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Hoje no Centro Oeste...

• Hospital das Clinicas/ Ebeserh/UFG

• Hospital Estadual Materno Infantil

• Hospital Universitário de Brasilia- UNB



Metodologia

• Contactado coordenadores das residências com 3 
anos 

1.Quando começou a primeira turma de 3 anos da 
residência?
2. Quais foram os fatores facilitadores e 
dificultadores da implantação?
3. Quais são os pontos positivos e negativos desse 
novo formato?
4. Você considera a implantação de 3 anos um 
avanço? Explique.



Fatores que facilitaram
. 

A  discussão a respeito da residência de 
pediatria de 3 anos já existente com 
orientações da SBP e AMB.



Fatores que dificultaram

• Implantação na Rede Básica

• Processo de credenciamento na CNRM.



Pontos positivos

• Maior prática para os médicos residentes, 
que terão maior experiência na especialidade 
antes de se lançarem no mercado de 
trabalho. 

• Acreditamos numa formação mais 
completa, com maior aproveitamento dos 
cenários de prática e discussões teóricas...



Pontos negativos

• Diminuição no número de candidatos ...

• Muitos candidatos deixaram de prestar nos 
serviços cujo programa tem 3 anos de 
duração para concorrerem somente nos 
serviços com programas de 2 anos, visando 
terminar a residência de modo mais precoce.



Fatores de sucesso

• Maior tempo de preparação, e aumento 
das áreas básicas e urgência/emergência, além 
de traumas e radiologia

• Pudemos reorganizar o programa, abrindo 
espaço para atividades que antes não 
tínhamos tempo útil para contemplar, 
como mais tempo de prática em UTI, 
ambulatórios de especialidades, saúde mental 
infantil,  doenças crônicas na infância, só para 
citar alguns exemplos. 



O desafio de fazer acontecer

• Falta de acesso Unidades  Básicas de Saúde

• Compartilhamento de cenários

• Capacitação de preceptores



O papel do preceptor

O desafio para formação do profissional médico
tanto na graduação como na pós-graduação tem
despertado para importância de qualificar
profissionais da área de saúde que atuam como
preceptores



Desenvolvimento da Competência
Pedagógica do Preceptor

56 médicos sendo 4 
pediatras

2012                 2015



UNINDO PRECEPTORES E TUTORES DAS 
RESIDÊNCIAS MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL 
EM UM CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA

• 2016 2018

• 50 preceptores/ano

• 3 pediatras



Métodos de ensino 
diversificados...



Proposta de avaliação no local de 
trabalho...

MOSTRA e PREMIAÇÃO DOS TRABALHOS



“...  o educador já não é aquele
que apenas educa, mas o que, 
enquanto educa, é educado, em
diálogo com o educando, que 
ao ser educado, também
educa...”

Paulo Freire, 1921-

1997


