
fermeiras obstetras. Foram realizados 8.129 atendimentos ambulato-
riais, 1.701 atendimentos de pré-natal e 953 inserções de DIU (FAIS, 
2022)

Desde o início da prestação de serviços no HSF, na década 
de 1980, a instituição oferece uma assistência pautada na humaniza-
ção, no respeito à fisiologia do parto e nascimento, tornando possí-
vel que a mulher seja protagonista no cenário de parto, e garantindo 
como parte essencial desse processo a presença da família. Impor-
tante ressaltar que o enfermeiro obstetra possui forte atuação dentro 
do HSF, nos diferentes espaços assistenciais, como estratégia para 
fortalecer a humanização do parto, baseado em evidências científi-
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cas. “Possui autonomia para atuar, diretamente, no parto normal sem 
distocia, no acompanhamento puerperal, na assistência direta ao re-
cém-nascido, além da promoção de atividades educativas para saú-
de da mulher e planejamento reprodutivo” (JARDIM, et al., 2017).

O hospital busca investir em práticas inovadoras e que gerem 
resultados positivos no atendimento prestado à comunidade, o que 
possibilitou à Instituição reconhecimento nacional, principalmente no 
atendimento humanizado ao parto, sendo referência nesse quesito. 
Em 1998, foi classificada entre as melhores maternidades do Brasil, 
pela Revista Crescer e possui o selo de Hospital Amigo da Criança 
do Ministério da Saúde/UNICEF, dentre outras premiações conquis-
tadas (FAIS, 2022).

4.2.2 A residência em enfermagem obstétrica do Hospital Sofia 
Feldman: ingresso, possibilidades e vivências.

O HSF contribui para a formação de enfermeiros obstetras na 
modalidade de residência desde 2015, orientado pelas propostas pe-
dagógicas e resoluções da Comissão Nacional de Residência Multi-
profissional em Saúde (CNRMS) e pelos valores da instituição, que 
se fundamentam na atenção humanizada e integral à mulher, no ci-
clo gravídico e puerperal, bem como ao recém-nascido e sua família, 
baseada em evidências científicas. A residência conta com uma car-
ga horária de 60 horas semanais, distribuídas em 48h semanais prá-
ticas e 12h semanais teóricas, totalizando ao final 5.760 horas/aula.

A proposta do programa de residência em enfermagem obsté-
trica do HSF, segundo Jardim, et al (2017) propõe que

O Enfermeiro Residente durante a sua formação, viven-
cie diferentes espaços de aprendizagem teórica e práti-
ca, no exercício de uma assistência integral, humaniza-
da e cientificamente fundamentada, visando à mudança 
do modelo de assistência obstétrica e neonatal no país 
e contribuindo para a consolidação das políticas públi-
cas vigentes.

Estudo realizado por Jardim, et al. (2021), buscou compreen-
der a partir do olhar de enfermeiros residentes do programa de en-
fermagem obstétrica, as potencialidades e desafios vivenciados no 
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cotidiano da residência do HSF. Foram entrevistados 14 enfermeiros 
obstetras residentes, que referem uma “formação completa”, consi-
deram a formação no HSF “única e diferente de outros cenários de 
assistência materno infantil no Brasil” e ressaltam uma formação de 
qualidade, pautada na humanização da assistência ao parto. Che-
gou-se a conclusão de que os residentes  do HSF entrevistados pos-
suíam uma percepção positiva da residência, e que apesar de desa-
fios como a carga horária extensa e do desgaste físico e emocional, 
estão presentes sentimentos de realização profissional e autonomia.

O último edital para ingressar no programa de residência em 
enfermagem obstétrica do HSF, foi disponibilizado no ano de 2021, 
ofertando 25 vagas para a residência de enfermagem obstétrica para 
candidatos de todo o território nacional. O último processo seletivo foi 
composto de duas etapas, a primeira etapa foi a prova objetiva, de 
caráter classificatório e eliminatório, realizada na cidade de Belo Ho-
rizonte, Minas Gerais, correspondendo a 60% da nota final. Os can-
didatos aprovados e classificados na primeira etapa, foram subme-
tidos à análise curricular, a segunda etapa do processo, que corres-
ponde a 40% da nota final.

A análise de títulos para seleção do HSF é eliminatória, então 
ter um currículo diversificado construído durante a graduação é es-
sencial, pois fará a diferença na nota final. Após a graduação também 
é possível enriquecer o currículo, através de especializações e expe-
riência profissional. 

A banca organizadora foi o Instituto Agos , vale ressaltar que, 
as provas anteriores não são disponibilizadas, e o edital contempla o 
seguinte contéudo programático: Saúde Pública (incluindo ações de 
enfrentamento da “tríplice epidemia” – Zika, Dengue e Chikungunya; 
à qualificação do cuidado e da atenção à saúde às pessoas acometi-
das pela microcefalia e outras afecções; orientações para prevenção 
e vigilância Epidemiológica das infecções por SARS-CoV-2); Políti-
cas Públicas de Saúde na Atenção à Mulher e Recém-Nascido; En-
fermagem geral; Enfermagem na Saúde da Mulher e do Recém-Nas-
cido. O conteúdo foi contemplado em setenta e cinco (75) questões 
objetivas de múltipla escolha.

O programa de residência tem início no mês de março, e an-
tes de iniciarem as atividades práticas, aconteceram oficinas de con-
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teúdo teórico e momento de aproximação entre os residentes e en-
tre a tutoria. As atividades práticas ocorrem nos diferentes setores 
da Instituição, como a casa da gestante, casa do bebê, sala de par-
to, pré-parto, pronto atendimento, ambulatório, centro de parto nor-
mal, alojamento conjunto, enfermaria de casos clínicos, bloco cirúrgi-
co, banco de leite, sala de apoio à amamentação e unidade de ges-
tação de alto risco. 

As atividades são acompanhadas por preceptores, que são 
enfermeiros obstetras do HSF,  pela coordenação e tutoras, além do 
processo de aprendizado teórico pelo corpo docente. Outro ponto a 
se ressaltar é da fomentação da participação dos residentes em ati-
vidades extracurriculares, inclusive em espaços de discussão multi-
profissional.

Diante do exposto, a residência em enfermagem obstétrica 
do HSF oferece a formação profissional de enfermeiro obstetra com 
a possibilidade de atuação em diversos campos de prática desde o 
início do programa, proporcionando uma formação pautada em prin-
cípios humanísticos, baseado em evidências científicas e respeitan-
do recomendações nacionais e internacionais de assistência à mu-
lher e ao recém-nascido. Importante ressaltar a autonomia e a possi-
bilidade de discussão da assistência com outros profissionais da saú-
de, visando a melhor conduta para a protagonista da assistência, que 
é a mulher.

