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Introdução 
Bem vindo ao PRMAPS! Este manual foi criado inicialmente pela primeira turma de residentes do               
programa, nascida em 2018, para os novos ingressantes, e reformulado desde então. Tentamos             
juntar nesse documento o que julgamos ser importante para uma primeira impressão e acolher um               
pouco mais você que está chegando para somar nas próximas novas experiências que virão. 
 
De início, o tanto de novas informações, siglas, conceitos e lugares pode soar assustador, mas com                
um passo de cada vez tudo dará certo! A residência é uma experiência densa e que requer muita                  
dedicação, esforço e paciência, mas também uma oportunidade de potências de aprendizados e             
afetos. Que possamos formar novas e novos colegas de saúde pública, para que assim seja continuar                
defendendo o SUS e uma saúde pública de qualidade. 
 
Atenciosamente e com carinho, 

Residentes do PRMAPS. 
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1.Sobre a Residência em Saúde  
 

Residência em Saúde é uma pós-graduação latu senso que tem como sua principal característica a               

formação em serviço. A carga horária semanal é de 60 horas, sendo destas 80% divididas em                

atividades práticas e teórico práticas e 20%  teóricas (ver em resolução nº 5/2014 do CNRMS).  

As Residências foram criadas a partir da promulgação da Lei n° 11.129 de 2005, são orientadas pelos                  

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir das necessidades e realidades locais                 

e regionais, e abrangem as profissões da área da saúde, a saber: Biomedicina, Ciências Biológicas,                

Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária,          

Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional (Resolução CNS nº            

287/1998).  

Em Santos, a primeira turma de residentes ingressou no ano de 2018 na Residência Multiprofissional               

em Atenção Primária à Saúde (RMAPS), com categorias profissionais na área de Educação Física,              

Enfermagem, Farmácia,  Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.  

 

 

Primeira turma de Residência formada (2018-2020) 
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1.1 Projeto Pedagógico da RMAPS  

É no Projeto Pedagógico que se descreve as diretrizes e informações mais específicas a respeito do                

RMAPS, como: objetivo do programa, objetivo de cada núcleo específico, avaliação, conteúdo            

programático, entre outros.  Aqui, destacamos algumas informações mais importantes:  

Instituição formadora e executora: Secretaria Municipal de Saúde (CNPJ - 58.200.015/0001-83 -            

Município de Santos)  

Área de Concentração: Saúde Coletiva  

Área Temática: Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade / Saúde Coletiva Objetivo: Oferecer             

formação especializada em Atenção Primária com ênfase em Saúde da Família, para que os              

profissionais atuem em sistemas e serviços de saúde sob a estratégia da Atenção Primária,              

contemplando os diferentes modelos  existentes.  

Avaliação: Na avaliação formativa caberá ao preceptor e tutor reconhecer o ponto de partida de               

cada residente para construir o plano de estágio individualizado. Estes momentos devem ser             

estruturados com objetivos claros e realizado de forma construtiva, assim, mesmo que tenhamos             

avaliações somativas o foco não é uma nota e sim a construção de pilares significativos da                

aprendizagem e sua relação teórico/prática e em destaque as competências adquiridas. As            

avaliações, autoavaliações e avaliação de tutor e preceptor serão realizadas a cada três meses. E               

como avaliação final será necessário a apresentação do Trabalho de Conclusão de  Residência (TCR).  

Para obter a versão completa do Projeto Pedagógico solicitar via e-mail do programa:             

prmaps-sms@santos.gov.br  

 

A partir daqui, iremos apresentar as instâncias deliberativas, comissões e espaços coletivos e             

políticos. É uma dimensão muito importante, pois a residência se insere em debates políticos a               

respeito da natureza de estudante-trabalho e desafios na atuação profissional!  

1.2 Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS  

A CNRMS, instituída por meio da Portaria Interministerial nº1.077, de 12 de novembro de 2009, é                

coordenada conjuntamente pelo Ministério da Saúde e do Ministério da Educação e tem como              

principais atribuições: avaliar e acreditar os programas de Residência Multiprofissional em Saúde e             

Residência em Área Profissional da Saúde de acordo com os princípios e diretrizes do SUS e que                 

atendam às necessidades sócio epidemiológicas da população brasileira; credenciar os programas           

de Residência Multiprofissional em Saúde e Residência em Área Profissional da Saúde bem como as               

instituições habilitadas para oferecê-lo; registrar certificados de Programas de Residência          

Multiprofissional em Saúde e Residência em Área Profissional da Saúde, de validade nacional, com              

especificação de categoria  e ênfase do programa.  
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1.3 Fórum Nacional de Residentes em Saúde (FNRS)  

O FNRS é uma articulação entre residentes em saúde de todo o país e visa promover um espaço de                   

troca entre residentes multiprofissionais e em área profissional da saúde. É um movimento             

dinâmico, plural, suprapartidário que está em constante construção e movimenta-se na luta em             

defesa de um SUS público, 100% estatal,       

de administração direta e de qualidade!      

