
INFORME  

RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE  

RESIDENCIA MÉDICA 

 

A Secretaria Municipal de Saúde em parceria com instituições de ensino: 

Faculdade de Ciências Médicas e Universidade Federal da Paraíba e apoio e incentivo 

do Ministério da Saúde e Educação – através do Programa Nacional de Bolsas para 

Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde, visando à melhor 

qualificação dos profissionais para atuarem nas redes de saúde. Nessa perspectiva 

institui pela primeira vez a residência multiprofissional de saúde da família e 

comunidade. Essa tem por objetivo auxiliar na consolidação do SUS, pois tem 

potencialidade para garantir resolutividade e qualidade clínico política para o usuário 

cidadão, haja visto que  integrar e forma em serviço profissionais, com ênfase nas 

necessidades e diversidade da realidade do território.  

O programa ofertará 25 vagas, distribuídas nas áreas de: 9 enfermagem, 4 

farmácia, 4 fisioterapia, 4 nutrição e 4 psicologia. Que desenvolverão suas atividades 

nas Unidades de Saúde da Família: Alto do Céu Integrada; Cidade Verde 

(Mangabeira); Mudança de Vida (Conjunto Gervasio Maia); Nova Conquista (Alto do 

Mateus); São José; Varadouro; Vila Saúde (Cristo) e Viver Bem (13 de Maio/Padre Zé), 

bem como em toda a rede de saúde, dessa forma os profissionais ao longo de sua 

formação, dois anos, estarão contribuindo cada vez mais para melhoria dos nossos 

serviços. Esses locais contará ainda com residentes em Medicina de Família e 

Comunidade, o que contribuirá ainda mais para uma formação em equipe, com 

interesses comuns e não mais por núcleos individuais. 

A secretaria ainda ofertará vagas pelo segundo ano consecutivo na Residência 

Médica nas áreas de: Anestesiologia – 2 vagas; Cirurgia Geral – 6 vagas; Clinica 

Medica – 6 vagas; Medicina Intensiva – 3 vagas e Ortopedia e traumatologia – 4 vagas. 

Essas serão desenvolvidas nos Hospitais da rede municipal e nos outros serviços da 

rede. 