Importante salientar que como mencionado acima, adquirir a 
formação de enfermeiro obstetra através da residência, pode propor-
cionar maior facilidade em adentrar no mercado de trabalho, devido 
ao título e à experiência adquirida, pode proporcionar inclusive exper-
tise e segurança para atuar também no empreendedorismo voltado 
para saúde da mulher e materno-infantil, que são áreas que crescem 
cada vez mais dentro da enfermagem. 



34

REFERÊNCIAS

CAUS, Eliz Cristine Maures; et al. O processo de parir assistido pela 
enfermeira obstétrica no contexto hospitalar: significados para as 
parturientes. Revista de Enfermagem Escola Anna Nery. v.16. n.1. 
2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/hsK5q3nhBZ9Pj-
77Gvsg9SpD/?lang=pt> . Acesso em: 08 mai. 2022.

CARREGAL, Fernanda Alves dos Santos; et al. Resgate histórico da 
enfermagem obstétrica brasileira. História da Enfermagem Revista 
Eletrônica. v.11. n.2. p.122-132. 2020. Disponível em: <http://here.
abennacional.org.br/here/v11/n2/a4.pdf> . Acesso em: 09 mai. 2022.

Fundação de Assistência Integral à Saúde. Hospital Sofia Feldman. 
Site do Hospital. 2022. Disponível em: <https://www.sofiafeldman.
org.br/>. Acesso em: 09 mai. 2022.

JARDIM, Danubia Mariane Barbosa; et al. Residência em Enferma-
gem Obstétrica no Hospital Sofia Feldman: Uma estratégia de forma-
ção no e para o Sistema Único de Saúde. In Residências e a educa-
ção e ensino da saúde: tecnologias formativas e o desenvolvimento 
do trabalho. Porto Alegre: Rede Unida, 2017.

JARDIM, Danubia Mariane Barbosa; et al. O Programa de Residên-
cia em Enfermagem Obstétrica do Hospital Sofia Feldman sob a 
perspectiva dos residentes: potencialidades e desafios. Rev. Saúde 
em Redes. v.7 n.3. 2021. Disponível em: <http://revista.redeunida.
org.br/ojs/index.php/rede-unida/article/view/3341> . Acesso em: 08 
mai. 2022.

REIS, Thamiza da Rosa dos; et al. Enfermagem Obstétrica: contribui-
ções às metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Rev. 
Gaúcha de Enfermagem. v.36. p.94-101. 2015.  Disponível em: <ht-
tps://www.scielo.br/j/rgenf/a/c7B6qZPH3mhy7LQsRb383Hd/abstrac-
t/?lang=pt>. Acesso em: 09 mai. 2022.

SILVA, Giulana Fernandes e; et al. A formação na modalidade resi-
dência em enfermagem obstétrica: uma análise hermenêutico-dialé-
tica. Revista de Enfermagem Escola Anna Nery. v.24. n.4. 2020. 
Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/X4rtM7TBZrSXgMnG-
Zwx4SGb/?lang=pt&format=html>. Acesso em: 08 mai. 2022.

https://www.scielo.br/j/ean/a/hsK5q3nhBZ9Pj77Gvsg9SpD/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/ean/a/hsK5q3nhBZ9Pj77Gvsg9SpD/?lang=pt
http://here.abennacional.org.br/here/v11/n2/a4.pdf
http://here.abennacional.org.br/here/v11/n2/a4.pdf
https://www.sofiafeldman.org.br/
https://www.sofiafeldman.org.br/
http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede-unida/article/view/3341
http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede-unida/article/view/3341
https://www.scielo.br/j/rgenf/a/c7B6qZPH3mhy7LQsRb383Hd/abstract/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rgenf/a/c7B6qZPH3mhy7LQsRb383Hd/abstract/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rgenf/a/c7B6qZPH3mhy7LQsRb383Hd/abstract/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/ean/a/X4rtM7TBZrSXgMnGZwx4SGb/?lang=pt&format=html
https://www.scielo.br/j/ean/a/X4rtM7TBZrSXgMnGZwx4SGb/?lang=pt&format=html


PÓ
S-

G
R

A
D

U
A

Ç
Ã

O
 L

AT
O

 S
E

N
S

U
 E

 S
TR

IC
TO

 S
E

N
S

U
: 

Po
ss

ib
ilid

ad
es

 p
ar

a 
a 

R
es

id
ên

ci
a 

e 
M

es
tra

do

35

CAPÍTULO 5

A RESIDÊNCIA EM TERAPIA INTENSIVA

Samara Martins Souza Veríssimo

A Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Te-
rapia Intensiva da Universidade Estadual do Piauí (RIMTIA/UESPI) 
constitui uma modalidade de ensino de pós graduação lato sensu, 
com objetivo de qualificar profissionais de diversas categorias para 
atuarem com os preceitos organizativos e funcionais do Sistema Úni-
co de Saúde - SUS, tendo como princípio básico a prática multiprofis-
sional e interdisciplinar em Saúde para que estes obtenham compe-
tências sociais, políticas, técnicas e humanas para aplicá-las na pers-
pectiva da promoção da saúde.

A RIMTIA/UESPI teve início em 2014, envolvendo 3 catego-
rias profissionais: enfermagem, fisioterapia e psicologia, sendo 5 va-
gas para cada categoria profissional, totalizando 15 residentes. Atu-
almente, o programa abre seleção a cada 2 anos, por meio de 2 eta-
pas: prova objetiva e análise curricular.

A RIMTIA tem como cenário prático o Instituto de Doenças 
Tropicais Natan Portela (IDTNP), o Hospital Getúlio Vargas (HGV) e 
o Hospital Dirceu Arcoverde da Polícia Militar do Piauí (HPM), onde 
são desenvolvidas as atividades de gestão em saúde, de forma a 
possibilitar a problematização da realidade dentro das competências 
político gerencial, atenção à saúde e educação em saúde.

Cumprindo uma jornada hospitalar de 60 horas semanais, 
sendo 12 horas diárias (das 7:00 às 19:00), o residente de fisiotera-
pia atua por meio de 5 ciclos distribuídos nos três cenários práticos: 2 
Ciclos - UTI IDTNP; 2 Ciclos - UTI HGV; 1 Ciclo - Gestão HPM. Essa 
jornada possibilita articular a educação em saúde a diversas profis-
sões, comunidades e público em geral, proporcionar aprendizado de 
conteúdos técnicos, políticos e científicos, além de formação em re-
flexão crítica e troca de experiências sobre diversos tipos de ques-
tões de saúde.