E de um modelo de sociedade que       

contemple as lutas e reivindicações da      

classe trabalhadora!  

Anualmente, junto ao Fórum de     

preceptores e tutores e o Fórum de       

coordenadores é organizado um    

encontro nacional (ENRS) dos três     

fóruns para discussão de temas     

pertinentes às Residências no âmbito     

nacional e para troca de  experiências. 

No final de 2020, houve o movimento       

de restauração do Colegiado do Fórum      

Nacional, que estava desativado. Ou     

seja, não havia representantes eleitos     

ou uma organização política    

devidamente articulada. 

1.4 Comissão de Residência Multiprofissional e em Área Profissional - COREMU  

Os programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional no âmbito do Município de              

Santos serão coordenados e fiscalizados pela Comissão de Residência Multiprofissional e em Área             

Profissional (COREMU) da Secretaria  Municipal de Saúde de Santos.  

A COREMU é um órgão da residência multiprofissional composta por representantes dos diversos              

atores envolvidos com a residência (coordenador, tutor, preceptor, representante da secretaria de             

saúde e residentes). Este órgão tem caráter informativo e deliberativo, reunindo-se ordinariamente             

com uma frequência mínima  bimestral.  

Compete à COREMU:  

I - Acompanhar, avaliar a execução e opinar sobre os conteúdos curriculares dos programas de                
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Residência Multiprofissional e em Área Profissional em curso ou a  serem credenciados;  

II - Analisar e definir o aumento do número de vagas a serem oferecidas pelos programas existentes                  

de Residência Multiprofissional e em Área Profissional; III - Apresentar, anualmente, à COFORM/SMS             

a proposta do número de vagas para  o exercício seguinte para que seja autorizada;  

IV - Definir a execução e/ou acompanhar o processo seletivo para os programas de Residência                

Multiprofissional e em Área Profissional;  

V - Dar parecer sobre os pedidos de estágios nos serviços de saúde do Município, quando nestes                  

houver atividades relacionadas aos programas de residência, sempre em consonância com a política              

de ensino e serviço da Secretaria de Saúde; VI - Avaliar e emitir parecer sobre novas residências a                  

serem implementadas e o  número de vagas oferecidas; 

VI - Julgar as transgressões disciplinares dos Residentes, com base nos comunicados recebidos dos               

chefes de Departamentos da Secretaria Municipal de Saúde ou dos hospitais e das unidades de                

saúde, para aplicação de medidas  regulamentares;  

VII - Julgar e propor ao Presidente da COREMU soluções sobre casos omissos neste  Regimento;  

VIII - Efetivar as matrículas dos residentes nos diferentes estágios dos programas; X - Realizar               

devolutiva anual acerca do andamento dos programas de residência, evolução dos residentes, e              

campos de prática profissional aos Chefes de  Departamento envolvidos nos programas vigentes.  

IX - Propor medidas visando o aprimoramento da Residência.  

1.5 Coordenação de formação e gerenciamento de recursos humanos  (COFORM)  

A COFORM é responsável por todas as formações e capacitações realizadas pela Secretaria Municipal               

de Saúde (SMS) e para a SMS. Sendo assim, esta coordenação não só auxilia na organização da                  

residência como representa, perante o ministério da saúde e o ministério da educação, a instituição                

formadora.  

1.6 Regimento  

1.6.1 O que é?  

O regimento é um conjunto de normas elaborado pela COREMU que rege direitos e deveres dos                

diferentes atores envolvidos nos programas de Residências em  Saúde desta instituição.  

1.6.2 Tutoria  

A tutoria de núcleo corresponde à atividade de orientação acadêmica voltada à discussão das              

atividades teóricas, teórico-práticas e práticas do núcleo específico profissional sendo exercida por            

profissional vinculado à instituição formadora ou  executora.  
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1.6.3 Preceptor  

A função de preceptor caracteriza-se por supervisão direta das atividades práticas realizadas pelos             

residentes nos serviços de saúde onde se desenvolve o programa, exercida por profissional vinculado              

à instituição formadora ou executora. 

1.6.4 Direitos e Deveres do Residente.  

Destacando alguns pontos importantes do regimento, os residentes terão direito a:   

❖ Um dia de folga semanal e a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, que podem ser fracionados                  
em dois períodos de 15 (quinze) dias, por ano de atividade. 

