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APRESENTAÇÃO 

 

A Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes – FITS é fruto do 

Edital 6/2014, o qual realizou um chamamento público de mantenedoras de 

instituições de educação superior do sistema federal de ensino para autorização 

de funcionamento de cursos de medicina em municípios selecionados no âmbito 

do edital número 03, de 22 de outubro de 2013. Tais chamamentos estão 

associados à Lei do Programa Mais Médicos, de nº 12.871/2013. 

Autorizada e credenciada em 2018, respectivamente pelas portarias nº 97 

e nº 102, de 08 de fevereiro de 2018, a FITS tem como missão "Inspirar pessoas 

a ampliar horizontes através da qualidade e inovação na educação para 

transformar realidades”.  

A FITS tem como compromisso firmado em edital o cumprimento de seis 

planos e projetos. Tais planos contribuem para a sistematização e 

operacionalização das ações da FITS junto ao município de Jaboatão dos 

Guararapes, o que garante investimento em estrutura de serviços de saúde, 

qualificação de pessoal da rede municipal de saúde, fixação de médicos, ações 

sociais nos diversos territórios do município, disponibilização de bolsas integrais 

de estudo para moradores de baixa renda de Jaboatão, além de todo o retorno 

econômico, social e cultural que o município e região recebem diante da 

presença de uma instituição de ensino médico. 

Em particular, o Plano para Implantação de Programas de Residência 

Médica possibilita a ampliação do leque de formação desta natureza em locais 

mais interiorizados do estado, contribuindo para a fixação de médicos e 

qualificação da formação destes profissionais. 

Neste ínterim, tal documento apresenta o Programa de Apoio de 

Formação aos Preceptores, projeto que visa dar um suporte técnico- pedagógico 

por meio de qualificação oferecidas pela instituição para preceptores internos e 

parceiros. 
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A RESIDÊNCIA MÉDICA DA FACULDADE TIRADENTES DE JABOATÃO 

DOS GUARARAPES 

 

A Residência Médica, instituída no Brasil pelo Decreto n° 80.281, de 5 de 

setembro de 1997, é uma modalidade de ensino de pós-graduação voltada aos 

médicos. É oferecida por Instituições de Saúde, sob orientação e supervisão de 

profissionais médicos devidamente qualificados. Em 2005, em convênio entre a 

Associação Médica Brasileira (AMB) o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a 

Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), houve a unificação da 

nomenclatura das especialidades médicas no Brasil. O termo ‘residência médica’ 

passou a ser utilizado somente para programas que são credenciados pela 

Comissão Nacional de Residência Médica. 

O Plano de Implantação de Programas de Residência Médica da 

Faculdade Tiradentes - FITS está projetado para desenvolver junto à rede de 

saúde do município de Jaboatão três programas de residência, a saber: Medicina 

de Família e Comunidade (80 vagas), Clínica Médica (10 vagas) e Cirurgia Geral 

(10 vagas). Com intuito de implantação imediata ao credenciamento da 

instituição, as vagas para os três programas de residência se dispõem no 

decorrer dos primeiros seis anos do curso de graduação. 

Nesta perspectiva, o plano alcança o número de vagas de Residência 

Médica equivalente ao número de egressos do curso de graduação em medicina 

até o sexto ano de curso da primeira turma. Além disto, 80% das vagas serão 

direcionadas ao Programa de Medicina de Família e Comunidade, 

potencializando o cuidado na Atenção Primária do município, além de fortalecer 

a interdisciplinaridade, uma vez que as Unidades de Saúde da Família de 

Jaboatão também contam com uma residência multiprofissional em saúde do 

próprio município. 

A execução do projeto de residência médica da Faculdade Tiradentes de 

Jaboatão dos Guararapes, por meio de sua mantenedora (Sociedade de 

Educação Tiradentes – SET) está desenhado com base em pactuação e 

convênios.  A rede de saúde de Jaboatão dos Guararapes está conveniada 

através do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES), 

primeiro do estado de Pernambuco e, por meio deste, os serviços municipais 

estão disponíveis para receber os programas de residência médica. Quanto ao 
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hospital sede dos programas, o Memorial Jaboatão, foi realizado convênio e um 

planejamento conjunto para receber os residentes.  

O Projeto pedagógico do Programa em Medicina de Família e 

Comunidade será pautado pelas diretrizes da Educação Permanente, que 

abriga, além da educação em serviço, a compreensão no âmbito da formação 

técnica, de graduação e de pós-graduação; da organização do trabalho; da 

interação com as redes de gestão e de serviços de saúde; e do controle social 

no setor. Esta Política reconhece que só será possível encontrar trabalhadores 

que se ajustem às constantes mudanças ocorridas nos complexos sistemas de 

saúde por meio da aprendizagem significativa no cotidiano das práticas dos 

serviços de saúde.  