A inserção dos profissionais fisioterapeutas nas unidades de 
terapia intensiva baseia-se em uma reorganização do modelo de saú-
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de brasileiro: é necessário o conhecimento tanto das políticas hospi-
talares quanto dos perfis e rotinas específicas do local. A interven-
ção fisioterapêutica precoce, utilizando uma abordagem qualificada, 
contribui para a redução das taxas de mortalidade, infecção e tempo 
de internação hospitalar. Tais ações têm impacto direto na recupera-
ção de pacientes graves e na redução dos custos de saúde em ge-
ral. Além disso, reflete sua capacidade de agregar atividades, discutir 
casos com equipes interdisciplinares e aprimorar o atendimento inte-
gral e personalizado aos pacientes e seus familiares (PICOLLI et al., 
2013; MARCIA et al., 2009). As atividades desenvolvidas na residên-
cia visam à qualificação e formação dos fisioterapeutas, capacitando-
-os para atuarem na atenção hospitalar baseados nos princípios do 
SUS (DE PAIVA et al., 2017).

O fisioterapeuta residente é inserido no setor alvo do seu pro-
grama, sendo necessário primeiramente conhecer as políticas do hos-
pital, bem como o perfil do setor e suas rotinas. O mesmo é integrado 
à equipe, onde passa a atuar como profissional, porém com um supor-
te de fisioterapeutas especialistas que compõem o corpo de precep-
toria do programa e dos profissionais assistenciais, que auxiliam o re-
sidente a desenvolver as habilidades práticas específicas da unidade. 

As atribuições pertinentes aos fisioterapeutas residentes es-
tão distribuídas desde a admissão do paciente na unidade até o pro-
cesso de alta. É competência do residente o recebimento do plantão 
junto à equipe do setor, leitura de prontuários dos pacientes; leitura 
dos exames complementares, monitorização e avaliação do pacien-
te,  diagnóstico cinético funcional,  auxílio a equipe durante a parada 
cardiorrespiratória (PCR), auxílio ao médico no processo de intuba-
ção, montagem do ventilador mecânico, bem como suporte ventilató-
rio invasivo e não invasivo, manejo da oxigenoterapia, transporte do 
paciente intrahospitalar, Terapia de Remoção de Secreção (TRS), Te-
rapia de Expansão Pulmonar (TEP), Treinamento Muscular Inspirató-
rio (TMI), desmame ventilatório/extubação, cinesioterapia, posiciona-
mento no leito e mobilização precoce. 

Além disso, eram realizadas visitas diárias leito a leito com a 
equipe multiprofissional e os diaristas, onde todos os profissionais da 
unidade se reuniam para discutir os casos dos pacientes individual-
mente, bem como traçar as metas, objetivos e condutas a partir do 
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diagnóstico de cada paciente, o que tem se mostrado de grande va-
lia na aquisição de conhecimento de outras categorias profissionais.

Nesse sentido, a interação com a equipe multiprofissional du-
rante a residência em saúde proporcionou o desenvolvimento do seu 
trabalho em equipe, promovendo o olhar para o paciente em todas as 
suas vertentes, minimizando a visão individualista e restrita apenas à 
sua categoria profissional.

Como ferramenta de ensino, eram instituídas as discussões à 
beira do leito com os preceptores, bem como a discussões de casos 
clínicos em sala de aula com os demais residentes, constituindo um 
momento de aprendizado prático-teórico, confrontando as evidências 
na prática clínica e elaboração das condutas terapêuticas que melhor 
atendessem às necessidades do paciente.

Em relação ao contato com o paciente, este configura-se como 
um momento oportuno não só para se treinar a capacidade dos resi-
dentes no diagnóstico, objetivos e condutas terapêuticas, mas tam-
bém uma oportunidade única de pôr em prática a ética e o profissio-
nalismo. A inserção do residente fisioterapeuta na equipe vem agre-
gar um olhar integral na saúde, possibilitando através da multidiscipli-
naridade a quebra de paradigmas, trazendo uma visão mais holística, 
atribuindo melhorias na qualidade de vida dos pacientes.

Quanto ao campo de gestão desenvolvido no Hospital da Polí-
cia Militar, as atividades iniciavam-se a partir de reuniões com os se-
tores, tendo como pauta as demandas em aberto do ciclo anterior e 
as que seriam iniciadas. A partir disso, era construído um cronogra-
ma de atividades. 

O período de vivência neste campo proporcionou experiên-
cias como: seleção, documentação e construção de indicadores de 
qualidade e produção, elaboração de fichas técnicas dos indicado-
res, auditorias internas, produção de protocolos e Procedimentos 
Operacionais Padrão (POP), ações educativas de humanização, par-
ticipação em comissões e eventos científicos ofertados pela institui-
ção, além das inúmeras reuniões, momentos para planejamento das 
atividades, devolutivas dos resultados alcançados e discussão das 
oportunidades de melhorias.

Dessa forma, a residência multiprofissional tem contribuído 
para a formação de profissionais de saúde que buscam qualificação 
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e capacitação, proporcionando aos fisioterapeutas uma compreen-
são mais profunda do cuidado ao paciente crítico, prestando assis-
tência qualificada, integral e humanizada aos usuários dos serviços 
de saúde (PEREIRA; FERREIRA; BERNARDO, 2019).

Além disso, abre portas para o mercado de trabalho ao apre-
sentar profissionais diferenciados, com experiência e formação na 
área.
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CAPÍTULO 6

A RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM NEONATAL

Andressa Maria de Sousa Moura

6.1 A residência em neonatologia do HU-UFMA: Ingresso, vivên-
cias e possibilidades

O Programa de Residência Multiprofissional do Hospital Uni-
versitário da Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA) dispõe 
de 07 vagas anuais para a área de concentração neonatologia dividi-
das entre as seguintes categorias profissionais: 03 vagas para enfer-
magem, 01 vaga para psicologia, 01 vaga para fisioterapia, 01 vaga 
para terapia ocupacional e 01 vaga para farmácia. Atualmente, a úni-
ca forma de ingresso é por meio do Exame Nacional de Residência 
(ENARE).

O principal objetivo do programa é desenvolver o processo de 
formação especializada de profissionais para desempenharem ações 
de assistência, vigilância, prevenção e promoção com abordagem 
coletiva e individual de acordo com os princípios do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Desse modo, espera-se que ao final do programa, o 
profissional especialista em neonatologia disponha de competência, 
habilidade e atitude para avaliar, identificar, intervir e monitorar inte-
gralmente o recém-nascido sob o ponto de vista clínico, funcional e 
biopsicossocial considerando os preceitos da qualidade, éticos, bioé-
ticos e da humanização da assistência.

A residência tem a duração de 02 anos e uma carga horária 
de 60 horas semanais, totalizando 5.760 horas, sendo que deste total 
80% são destinados ao treinamento em serviço (TS) e 20% ao estu-
do teórico, onde ocorrem as aulas das disciplinas tanto do eixo trans-
versal como das específicas da neonatologia (BRASIL, 2014).

Durante os TS, o enfermeiro residente em neonatologia tem 
o seu rodízio dividido entre os seguintes setores: Unidade de Tera-
pia Intensiva Neonatal (UTIN), Unidade de Cuidados Intermediários 
Neonatais (UCINCo), Unidade de Cuidados Intermediários Neona-
tais Canguru (UCINCa), Ambulatório de Seguimento - também co-
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nhecido como Follow-up -, Centro Obstétrico, Banco de Leite Huma-
no, Serviço de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à 
Saúde (SCIRAS), Centro de Referência de Imunobiológicos Espe-
ciais (CRIE), e uma Unidade Básica de Saúde vinculada ao hospital.

