
SEMINÁRIO NACIONAL 
PRÓ-RESIDÊNCIA MÉDICA

Bases Pedagógicas da Residência Médica
sob a ótica da ABEM



O que aproxima a Abem da Residência Médica?

Ser reconhecida como a principal protagonista

de melhorias na educação médica brasileira,
representante de seus associados,
influenciando
as políticas públicas
de educação
e saúde.



O que aproxima a Abem da Residência Médica?



De que Residência Médica estamos falando?



egresso

processo
docência

preceptoria
1

3 2

4

1 - ENSINO

3 – RELAÇÃO PEDAGÓGICA

2 - APRENDIZADO

4 - ESPECIALISTA

De que Residência Médica estamos falando?



Em  que mundo esta 
Residência acontece?



E qual a nossa Legislação Soberana?

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras 
atribuições, nos termos da lei:

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;



Sistema Único de Saúde (SUS)
O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que assumiu 

o desafio de ter um sistema universal, público e gratuito de Saúde

O Sistema Único de Saúde



CINAEM
Comissão Interinstitucional de Avaliação das Escolas Médicas

sujeito coletivo



CINAEM
Comissão Interinstitucional de Avaliação das Escolas Médicas

algumas conclusões



•ALUNO seja sujeito de seu processo de aprendizado, compreenda os mecanismos de produção das necessidades de

saúde dos indivíduos, incorporados instrumentos didático-pedagógicos que permitam que o aluno mantenha-se atualizado

• PACIENTE seja apresentado ao aluno como sujeito de sua história e a prática médica seja ministrada com enfoque na

pessoa

• PROFESSOR desempenhará o papel de mediador da construção de conhecimento do aluno

• GESTÃO DA ESCOLA seja democrática e participativa,

• TRABALHO EM SAÚDE seja em equipe,

• EDUCAÇÃO seja centrada na comunidade, se adote uma pedagogia de construção do conhecimento que seja

produtora de autonomia nos estudantes

• AVALIAÇÃO não seja punitiva e sim produtora de informações sobre o desenvolvimento do estudantes, medir a

incorporação de conhecimentos e habilidades, bem como o grau de autonomia que o estudante vai adquirindo ao
longo do tempo,

CINAEM
Comissão Interinstitucional de Avaliação das Escolas Médicas

recomendações



Algo mais nos   
ilumina ?

Diretrizes 
Curriculares 

Nacionais



Acesso Permanência      Cuidado

Quem é o médico que hoje chega na 
Residência Médica ?



Como acontece o processo de ensino 
aprendizagem na Residência Médica ?

ATO EDUCATIVO - ação temporal e espacial destinada a 
desenvolver e cultivar nos sujeitos,  habilidades mentais, 
conhecimentos, perícias, atitudes e comportamentos que

ocorrem na
relação ensino -aprendizagem





Ensino
predominantemente 

oral

Proposta de 
aprendizagem (?) 

baseada na repetição 
e memorização

A função primordial 
da escola, nesse 

modelo, é transmitir 
conhecimentos



TECNICISTA OU COMPORTAMENTAL

proposta de educação centrada no sistema técnico de 
organização, racional e mecânica, da aula e do curso

relação professor-aluno:  o professor ordenador, administra as 
condições de transmissão da matéria

o aluno recebe, “aprende” e fixa



É uma proposta 
de educação 

centrada 
na interação

professor, 
alunos, 

conhecimentos, 
experiências

CRÍTICO 
REFLEXIVA



“Arte e ciência destinada a auxiliar os adultos a 
aprender e a compreender o processo de 
aprendizagem de adultos”. Knowles (1976, p. 17)

Princípios:
Experiências prévias, contextos educativos 
diversificados, finalidade = o “porque” da 

aprendizagem, aluno ativo, professor facilitador

ANDRAGOGIA



PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO DE 
ADULTOS

história de vida  

experiência prévia

implicação do indivíduo

formação ligada 
a atividade profissional

tensão permanente 
reflexão e ação

desenvolvimento de
competências

capacidade de refazer-se

Knowles, 1973   



EDUCAÇÃO
é 

uma 
prática 
social 

= 
“ato 

educativo”



Tutor é...

O QUE 
DISTINGUE

???

O QUE 
É COMUM

???



“O preceptor é o professor que ensina a um 
pequeno grupo de alunos ou residentes, com 

ênfase na prática clínica e no desenvolvimento 
de habilidades para tal prática”     Ryan-Nicholls, 2004





PRECEPTORES
são profissionais de saúde que incorporam um novo 

ofício (ensinar) em função de um outro (cuidar) para o 
qual se prepararam

É O SUJEITO DO “ENTRE”

PONTE

PORTAL 
ESTELAR

PASSADO

TEORIA

DÚVIDA

SABER

ROTINA

INTUIÇÃO

FUTURO

PRÁTICA

CERTEZA

FAZER

IMPREVISTO

CONCIENTIZAÇÃO



PRECEPTORES

DO OFÍCIO PARA A 
PROFISSIONALIZAÇÃO



CONTEXTO

Mundo do trabalho
Incertezas do 
conhecimento

Imprevisibilidade
Multi e 

Interdisciplinaridade
Reconhecimento de 

Limites, Possibilidades e 
Responsabilidades

Complementaridade: 
colaboração / apoio

Gestão do tempo
Resolutividade



PRECEPTORES DO SÉCULO XXI

a profissionalização é uma transformação estrutural que 
ninguém domina sozinho 

a profissionalização de um ofício é uma aventura 
coletiva e não acontece por decreto

a profissionalização da preceptoria não avançará se não 
for deliberadamente estimulada por políticas que 

incentivem e valorizem a formação dos preceptores



Como nos encontramos, Abem e Sgtes?



Oportunidade de ampliar... 

2004 – 2005 - 2009 – 2010 - 2011 2011 – 2012 – 2013 – 2014 - 2015



PROJETO PRECEPTORIA

“Ampliar e consolidar as ações de Desenvolvimento de 
Competência Pedagógica para Tutores e Preceptores 

considerando as necessidades identificadas pelos 
Ministérios da Educação e Saúde fortalecendo políticas 

públicas vigentes e as ações da ABEM para o 
desenvolvimento da Educação Médica”



Como ampliar?

1 curso  
Aperfeiçoamento

120 horas

2 cursos
Aperfeiçoamento

180 horas 
240 horas



John Dewey Malcolm Knowles

Paulo Freire

Manoel de BarrosPichón Riviere

David Ausubel

AMBIENTE
PRESENCIAL

DE 
APRENDIZAGEM

AMBIENTE
VIRTUAL

DE 
APRENDIZAGEM



Compartilhamento de processos
de profissionalização

de aprendizagem / de trabalho em equipe
de gestão de ensino / de novas tecnologias

de administrar a própria formação

Competências para ensinar no século XXI
Philippe Perrenoud



Outros Cursos 
2014-2016-2017-2018

227

Matriz
2010-2011

20/30
Centros 

Formadores
2012

344
Centros 

Formadores  
2015

483

45 cursos
1144

Como
alcançar
Escala?



Uma ou duas 

andorinhas

não fazem verão



Multiplicadores em Rede



Produtos



Qual a                           futuro ?



“Para que desabre o 
ser é preciso ver e 

ver-se”

Manoel de Barros



Diretoria ABEM 2018 – 2020
Denise Herdy Afonso

Douglas Vinicius 
Eduardo Postal
Hermila Guedes

Nildo Alves Batista
Sandro Schreiber
Suely Grosseman

diretoria@abem-educmed.org.br

https://abem-educmed.org.br/
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