A metodologia do Programa de Clínica Médica se baseia no aprendizado 

teórico e prático adotando procedimentos de ensino como atividade em serviço, 

sempre sob orientação e supervisão de preceptores especializados nas distintas 

áreas. É estimulada a participação efetiva dos residentes nas apresentações 

práticas e teóricas, em forma de seminários. As atividades teóricas visam a 

prática diária na condução dos pacientes.  

No Programa de Cirurgia Geral a metodologia de ensino se baseia no 

aprendizado teórico e prático adotando procedimentos de ensino como atividade 

em serviço, sempre sob orientação de preceptores especializados nas distintas 

especialidades. Serão administradas aulas teóricas, sempre tentando a 

correlação com a prática diária com a condução dos pacientes. Na residência de 

cirurgia o residente terá participação nas atividades práticas ambulatoriais e em 

centro cirúrgico. 

 

 O PROGRAMA DE APOIO AOS PRECEPTORES DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

– FACULDADE TIRADENTES DE JABOATÃO DOS GUARARAPES 

 

Como elo de formação neste processo está o preceptor, profissional da 

área, ligado ao serviço de saúde em que o residente irá atuar e responsável por 

acompanhar o processo de trabalho, ensino e aprendizagem deste residente, 

junto com o supervisor do programa.  

O preceptor é um componente valioso de todo o processo de implantação 

e operacionalização da residência, e, entendendo desta importância, a 
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Faculdade Tiradentes disporá de um Programa de Apoio aos Preceptores, no 

qual possibilitará um suporte pedagógico a estes profissionais por meio de 

qualificações oferecidas pela instituição, onde será abordado o exercício da 

preceptoria em contextos clínicos de cada área de atuação dos cursos de 

residência.  

Todas as formações serão devidamente certificadas pela Instituição de 

Ensino, sendo planejadas e operacionalizadas pela COREME, com apoio da 

Coordenação de Pesquisa e Extensão (COPEX) e Núcleo de Apoio Pedagógico 

e Experiência Docente (NAPED). 

Diante disto, as temáticas de cada curso, discutidas e sugeridas por 

supervisores e preceptores, foram levantadas e, junto ao NAPED e COPEX os 

trâmites de indicação de docente para ministrar os cursos, escolha da bibliografia 

e metodologia do curso, cadastro em sistema para matrícula e certificação, e 

demais ações para operacionalização serão aplicadas pelo NAPED E COPEX, 

em parceria alinhada com a COREME. 

Além da formação, a faculdade dará acesso ao acervo da biblioteca, 

acesso a plataforma Up to date e, junto ao município, vai estimular a participação 

em eventos e produção científica.  

Neste aspecto, segue cada proposta de temas para os três cursos, 

considerando que é um processo a ser constantemente avaliado e adaptado às 

necessidades que surgirão à medida que os cursos iniciem suas práticas. 

 

PROGRAMA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  

 

 O Programa de Medicina de Família tem como objetivo geral “Formar 

médicos de Família e Comunidade, qualificados e resolutivos, com uma prática 

integradora e continuada, em equipe multidisciplinar, inseridos nas comunidades 

sob seus cuidados, atuando com foco no cuidado integral de pessoas, famílias 

e coletividades em que estão inseridos, desenvolvendo suas ações com base no 

modelo de Vigilância à Saúde e nos princípios da Atenção Primária à Saúde e 

integrados aos processos de educação permanente em saúde do seu território”. 

Haverá disponibilidade de vagas nas formações para os preceptores FITS 

e dos parceiros conveniados. Isto justifica temas gerais da Saúde Coletiva e 
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temas específicos da Medicina de Família e Comunidade. De acordo com o 

exposto, segue abaixo o plano de apoio aos preceptores, para esta área: 

 