❖ Participar de eventos/atividades acadêmicas, de acordo com as condições:➢ Limitado a 15 dias                

por ano letivo de ausência para participação em eventos pertinentes a área de concentração do               

programa;  

➢ Dispensa para encontros regionais, e/ou estaduais e/ou nacionais de  residentes;  

➢ Para todos os casos, o residente necessita solicitar a dispensa para o evento ao Coordenador do                 

programa com antecedência de, no mínimo, 30 dias por e-mail com cópia ao programa:              

prmaps-sms@santos.gov.br , ao seu tutor e seu preceptor.  

 

❖ Licença-maternidade ou licença-adoção; Licença-paternidade ou equivalente; Licença-médica        

para tratamento de saúde; Licença-nojo; Licença-gala.➢ Tratando-se de interrupção por licença para             

tratamento de saúde, a bolsa  

será assegurada por no máximo 120 (cento e vinte) dias de afastamento, sendo o seu pagamento                

retomado quando do retorno do residente.  

Os residentes tem como deveres:  

❖ Cumprimento dos Regulamentos dos Programas, Regimento Interno das Unidades onde cumprem            

os estágios, do Código de Ética profissional ou equivalente de sua categoria profissional e o               

Regimento desta COREMU;  

❖ Uso de crachá de identificação em todas as atividades desenvolvidas dentro dos serviços da rede                

municipal ou conveniados.  

❖ Reposição das atividades perdidas em razão do afastamento, conforme definido pela            

Coordenação do Programa.  
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2. A cidade de Santos 
O município de Santos está     

localizado no litoral sul de São      

Paulo, na Baixada Santista.    

Podemos organizá-la em   

cinco macrorregiões de   

distintas identidades:  

A região da   

Orla/Intermediária, costumar  

ser reconhecida como   

cartão-postal da cidade e que     

abrange um território   

socioeconomicamente mais  

privilegiado, ainda que possua    

suas complexidades.  

A região do Centro Histórico é conhecida por ser um marco econômico e comercial até o século XX.                  

Hoje contempla ainda uma grande gama de comércio e concentração de prédios públicos, como o               

próprio Paço Municipal, mas compõem uma população vulnerável, como cortiços, trabalhadores do            

porto e população em situação de rua. 

A região da Zona Noroeste é populosa e divide-se por casas e residências, com poder aquisitivo                

menor que a da orla, em comparação, e regiões de alta vulnerabilidade, por exemplo a maior favela                 

de palafitas de América Latina 

A região dos Morros é ampla e invisibilizada por boa parte da população de Santos, indo de                 

contramão à noção de Santos ser uma cidade unicamente plana. É bastante heterogênea , com               

diferentes morros com diversas identidades entre si. 

A região continental é ocultada da maior parte dos mapas da cidade, como na imagem abaixo. É                 

geograficamente ampla, mas as regiões habitadas que estão mais próximas de Guarujá e Bertioga              

possuem uma caracterização mais rural e pequena, com comunidades de número reduzido, porém             

em crescimento econômico constante. 

2.1. Organograma de Santos 

A prefeitura municipal de Santos, palco de atuação do PRMAPS, é organizada por diferentes              
secretarias e seções. Abaixo há um resumo dessa estrutura, para se poder visualizar, mas é com a                 
atuação do cotidiano e conversando com servidores e referências, que vai se entendendo as ordens,               
hierarquias e poderes.  
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2.2 Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Unidades de  Saúde Família (USF)  

Os principais cenários de prática da Residência Multiprofissional em Atenção Primária           

à Saúde (RMAPS) são os NASF, cada um destes apoia até 7 equipes de Saúde da                

Família na cidade. Ainda não há cobertura de equipes de apoio para as UBS              

tradicionais.  

Assim, a divisão de cobertura do NASF é feita pelas seguintes  regiões:  

NASF Morros 1   

 

 

 

NASF Morros 2  

 

 

 

USF Morro Santa Maria  Rua 10, s/nº  3221-9510 

USF Morro São Bento  Rua das Pedras, s/nº  3222-3913 

USF Morro Vila Progresso  R. Oito, 554  3258-7301 

USF Jabaquara  Av. Rangel Pestana, 475  3232-5536 

USF Morro José Menino  R. Carlos Alberto Curado, 910  3251-9424 

USF Morro Monte Serrat  Pç. Corrêa de Melo, 42  3221-8316 

USF Morro da Penha  R. Três, nº 150  3296-2679 

USF Valongo  R. Prof. Maria Neusa Cunha, s/nº  3219-3110 
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NASF Zona Noroeste 1  

 

 

NASF Zona Noroeste 2  

 

 

NASF Centro 

 

 

 