No HU-UFMA o bebê é acompanhado desde a vida intrauteri-
na, na enfermaria de gestação de alto risco até os sete anos de ida-
de, quando recebe alta do seguimento ambulatorial especializado, 
desse modo, a instituição em questão configura-se como um cenário 
propício para desenvolvimento de estudos e aprimoramento do saber 
científico. Ademais, por ser Hospital Amigo da Criança e um dos cin-
co centros de referência nacional na disseminação do Método Can-
guru no Brasil, a instituição também possibilita ao residente em neo-
natologia a familiaridade com práticas pautadas em evidências cien-
tíficas e de referência para todo o país, assim como o convívio inte-
rinstitucional em rede (EBSERH, 2014; BRASIL, 2017).

Nesse sentido, dentre as vantagens de realizar a residência, 
destacam-se o acesso à uma prática intensa, o que proporciona um 
enorme desenvolvimento das habilidades profissionais, bem como o 
fato de ser uma excelente oportunidade de aprendizado, de conta-
to e troca de conhecimento e experiências com profissionais qualifi-
cados. Nesse cenário, destaco que uma das grandes vivências que 
a residência me proporciona é a atuação dentro de uma UTIN, pois 
é onde tenho a oportunidade de participar da assistência a neonatos 
prematuros, a pacientes com patologias raras, cardiopatias graves e 
diversos outros quadros clínicos que necessitam de uma atenção es-
pecializada.

Dessa forma, o enfermeiro especialista em neonatologia deve 
promover e estimular a criação do vínculo entre o recém-nascido e a 
família, trabalhar em procedimentos de baixa, média e alta complexi-
dade, bem como acompanhar e analisar o crescimento e o desenvol-
vimento dos bebês. Nesse sentido, após a residência, o profissional 
pode seguir carreira na assistência em todos os níveis de atenção à 
saúde, no empreendedorismo, no cuidado em domicílio, no gerencia-
mento de unidades neonatais, como também na área científica.
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CAPÍTULO 7

A RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 
ATENÇÃO EM ONCOLOGIA

Camila Araújo Pereira

7.1 A residência multiprofissional atenção em oncologia SES/
MA: Ingresso, vivências e possibilidades

A Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão (SES/MA) 
possui três Programas de Residência Multiprofissional: atenção em 
oncologia, atenção em neonatologia e atenção em terapia intensiva.  
O programa de Oncologia dispõe anualmente de 10 vagas, divididas 
entre as seguintes categorias profissionais: duas vagas para nutri-
ção, duas vagas para psicologia, duas vagas para farmácia, duas va-
gas para serviço social e duas vagas para enfermagem. Atualmen-
te, a única forma de ingresso é por meio do Exame Nacional de Re-
sidência (ENARE). 

O programa tem como objetivo colaborar para o processo de 
formação especializada de profissionais em que possam analisar cri-
ticamente a realidade do serviço e a área de abrangência sob sua 
responsabilidade, um profissional que seja capaz de atuar em equi-
pes multidisciplinares na perspectiva interdisciplinar, com vistas à hu-
manização. O perfil do egresso deve ser voltado para desenvolvi-
mento de postura colaborativa, que fomente o trabalho em equipe, 
que possa planejar intervenções ao indivíduo, a família e a coletivi-
dade, considerando o perfil epidemiológico da população e dos prin-
cípios do Sistema único de Saúde (SUS). Além de desenvolver pes-
quisa e gerar conhecimentos que possam contribuir para a melhoria 
da qualidade e inovação da assistência (MARANHÃO, 2019).

O campo de atuação dos residentes do programa de oncolo-
gia é o hospital estadual de referência oncológica do Maranhão, Hos-
pital do Câncer do Maranhão Dr. Tarquínio Lopes Filho (HCMTLF), 
considerando a Portaria nº 102/SAS/MS, de 03 de fevereiro de 2012, 
o HCMTLF é atualmente habilitado como Unidade de Assistência de 
Alta Complexidade em Oncologia (UNACON). Segundo a Política 
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Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer (2013), entende-
-se por UNACON o hospital que possua condições técnicas, instala-
ções físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à pres-
tação de assistência especializada de alta complexidade para o diag-
nóstico definitivo e tratamento dos cânceres mais prevalentes no Bra-
sil (BRASIL, 2013). 

Não diferente dos demais programas do país, a Residência 
Multiprofissional de Atenção em Oncologia tem a duração de 02 anos 
e uma carga horária de 60 horas semanais (de segunda à sexta, das 
7:00 às 19:00), totalizando 5.760 horas, sendo que deste total 80% 
são destinados ao treinamento em serviço (TS), denominação da 
prática do residente, e 20% ao estudo teórico, onde ocorrem as au-
las das disciplinas tanto do eixo transversal, eixo da área de concen-
tração e eixo específico. As aulas transversais são comuns aos três 
programas da SES/MA (oncologia, neonatologia e terapia intensiva), 
as aulas de concentração são específicas do programa de oncologia 
e comuns a todas as categorias (nutrição, psicologia, farmácia, ser-
viço social e enfermagem), já as disciplinas específicas são destina-
das às particularidades de cada categoria no seu cenário de forma-
ção (os aspectos da oncologia para cada categoria).

Para início das atividades no TS, os 10 profissionais residen-
tes são divididos em dois quintetos e cada quinteto é composto por 
uma categoria diferente, formando assim a equipe multiprofissional. 
E durante os dois anos de TS os residentes passam pelos setores do 
hospital, o rodízio é dividido entre os seguintes setores:

● Ambulatórios (destinados ao acompanhamento dos pacien-
tes oncológicos, com disponibilidade para diversas especiali-
dades, dentre elas o ambulatório da nutrição);

● Oncologia 1 (clínica destinada aos pacientes com os diferen-
tes tipos de câncer hematológico);

● Oncologia 2 (clínica destinadas aos pacientes com diferentes 
tipos de câncer e também os que se encontram em cuidados 
paliativos, que inclusive são atendidos por uma equipe de cui-
dados paliativos especializada);

● Cirúrgica 1 e 2 (clínicas destinadas aos pacientes que irão ou 
que já foram submetidos à alguma cirurgia oncológica);



45

● Serviço de Pronto Atendimento – SPA (porta de entrada de 
emergência dos pacientes oncológicos atendidos pelo hospital);

● Unidade de Terapia Intensiva – UTI 1 e 2 (destinada aos pa-
cientes oncológicos que se encontram no pós-cirúrgico imedia-
to ou que de fato estejam precisando de cuidados intensivos);

● Salão de Quimioterapia (destinados aos pacientes que fazem 
quimioterapia ambulatorial, esse momento é muito interessan-
te para os farmacêuticos que iniciam a manipulação dos qui-
mioterápicos);

● Casa de Apoio (local destinado aos pacientes que necessitam 
de estadia durante o tratamento) e uma Unidade Básica de 
Saúde (os residentes passam um mês entre UBS e Casa de 
Apoio, desenvolvendo atividades referentes à atenção primária).

