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JULHO E OS TCRS
Os Trabalhos de Conclusão da
Residência
–TCRs
são
trabalhos nos quais os
Residentes devem apresentar
uma pesquisa realizada em
seu segundo ano de formação.
Em
cada
GERES,
os
residentes apresentaram seus
objetivos, metodologias e
fundamentação teórica do
tema, e o quanto aquela
pesquisa pode ser relevante
para
a
transformação
sanitária da regional em que
atua.

O PROGRAMA
O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde
Coletiva com ênfase em Gestão de Redes de Saúde (PRMSC –
Redes) é um projeto que propõe uma formação especializada em
serviço articulando uma formação no cenário do Sistema Único de
Saúde (SUS) e das políticas de estruturação de rede, com 56
profissionais residentes em diversas categorias profissionais
(enfermagem,
fisioterapia,
psicologia,
nutrição,
terapia
ocupacional, farmácia e serviço social) de forma descentralizada
no estado de Pernambuco.

Por que interiorizar a formação do SANITARISTA?
R: Esse programa cumpre ainda o importante papel de ofertar
qualificação aos trabalhadores que atuam em regionais distantes
da capital, contribuindo para melhoria do sistema de saúde no
interior do estado, não só por meio da formação do residente,
como pela sua presença constante nos setores e serviços
problematizando e contribuindo para a qualificação destes.

P: Como acontece a Residência de forma
descentralizada nas Gerências Regionais de Saúde?
R: Este Programa tem, enquanto campo de formação e prática, os
serviços da rede estadual de saúde e de municípios parceiros em
todos os níveis de complexidade, incluindo os serviços de gestão
e os órgãos de educação permanente e viabiliza-se mediante
pactuações realizadas entre a Secretaria Estadual e Secretarias
Municipais de Saúde dos municípios selecionados, segundo a sua
localização nas Gerências Regionais de Saúde (GERES): Caruaru
(Geres IV), Garanhuns (Geres V), Arcoverde (Geres VI), Salgueiro
(Geres VII), Ouricuri (Geres IX), Afogados da Ingazeira (Geres X),
Serra Talhada (Geres XI) e Goiana (Geres XII).
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SEGUNDO PROFº ITAMAR LAJES, QUAL O PAPEL DO SANITARISTA NO
CONTEXTO ATUAL DE NOSSO PAÍS?
Assista à Aula Inaugural do Curso de Especialização em Saúde Pública da
ESPPE, ministrada pelo professor Itamar acessando o link:
https://www.youtube.com/watch?v=bMeomKHMjfo

CICLOS TEMÁTICOS – AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS

Ciclo Temático - a oficina sobre Práticas Integrativas e
Complementares na XI GERES em Serra Talhada

No dia 30 de julho de 2019, a equipe da Residência
Multiprofissional em Saúde Coletiva da ESPPE realizaram uma
oficina de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde
– PICS, na XI GERES de Serra Talhada abordando as principais
diretrizes da Política Nacional das Práticas Integrativas e
Complementares (PNPICs) no SUS. Os participantes,
trabalhadores da GERES e estudantes da (Faculdade de
Integração do Sertão), e puderam compreender as principais
indicações e eficácia de algumas PICS como: Aromaterapia,
Fitoterapia, Terapia Comunitária, Acupuntura, o encontro foi
finalizado com uma Meditação guiada, com adesão significativa.

CUIDAR É TRANSMITIR AMOR A QUEM PRECISA
As Práticas Integrativas e Complementares se alinham às formas de cuidado comprometidas com a
promoção de saúde, como formas legítimas e humanizadas de cuidado no SUS. Encontram afinidades e
experiências na busca de cuidado mais humano e resoluto, que respeite a diversidade e a autonomia das
pessoas. Na falta e na incapacidade de produção de saúde da medicina ocidental, o acolhimento e as
práticas integrativas problematizam os sentidos de produção do cuidado, e ofertam maneiras singulares de
olhar para as pessoas, para as relações e para os sujeitos que fazem os serviços de saúde no SUS.

O QUE ESPERAR PARA ESTE SEGUNDO SEMESTRE?
No segundo semestre de 2019, entre Agosto e Novembro, além do rodízio na sede da GERES ocorrerão
os Estágios Opcionais, no período de dois meses em outro serviço de saúde no âmbito da Saúde Coletiva,
no estado, na rede regional e municipal de saúde, no âmbito nacional ou internacional, para vivenciar
outras experiências.
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