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O Projeto 
 
 

O Projeto Desenvolvimento da Gestão de 
Programas de Residência e da Preceptoria no 
Sistema Único de Saúde– DGPSUS, edição 
2021/2023, integra o Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Institucional do Sistema Único 
de Saúde – PROADI-SUS, desenvolvido pelo 
Hospital Sírio-Libanês – HSL em parceria com o 
Ministério da Saúde - MS, bem como com a 
participação do Conselho Nacional de Secretários 
da Saúde – CONASS e do Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS. 
 
O objeto prioritário do Projeto é a qualificação 
dos programas de residência em saúde e da 
preceptoria de residentes e graduandos no SUS, 
bem assim como da qualificação do cuidado, por 
meio de iniciativas educacionais e intervenções 
no contexto real do mundo do trabalho onde os 
participantes estão inseridos. 

. 

O destaque do Projeto são as intervenções a 
serem propostas pelos participantes das 
iniciativas educacionais, com foco na 
transformação da realidade/contexto em que se 
encontram. 
 
É nesse contexto que propomos a continuidade 
deste projeto, ajustado a partir das 
aprendizagens com o triênio 2018-2021 
pactuada com o Ministério da Saúde para os 
Projetos de Apoio ao SUS do IEP/HSL no triênio 
2018-2020 e propomos sua continuidade para o 
triênio de 2021-2023. 
 
Os Cursos de especialização do 
DGPSUS 
O DGPSUS oferece três cursos: (i) Especialização 
em Gestão de Programas de Residência em 
Saúde no SUS – GPRS; (ii) Especialização em 
Educação na Saúde para Preceptores no SUS – 

PSUS; e (iii) Especialização em Qualidade e 
Segurança do Cuidado em Saúde para Preceptores 
no SUS - QSUS. 
 

GPRS 
Público-alvo 
A população-alvo da iniciativa educacional GPRS 
está direcionada aos coordenadores (as) de 
Comissão de Residência Médica - COREME; 
coordenador(a) da Comissão de Residência 
Multiprofissional - COREMU; coordenador (a) de 
programa de residência médica, uniprofissional ou 
multiprofissional, implantado ou a ser implantado; 
e profissional(is) da Secretaria Municipal de Saúde 
responsável(is) pela articulação ensino-serviço. 
 
Objetivos 
Capacitar profissionais de saúde para a 
construção/implementação e/ou gestão de 
programas de residência em saúde, considerando 
os princípios do SUS, as diretrizes para a elaboração 
de currículos integrados e orientados por 
competência e as políticas públicas para graduação 
e pós-graduação de profissionais de saúde. De 
forma a contribuir com a formação de especialistas 
prioritários para o sistema de saúde vigente. 

Contribuir para a articulação entre ensino-serviços-
comunidade de saúde do SUS, visando à integração 
teoria-prática. 

Acompanhar e avaliar o processo de 
desenvolvimento das iniciativas educacionais pelos 
seus resultados e produtos com destaque para o 
projeto de intervenção. 
 
Meta 
Apoiar, com a oferta de ferramentas 
pedagógicas/estratégicas, a construção de pelo 
menos 20 projetos de intervenção do GPRS, com 
vistas à construção/implantação ou 



aperfeiçoamento dos programas de residência 
em saúde. 
 
Vagas 
200 vagas para o curso de Especialização GPRS 
para municípios selecionados pelos parceiros 
MS, CONASS e CONASEMS.  
 
Período 
Fevereiro de 2022 a dezembro de 2023. 
 

PSUS 
Público-alvo 
A iniciativa está voltada para profissionais de 
saúde das diferentes profissões da área da saúde 
que atuam como preceptores, de residentes e 
graduandos, em cenários reais de cuidado à 
saúde e para profissionais dos serviços e/ou das 
instituições de ensino com alguma vinculação na 
formação e desenvolvimento de pessoas nos 
cenários do SUS, como profissionais que atuam 
na integração ensino-serviço. 
 
Objetivos 
Capacitar profissionais de saúde na abordagem 
sócio-construtivista da educação, com ênfase na 
facilitação de processos educacionais na saúde 
que utilizam metodologias ativas de ensino-
aprendizagem, visando a qualificação da 
preceptoria; 

Estimular a valorização do exercício da 
preceptoria e da construção da identidade do 
preceptor como um facilitador de aprendizagem 
comprometido com a transformação da 
realidade; 

Contribuir para a articulação entre ensino-
serviço de saúde do SUS, visando à aproximação 
da formação ao contexto de realidade; 

Acompanhar e avaliar o processo de 
desenvolvimento e produtos das iniciativas 
educacionais integrantes aos Projetos de 
Intervenção, no PSUS 

Meta 
Apoiar, com a oferta de ferramentas 
pedagógicas/estratégicas, a construção de pelo 
menos 80 projetos de intervenção, cujo objeto 
seja a qualificação do exercício da preceptoria no 
SUS. 
 
 
Vagas 
800 vagas do curso PSUS para municípios 
selecionados pelos parceiros MS, CONASS e 

CONASEMS. 
 
Período 
Fevereiro de 2022 a dezembro de 2023. 
 
 

QSUS 
Público-alvo 
 
Preceptores ou futuros preceptores de programas 
de residência em saúde preferencialmente 
envolvidos em atividades relacionadas à qualidade 
e segurança dos hospitais selecionados; 
Coordenadores e profissionais do Núcleo de 
Segurança do Paciente ou área da Qualidade dos 
hospitais; 
Coordenadores do Núcleo de Segurança do 
Paciente e/ou área da Qualidade ainda a ser 
implantada; 
Responsáveis técnicos da enfermagem, da área 
médica, de outras áreas assistenciais e gerente 
administrativo ou pessoas por eles indicadas. 
Observação: as pessoas selecionadas deverão ter 
autonomia/governabilidade para liderar o processo 
da acreditação hospitalar ou programa da 
qualidade a ser desenvolvido no hospital, com 
apoio da direção. 
 
Objetivos 
Capacitar preceptores de programas de residência 
em saúde e profissionais de hospitais públicos para 
o desenvolvimento de iniciativas da qualidade em 



saúde, sua implementação e monitoramento, de 
forma a contribuir para o aprimoramento dos 
cenários de prática dos programas de residência, 
preparar os residentes para integrar a melhoria 
da qualidade do cuidado em suas práticas, com 
vistas  
a ofertar cuidado de qualidade e seguro aos 
usuários do SUS. 
Desenvolver Projeto de Intervenção que 
introduza melhoria da qualidade do cuidado nos 
cenários de prática das residências em saúde. 
 
Meta 
Apoiar, com a oferta de ferramentas 
pedagógicas/estratégicas, a construção de pelo 
menos 20 projetos de intervenção que visem à 
melhoria da qualidade em saúde.  
 
Vagas 
200 vagas para o curso de Especialização QSUS 
para hospitais selecionados pelos parceiros MS, 
CONASS e CONASEMS. 
 
Período 
Fevereiro de 2022 a dezembro de 2023. 
 

 
 
 