O meu ingresso no Programa de Residência Multiprofissional 
Atenção em Oncologia aconteceu no ano de 2020 e finalizou no ano 
de 2022. O início foi de muitas expectativas que logo tiveram que se 
adequar à nova realidade de saúde, pois estávamos no começo da 
pandemia provocada pela COVID 19, os residentes tiveram que se 
adequar às normas de segurança sanitária para continuar com suas 
atividades e se manterem seguros, nesse sentido o Governo Fede-
ral deu início ao Programa Brasil Conta Comigo (BRASIL, 2020) com 
o intuído de incentivar a continuidade das atividades de assistências 
desenvolvidas no TS.

Antes de entrar nos aspectos da assistência nutricional de-
senvolvidas nos dois anos de residência, destaco a configuração 
multiprofissional que permite ao residente de fato pensar a partir des-
sa perspectiva interdisciplinar, as trocas de experiências e de opi-
niões, as possibilidades de se pensar no processo saúde/doença 
como um todo são a grande vivência que essa residência possibilita, 
e para além das atividades que um hospital de alta complexidade ofe-
rece (configurados em tecnologias duras), é possibilitado a constru-
ção de atividade de educação em saúde, numa perspectiva humani-
zada. Essas vivências permitem que o profissional especialista, seja 
um profissional que considera as abordagens de todos os profissio-
nais envolvidos na assistência e capaz de reconhecer de forma inte-
gral o ser humano. 
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Ao longo desses dois anos foram desenvolvidos vários pro-
jetos de educação em saúde, apoiados na Política Nacional de Hu-
manização (PNH), que busca valorizar os sujeitos e oportunizar uma 
maior autonomia, criação de vínculos solidários, participação coletiva 
nos processos de gestão e de produção de saúde (BRASIL, 2004). 

Foram trabalhadas as diversas datas de relevância para on-
cologia, dia/mês que objetiva compartilhar informações e promover a 
conscientização sobre um determinado câncer, com atividades volta-
das tanto para o público que frequentava o hospital e para a comu-
nidade do entorno, como atividades de conscientização e voltadas 
para a educação em saúde.

Os residentes também desenvolveram atividades voltadas 
para momentos de lazer (como Dia das Mães, festa junina, natal e 
etc.), com o intuito de tornar mais leve o tempo de internação dos pa-
cientes e de seus acompanhantes.  E para além do paciente e cola-
boradores, os residentes realizavam projetos em que acolhiam uns 
aos outros com o objetivo de fortalecer laços e cuidar da saúde men-
tal, principalmente por estarmos em cenário de pandemia.

Ao abordarmos a assistência nutricional, o Nutricionista Resi-
dente consegue se desenvolver como um profissional completo, ao 
longo desses 2 anos conseguimos desenvolver atividades voltadas 
às diversas fases do paciente oncológico. Nesse sentido, caminha-
mos nos diversos cenários que podemos encontrar em outros hospi-
tais de alta complexidade, a exemplo: o paciente cirúrgico, onde apli-
camos a terapia nutricional tanto no pré-operatório como no pós-ope-
ratório; o paciente crítico em ambiente de unidade de terapia intensi-
va, no desenvolvimento de atividades voltados a terapia enteral e pa-
renteral (que são e foram executadas também nas demais clínicas); 
o paciente no cenário de emergência no setor de pronto atendimen-
to; suporte  nutricional ao paciente em quimioterapia, tanto ambula-
torial como os internados, nessa perspectiva, as orientações nutricio-
nais são muito presentes o que resultou no desenvolvimento de ma-
teriais educativos (de natureza nutricional e multidisciplinar) que bus-
cavam auxiliar a orientação mais efetiva.

Uma das grandes possibilidades que a residência conseguiu 
proporcionar foi a atuação nos cuidados paliativos. Entende-se como 
Cuidados Paliativos (CP) uma abordagem que busca a promoção da 
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qualidade de vida de pacientes e de seus familiares, por meio da ava-
liação precoce e controle de sintomas físicos, sociais, emocionais, 
espirituais, no contexto de doenças que ameaçam a continuidade da 
vida (MESSIAS, 2020). 

Nesse sentido, o nutricionista residente teve a possibilidade 
de buscar desvendar os significados que a alimentação representa 
na vida do paciente e do familiar, o que vai para além do suporte nu-
tricional que aprendemos na academia, no CP o objetivo muitas ve-
zes ultrapassa apenas nutrir o corpo físico e passamos a abraçar o 
paciente como uma abordagem que esperamos que nutra o seu ser, 
através das memórias gustativas que foram construídas ao longo da 
sua vida e do significado que determinado alimento traz para ele.

Por fim, a Residência possibilita ampliar sua visão para além 
de tratar uma determinada patologia, você se torna mais sensível 
para perceber o indivíduo como um ser único. O residente tem a pos-
sibilidade, de fato, de perceber de perto a abordagens dos outros 
profissionais e de entender que todos são peça chave para uma te-
rapêutica de sucesso, e que algumas vezes o sucesso da terapêuti-
ca não é a cura, mas sim proporcionar qualidade de vida e dignida-
de para as pessoas.
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CAPÍTULO 8

O MESTRADO ACADÊMICO

Luís Felipe Oliveira Ferreira
Suellen Aparecida Patricio Pereira

Ana Lys Marques Feitosa
Ariadina Jansen Campos Fontes

Camila Araújo Pereira
Jaine Magalhães Paz de Lima

8.1 O Programa de pós-graduação em Enfermagem da Universi-
dade Federal do Piauí: Ingresso, vivências e possibilidades

O Programa de Pós-graduação em Enfermagem (PPGENF) 
da Universidade Federal do Piauí (UFPI) foi inaugurado em 2007 
com a primeira turma de mestrado acadêmico, sendo avaliado com 
nota 4 pela Coordenação Acadêmica de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), na avaliação de 2010/2012, o que permitiu a abertura da 
primeira turma de Doutorado acadêmico de Enfermagem em 2013. 
Em 2019 o PPGENF após nova avalição alcançou o conceito 4+, o 
que permitiu a contemplação demais bolsas para o programa (BRA-
SIL, 2022). 

O programa tem como área de concentração a Enfermagem 
no Contexto Social, sendo constituído por duas linhas de pesquisa. 
A linha 1 é definida como o processo de cuidar em saúde e enferma-
gem e a linha 2 refere-se as Políticas e práticas socioeducativas em 
enfermagem (BRASIL, 2022). 