ATIV LOCAL TEMA PÚBLICO ALVO RESPONSÁVEL 

1 FITS Metodologias 

Ativas de 

Aprendizagem 

Preceptores de 

residência médica e  

multiprofissional 

FITS/COPEX/ 

COREME/NAPED 

2 FITS Métodos de 

Avaliação 

Preceptores de 

residência médica e  

multiprofissional 

FITS/COPEX/ 

COREME/NAPED 

3 FITS Matriciamento e 

Projeto 

Terapêutico 

Singular 

Preceptores de 

residência médica e  

multiprofissional 

FITS/COPEX/ 

COREME/NAPED 

4 FITS Grupos na APS Preceptores de 

residência médica e  

multiprofissional 

FITS/COPEX/ 

COREME/NAPED 

5 FITS RCOP e P4 Preceptores de 

residência médica 

FITS/COPEX/ 

COREME/NAPED 

6 FITS Abordagem 

Familiar 

Preceptores de 

residência médica 

FITS/COPEX/ 

COREME/NAPED 

7 FITS Medicina Centrada 

na Pessoa 

Preceptores de 

residência médica 

FITS/COPEX/ 

COREME/NAPED 

8 FITS Gestão de Agenda Preceptores de 

residência médica 

FITS/COPEX/ 

COREME/NAPED 

 

 

PROGRAMA DE CLÍNICA MÉDICA  

 

 O Programa de Clínica Médica tem como objetivo geral “Oferecer ensino 

de qualidade aos médicos residentes na especialidade de Clínica Médica, com 

atividades pedagógicas, de assistência e de desenvolvimento científico que 

complementem a formação dos médicos residentes, aprimorando seus 

conhecimentos. Compromisso com ensino de excelência e assistência de 
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qualidade, valorizando a relação médico-paciente em seu mais alto grau, e 

contribuindo com a formação humanistica. O programa proverá treinamento em 

assistência de qualidade com aplicação de raciocínio clínico, reconhecimento de 

dificuldades, manejo de complicações de procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos bem como interpretação de dados obtidos de exame clínico, 

monitorização e investigação laboratorial e determinação das ações a serem 

consideradas ou tomadas frente a essa interpretação”. De acordo com o 

exposto, segue abaixo o plano de apoio aos preceptores, para esta área: 

 

 

ATIV LOCAL TEMA PÚBLICO ALVO RESPONSÁVEL 

1 FITS Arritmias Preceptores de 

residência médica 

FITS/COPEX/ 

COREME/NAPED 

2 FITS Suporte Avançado 

de Vida 

Preceptores de 

residência médica 

FITS/COPEX/ 

COREME/NAPED 

3 FITS Entubação 

Orotraqueal 

Preceptores de 

residência médica 

FITS/COPEX/ 

COREME/NAPED 

4 FITS Manejo de Vias 

Aéreas Difíceis 

Preceptores de 

residência médica 

FITS/COPEX/ 

COREME/NAPED 

5 FITS Manejo do paciente 

com Hemorragia 

Digestiva na 

Urgência/Emergência 

Preceptores de 

residência médica 

FITS/COPEX/ 

COREME/NAPED 

 

 

 

PROGRAMA DE CIRURGIA GERAL 

 

O Programa de Cirurgia Geral tem como objetivo “Garantir o aprendizado 

teórico e prático nos cuidados clínicos e cirúrgicos, básicos e avançados, com 

tecnologia atualizada, nas afecções de maior prevalência, nas diferentes áreas 

cirúrgicas. Ofertar aprimoramento da assistência ambulatorial, em enfermarias, 

em serviços de emergência e em unidades de terapia intensiva. Oferecer 

formação que permita uma visão global do ato operatório, tanto no sentido 



 

 

9 

técnico como nos cuidados anestésicos e gerais a serem oferecidos aos 

doentes. De acordo com o exposto, segue abaixo, para esta área: 

 

 

ATIV LOCAL TEMA PÚBLICO ALVO RESPONSÁVEL 

1 FITS Punção Venosa 

guiada por 

ultrassonografia 

Preceptores de 

residência médica 

FITS/COPEX/ 

COREME/NAPED 

2 FITS Manejo de Feridas 

operatórias 

infectadas 

Preceptores de 

residência médica 

FITS/COPEX/ 

COREME/NAPED 

3 FITS Ecocardiograma e 
USG em Medicina de 

Urgência e 
Emergência 

 

Preceptores de 

residência médica 

FITS/COPEX/ 

COREME/NAPED 

4 FITS Manejo de Vias 

Aéreas Difíceis 

Preceptores de 

residência médica 

FITS/COPEX/ 

COREME/NAPED 

5 FITS Suporte Básico de 

Vida - BLS 

Preceptores de 

residência médica 

FITS/COPEX/ 

COREME/NAPED 

6 FITS Suporte de Vida 

Avançado no Trauma 

- ATLS 

Preceptores de 

residência médica 

FITS/COPEX/ 

COREME/NAPED 

 

 

 

  

 