Anualmente o PPGENF oferta 20 vagas para o mestrado e 20 
vagas para o doutorado sendo essas vagas divididas nas duas linhas 
de pesquisa de forma igualitária. Além de haver vagas destinadas ao 
Programa de Capacitação Interna e também a vagas para pessoas 
com deficiência e para ações afirmativas de candidatos alto declara-
dos negros e pardos. 

O processo seletivo é composto por quatro fases, sendo a pri-
meira fase o processo de homologação das inscrições de caráter eli-
minatório, a segunda refere-se à avaliação do projeto de pesquisa, 
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etapa esta eliminatória e classificatória, a terceira fase consiste na 
avalição do currículo (classificatória) e a quarta fase é referente a en-
trevista ou arguição oral, etapa também classificatória. 

O PPGENF proporciona um processo de formação qualificada, o 
corpo docente é formado por professores doutores e pós-doutores, atu-
almente o programa também oferta vagas para alunos estrangeiros de 
alguns países da América Latina e África a exemplo do Uruguaia, Para-
guaia e Angola. Além disso, o programa oferta 10 bolsas de estudos fi-
nanciadas pela CAPES para o mestrado, em que essas bolsas são dis-
tribuídas para os alunos melhores classificados no processo seletivo. 

São ofertas também oportunidades de qualificação em outras 
instituições a partir dos convênios com algumas universidades reno-
madas no país, como a Universidade de São Paulo (USP) e também 
Universidade Federal do Ceará (UFC). 

O aluno após obter o título de mestre em enfermagem terá 
oportunidades ampliadas no mercado de trabalho, seja na carreira 
docente, pesquisador ou mesmo na área assistencial. Além de ter 
mais destaque nas provas de títulos de concursos públicos. 

Dessa forma, com a atual apresentação do mercado de traba-
lho para a enfermagem, em que os profissionais lutam pela valoriza-
ção profissional, ser mestre contribui para o empoderamento da pro-
fissão e consolidação da profissão como ciência que tem um impac-
to e um papel social de suma importância no processo de crescimen-
to do país e fortalecimento da ciência e educação. 

8.2 O Programa de Pós-graduação em Ciências e Saúde da Uni-
versidade Federal do Piauí: Ingresso, vivências e possibilidades

A graduação se constitui como o início de um longo proces-
so de desenvolvimento profissional, que tem continuidade em outros 
momentos formativos, como a pós-graduação, lato e stricto sensu, 
pois as mudanças no mundo do trabalho impõem a necessidade de 
um novo modelo formativo, baseado na lógica do continuar apren-
dendo. A passagem para a pós-graduação constitui uma nova fron-
teira, especialmente para os alunos que chegaram ao ensino supe-
rior recentemente e o programa de mestrado é uma das opções de 
aprimoramento. 
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O Programa de Mestrado em Ciências e Saúde, recomenda-
do pela CAPES em 2004, é de natureza interdisciplinar e destina-se 
a profissionais da área de saúde e de áreas afins. Assim, o curso ge-
ralmente recebe um grande número de dentistas, médicos, enfermei-
ros, psicólogos, fisioterapeutas, biólogos e biomédicos que se voltam 
para o curso a fim de gerar uma grande discussão acerca dos traba-
lhos interdisciplinares, para a geração de dissertações que realmen-
te contribuam para a resolução de problemas sociais. 

O Programa objetiva formar mestres em Ciências e Saúde, 
com capacidade de gerar novos conhecimentos e atuar nos campos 
da docência e da pesquisa, tão necessários no Piauí. Nessa perspec-
tiva, o Programa fortalece a articulação entre a graduação, pesquisa 
e extensão; consolida a pesquisa científica no âmbito do Centro de 
Ciências da Saúde e da Universidade, favorecendo a expansão da 
base científica regional nas questões ligadas à saúde, bem como, a 
integração da UFPI com a sociedade piauiense.

O programa apresenta duas áreas de concentração: Métodos 
diagnósticos e Análises das condições de saúde, e Política, Planeja-
mento e Gestão em Saúde. A área de Métodos diagnósticos e Aná-
lises das condições de saúde divide-se em duas linhas de pesqui-
sa:  Nutrição e saúde, que busca realizar diagnósticos em saúde, no 
campo nutricional, bem como propor intervenções em situações de 
risco identificados, nos diversos segmentos populacionais e Investi-
gação para diagnósticos em saúde, que estuda a aplicação de mé-
todos diagnósticos em saúde, no campo epidemiológico e clínico. A 
área de Política, Planejamento e Gestão em Saúde também divide-
-se em duas linhas de pesquisa: Análise de Políticas, Sistemas, Pro-
gramas e Análise de situações de saúde, que estuda as situação de 
saúde, com enfoque voltado para as desigualdades sociais, a quali-
dade de vida e equidade em saúde como fatores determinantes des-
tas situações.

A seleção do programa é dividida nas seguintes etapas: inscri-
ção, prova didática, entrevista sobre o projeto de pesquisa e análise 
curricular. Na etapa da inscrição, deverão ser entregues todos os do-
cumentos necessários para o procedimento. Estar atento nesta eta-
pa é importante, pois ela também é eliminatória. Em seguida, é reali-
zada a prova didática, que é baseada em artigos citados no edital da 
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seleção. A etapa seguinte é a entrevista, em que o aluno deve apre-
sentar seu projeto de pesquisa e suas motivações. Neste momento, 
é importante que o projeto esteja dentro das normas e que seu con-
teúdo esteja voltado para uma das áreas determinadas para o pro-
grama. Esta etapa tem o mesmo valor de nota mínima (7,00 pontos). 
Por fim, a última etapa é a análise curricular, o que ressalta a impor-
tância de um preparo inicial do aluno, que deve vir pronto para con-
correr ao mestrado. Em média, são selecionados 25 alunos para este 
programa.

Após estar devidamente selecionado, o aluno tem dois anos 
dentro do programa para fazer as disciplinas obrigatórias e optativas. 
É importante a assiduidade, pois há reprovação por faltas, mesmo 
com a utilização de atestado para justificá-las. Logo, ter disponibilida-
de de tempo é importante. Em relação ao horário das aulas, estas va-
riam de acordo com a disciplina e disponibilidade do professor. Para 
obtenção da aprovação nas disciplinas, são realizados provas, semi-
nários e exercícios. A avaliação fica a critério de cada professor. Con-
cluídas as aulas, o aluno tem a opção de fazer um estágio docente, 
em que ele tem a oportunidade de aproximar-se da docência e dos 
alunos da graduação. As atividades a serem realizadas ficam a crité-
rio do orientador. Por fim, o discente do programa de mestrado em Ci-
ências e Saúde deve realizar sua dissertação. A temática geralmen-
te é decidida entre orientador e orientando, e pode incluir pesquisa 
laboratorial, pesquisa de campo e outros diferentes tipos de estudo.

Dentre as vantagens de realizar-se o mestrado, estão: melho-
ra do currículo, visto que além de sua dissertação, você pode parti-
cipar de grupos de estudo, além de produzir material com seus cole-
gas de turma, melhores oportunidades para o mercado de trabalho, 
principalmente para a área da docência, já que ter mestrado tornou-
-se uma exigência; mais pontos para provas de títulos de seletivos e 
concursos públicos, além da possibilidade de prosseguir o aprimora-
mento profissional no doutorado.
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8.3 O Programa de Pós-graduação em Saúde e Comunidade da 
Universidade Federal do Piauí: Ingresso, vivências e possibili-
dades

O programa de Pós-graduação em Saúde e Comunidade (PP-
GSC) da UFPI é considerado um mestrado emergente, foi criado em 
2015 com intuito e objetivo de contribuir para a formação prelimi-
nar de pesquisadores, associada à competência docente, visando o 
aprofundamento contextualizado do conhecimento na área da Saúde 
Coletiva. Além disso, fomenta a produção de conhecimento em Saú-
de Coletiva aplicável, especialmente, aos municípios do sertão nor-
destino. 

O discente formado por esse curso, serão mestres em Saú-
de e Comunidade, profissionais qualificados com capacidade técni-
co-científica de gerar novos conhecimentos e de atuar no campo da 
docência e da pesquisa, com o enfoque na Saúde Coletiva, poden-
do atuarem em postos de gerenciamento do sistema de saúde e no 
âmbito escolar. Além disso, o programa contribui para enriquecimen-
to de competências científicas e profissionais dos graduados, poden-
do ser considerado como fase preliminar ao doutorado. 

Atualmente o programa de mestrado trabalha com duas li-
nhas: Análises de Situações de Saúde e Saúde na Escola. A primei-
ra linha refere-se à Situações de Saúde, com enfoque voltado à Aná-
lise de Determinantes, Fatores de Risco e condições de vulnerabili-
dade correlatas ao Processo Saúde-Doença tanto no espaço urba-
no quanto rural. Já a segunda contempla estudos epidemiológicos, 
de promoção da saúde e de prevenção de agravos a saúde de alu-
nos e trabalhadores do ensino fundamental, médio e técnico, bem 
como estudos relacionados ao currículo escolar e a formação de pro-
fessores para estes níveis de ensino para abordagem teórica/práti-
ca do tema e ainda, estudos relacionados ao programa interministe-
rial saúde na escola.   

A seleção do programa PPGSC é dividida em 4 etapas: inscri-
ção no SIGAA da UFPI, Projeto de pesquisa, entrevista sobre o proje-
to de pesquisa e análise curricular. Na etapa da inscrição, deverão ser 
entregues todos os documentos e projeto de pesquisa que são neces-
sários para verificação e homologação da inscrição. E nessa   fase de-
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ve-se estar atento, pois esta fase é importante e eliminatória. Em se-
guida, é realizada a etapa II, no qual era feita uma prova objetiva e dis-
sertativa, com nota mínima para aprovação igual a 7,0 (sete) em am-
bas as provas, sendo que a prova dissertativa só   seria corrigida me-
diante a nota mínima da prova objetiva. Mas devido a pandemia por 
Covid -19 atualmente adotou se substituir a prova e considerar o proje-
to de pesquisa tomando como base   de avaliação todo rigor metodoló-
gico. Sendo que a nota mínima para a essa etapa é 7,00. 

A etapa seguinte é a entrevista, em que o aluno deve apresen-
tar seu projeto de pesquisa e suas motivações com relação ao seu 
perfil de um futuro ingressante desse mestrado. Neste momento, é 
importante que o projeto esteja dentro das normas requeridas   pelo 
edital vigente e que seu conteúdo esteja voltado para uma das áre-
as e linhas de pesquisa determinadas para o programa PPGSC. Esta 
etapa tem o mesmo valor de nota mínima. Por fim, a última etapa é a 
análise curricular, o que ressalta a importância de um preparo inicial 
do aluno, que deve vir pronto para concorrer ao mestrado. Em média, 
são selecionados 16 alunos para este programa.

Após estar devidamente selecionado e aprovado, o aluno in-
tegra ao PPGSC e cursará um conjunto integrado de disciplinas obri-
gatórias e optativas, além das atividades e projetos financiados  pelo 
CNPQ/CAPES, FAPEPI e dentre outras  parcerias  que coloca à dis-
posição dos alunos os meios para o aprimoramento da formação ad-
quirida, permitindo o desenvolvimento de estudos e pesquisas, de 
acordo com as suas potencialidades e em consonância com a área 
de concentração e respectivas linhas de pesquisa com duração míni-
ma de 12 (doze) e máxima de 30 (trinta) meses.

É importante a assiduidade, pois há reprovação por faltas, 
mesmo com a utilização de atestado para justificá-las. Logo, ter dis-
ponibilidade de tempo é importante. Em relação ao horário das aulas, 
estas variam de acordo com a carga horária e disponibilidade do do-
cente ministrante da disciplina. Para obtenção da aprovação nas dis-
ciplinas, são realizadas atividades de cunho avaliativo como provas, 
seminários, exercícios e produção de artigos. A avaliação fica a cri-
tério de cada professor e pode ser de forma contínua e processual. 

Concluído dois períodos, que equivalem a um ano de mestra-
do, o aluno deve ter concluído as disciplinas obrigatórias e escolhido 
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as optativas, além de já ter estruturado seu projeto de dissertação e 
definido o tema final para Qualificação I, pois já no segundo ano de 
mestrado já inicia a coleta de dados deste projeto, apresentação da 
estrutura do projeto em andamento na disciplina de seminários I e II.

Além de realizar um estágio docente que é obrigatório, em 
que ele tem a oportunidade de aproximar-se da docência e dos alu-
nos da graduação. As atividades a serem realizadas ficam a critério 
do orientador ou de outro professor que receberá e acompanhará em 
todo estágio e produção um plano de trabalho e relatório de estágio. 
Por fim, o docente do programa de mestrado em Saúde e Comuni-
dade deve realizar sua dissertação. A temática geralmente é decidi-
da entre orientador e orientando, e pode incluir pesquisa laboratorial, 
pesquisa de campo, análise de dados secundários e outros diferen-
tes tipos de estudo.

Dentre as vantagens de realizar-se o mestrado, estão: melho-
ra do currículo, visto que além de sua dissertação, você pode parti-
cipar de grupos de estudo, além de produzir material com seus cole-
gas de turma, melhores oportunidades para o mercado de trabalho, 
principalmente para a área da docência, já que ter mestrado tornou-
-se uma exigência; mais pontos para provas de títulos de seletivos e 
concursos públicos, além da possibilidade de prosseguir o aprimora-
mento profissional no doutorado.

O PPGSC proporciona diversas experiências e habilidades no 
decorrer da caminhada do mestrando, dentre elas o incentivo a pro-
dução científica (artigos, capítulos de livros, resumos para congres-
sos), participações em pesquisas, aprimoramento dos conhecimen-
tos para melhor atuação no âmbito da Saúde pública, Saúde coleti-
va, Atenção Básica e Saúde de populações específicas, a exemplo 
do contexto escolar.

8.4 O Programa de Pós-Graduação em Saúde do Adulto da Uni-
versidade Federal do Maranhão-UFMA: Ingresso, vivências e 
possibilidades

O Programa de Pós-Graduação em Saúde do Adulto (PPG-
SAD) situado no Campus Dom Delgado da Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA), existe desde 2017 com a referida denominação, 
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porém, o programa encontra-se ativo desde 2005 passando duas ve-
zes por alterações nominais, reestruturação na matriz curricular, áreas 
de concentração e linhas de pesquisas até chegar na disposição atual. 
Tem suas diretrizes pautadas na área da Medicina II da CAPES, que 
por meio da inter e multidisciplinaridade possibilita a associação das 
diversas ciências empregadas na saúde para a população adulta, sen-
do o principal objetivo do programa a formação de mestres, em cará-
ter multiprofissional, aptos a contribuir com a disseminação do conhe-
cimento científico através da atuação na pesquisa e docência.

A realização do curso de mestrado acadêmico no PPGSAD é 
em período integral e possui o prazo de 24 meses para a conclusão 
de todos os créditos exigidos como a execução de atividades, dis-
ciplinas obrigatórias e optativas, sendo os critérios avaliativos bem 
como os dias e os horários das aulas determinados de acordo com a 
disponibilidade do professor ministrante da disciplina que pode optar 
por provas, atividades e/ou seminários. O estágio de docência é obri-
gatório e geralmente acontece nos cursos de graduação em saúde 
da UFMA, sendo o mestrando supervisionado pelo orientador ou ou-
tro professor designado para tal função, em que o aluno de mestrado 
pode desenvolver atividades avaliativas e ministração de aulas para 
vivência em campo docente.

Para a obtenção do título de mestre pelo programa, a finaliza-
ção e a apresentação da dissertação devem ser feitas junto a sub-
missão de um artigo em revista B1 ou superior, com o tema relaciona-
do à dissertação. O certificado de proficiência no idioma inglês emi-
tido no máximo há 3 anos, deve ser apresentado no ato da inscrição 
ou ainda no primeiro ano do mestrado caso o candidato seja apro-
vado no seletivo, podendo o mesmo ser desligado do curso se não 
houver a entrega do documento no prazo estipulado. São ofertadas 
25 vagas e as linhas de pesquisas são: climatério; alterações endó-
crinas; HPV e câncer; doenças infecciosas e endêmicas do Mara-
nhão, temas estes de extrema relevância para a pesquisa em saúde 
no Brasil uma vez que são condições pertinentes a maioria dos indi-
víduos de ambos os sexos na atualidade (SANTOS; BARROS; DEL-
DUQUE, 2019).

O processo seletivo para o ingresso no PPGSAD consiste nas 
seguintes etapas: inscrição, prova escrita, análise curricular e análise 
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do projeto de pesquisa. A inscrição deve ser feita por meio de preen-
chimento do formulário eletrônico, com o envio dos documentos so-
licitados por meio do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SI-
GAA). Após o deferimento das inscrições, a fase seguinte e de ca-
ráter eliminatório é a prova escrita, devendo ser obtida nota igual ou 
superior à 6,0, na qual o candidato responde às questões que permi-
tirão avaliar a capacidade de compreensão, síntese e execução do 
projeto de pesquisa, a capacidade de estabelecer hipóteses, a rele-
vância da pesquisa, o conhecimento sobre o delineamento experi-
mental do estudo, o uso da linguagem científica de forma clara e cor-
reta gramaticalmente.

Durante a análise curricular são considerados as produções 
científicas, atividades de pesquisa e extensão, atividades de forma-
ção acadêmica e docência dos últimos 5 anos do candidato, sen-
do esta uma etapa classificatória. O projeto de pesquisa apresenta-
do no ato da inscrição precisa estar associado a algum projeto exe-
cutado pelo docente/orientador escolhido pelo candidato, a etapa de 
análise do projeto é classificatória e condicionada a pontuação míni-
ma obtida durante a fase de prova escrita. Para a análise do proje-
to de pesquisa é considerado a contextualização científica do tema, 
fundamentação teórica, viabilidade metodológica, financeira e crono-
lógica bem como a relevância para a área de conhecimento das li-
nhas de pesquisas do programa e para o desenvolvimento do esta-
do do Maranhão.

A execução da pesquisa deve acontecer dentro do prazo defi-
nido de 2 anos, podendo este ser de qualquer tipo de estudo (obser-
vacional, analítico, experimental, descritivo, etc.), devendo obedecer 
aos preceitos éticos da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional 
de Saúde (BRASIL, 2012) e tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP) quando a população de estudo for seres humanos 
ou de acordo com a Lei Arouca nº 11.794 (BRASIL, 2008) igualmen-
te aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) uma vez 
que a pesquisa seja realizada em animais (AMORIM, 2019).

O mestrado possibilita a qualificação profissional para a atu-
ação no âmbito educacional superior por meio do aprimoramento 
em determinada área ou temática usualmente estudada na gradua-
ção, favorecendo a ampliação e compartilhamento dos saberes mul-
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ticomponentes na formação de diversos profissionais da saúde, as-
sim como confere pontuação em diversos processos seletivos atra-
vés da titulação obtida, sendo mais um pilar para aqueles que alme-
jam continuar crescendo na carreira acadêmica e desejam ingressar 
no doutorado.
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CAPÍTULO 9

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Luís Felipe Oliveira Ferreira 

Prezado Leitor(a) chegamos ao fim desta obra que teve como 
principal objetivo descrever algumas possibilidades que o aluno de 
graduação ou profissional de saúde, tem para ingressar na pós-gra-
duação latu sensu e strictu sensu. Foram compartilhadas experiên-
cias sobre o ingresso aos programas, as vivências dos profissionais 
e possibilidade futuras para o mercado de trabalho.

Esta obra não teve como objetivo explorar todos os progra-
mas de pós-graduação do país. Mas sim, apresentar possibilidades 
que são semelhantes a muitos outros programas e acredita-se que 
as experiências aqui relatadas poderão contribuir como o processo 
formativo do aluno e preparação para o ingresso nos programas cita-
dos e em outros que tenham estrutura semelhante. 

Esperamos que esta obra possa alcançar um número expres-
sivo de leitores e assim contribuir com a formação de profissionais e 
pesquisadores ainda mais qualificados. Para que assim, a saúde e 
educação no país possa avançar ainda mais e consequentemente 
trazer melhorias para a população brasileira. 
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Terapia Intensiva, 35
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