USF Areia Branca  R. Francisco Lourenço Gomes, 118  3291-5816 

USF Jardim Castelo  Rua Francisco de Barros Melo, 184  3299-5985 

USF Alemoa  Afonsina Proost de Souza, s/nº  3299-7855 

USF Piratininga  Praça João Mendes de Moraes, s/nº  3219-3250 

USF São Manoel  Praça Nicolau Geraigire, s/nº  3299-5063 

USF Caruara  Rua Andrade Soares, s/nº  3268-1358 

USF Martins Fontes  Rua Luiza Macuco, 40  3232-2300 

USF Monte Cabrão  Av. Principal, s/nº  3352-2001 

USF Vila Nova  Praça Iguatemi Martins, s/nº  3222-3998 
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NASF 6  

 

 

2.3 Outros Serviços  

Já que a atenção básica é a ordenadora do cuidado em saúde, achamos importante              

ressaltar alguns dos outros serviços que compõem a rede da secretaria de saúde, uma              

vez que vocês podem se deparar com  eles na prática.  

 

USF Nova Cintra  Rua José Ozéas Barbosa, s/n.º - Morro da        
Nova Cintra 

3258-6902 

USF São Jorge Caneleira  Rua, Av. Francisco Ferreira Canto, 351  3299-8314 

SERVIÇO  ENDEREÇO  TELEFONE 

SERFIS  Av. Conselheiro Nébias, 267   23-5984/3224- 1221 

CER  Rua Bulcão Viana, 855  3225-1728 

CAPS - ZN  Rua Bulcão Viana, 880  3299-4368 

CAPS - Centro   Av. Conselheiro Rodrigues Alves,  236 3222-1217 

CAPS - Vila  Av.Pinheiro Machado, 718  3225-5796 

CAPS Orquidário  Av. Francisco Glicério, 661  3251-2094 

CAPS AD  Rua Silva Jardim, 354  3237-2681  

CAPS ij - Tô Ligado  Rua Campos Melo, 298  3221-8367 

CAPS ij - ZN    Av. Praça Maria Coelho Lopes, 395  3299-7901 

CAPS ij –orla e   Av. Pinheiro Machado, 769  3221-4944/3221-  
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Legenda:ZN - Zona Noroeste; SERFIS - Seção de Recuperação e Fisioterapia; CAPS - Centro de Atenção Psicossocial; AD -                    
Alcool e Drogas; ZL - Zona Leste. 

 

3. TRANSPORTE PÚBLICO E LOCOMOÇÃO  
Na cidade de Santos, a principal referência para se locomover é o terminal Valongo. Este terminal se                 

localiza de frente a rodoviária da cidade e apenas lá          

que você pode fazer a integração entre os ônibus sem          

pagar outra passagem. 

Falando em passagem, a tarifa para o ano de 2021          

está R$4,65, mas nós residentes temos direito a meia         

passagem. Para isso, basta entrar no site da        

Piracicabana no portal do estudante     

(http://escolar.piracicabana.com.br/), realizar o   

cadastro e anexar os documentos necessários.  

É válido dizer que nem todos os ônibus da cidade vão           

para o terminal Valongo, por isso, sempre pergunte        

ao motorista antes de entrar no ônibus. Para maiores informações em relação ao trajeto o app                

“Quanto tempo falta” auxilia a encontrar o ponto mais próximo e as opções de ônibus para seu                 

destino. 

 

Santos conta também com sua linha do VLT, que atualmente acompanha a avenida Francisco Glicério               

e avenida Affonso Pena em toda sua dimensão, conectando desde São Vicente até o Porto. Existe a                 

opção de comprar vales de viagens únicas em padarias e bancas de jornal, ou o cartão para                 

centro 8235 

CEO - ZL  Av.Conselheiro Nébias, 267  3221-9038/3221-  

9039 

CEO - ZN  Rua Ângelo Martins Melero, 436  3203-6124/3291-  

4083 
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recarregar. Mais informações sobre o VLT, e também ônibus intermunicipais que estão associados,             

são encontradas aqui: BR Mobilidade :: Transportando Vidas (brmobilidadebs.com.br) 

 

Outra opção de locomoção é a bicicleta, por ser uma cidade plana e com ciclovias em suas principais                  

vias, essa opção também é válida. Para quem ainda não tem bicicleta, existe um sistema de aluguel                 

de bicicletas com diferentes postos espalhados pela cidade, para mais informações, baixe o app              

“Bike Santos”.  

 

A seguir algumas dicas de como chegar às unidades que são cobertas pelos NASFs. Os números são                 

ônibus que saem do Terminal Valongo e as cores das placas são Vans que saem, em sua maioria, do                   

centro da cidade. Mesmo com o ponto de referência de onde descer, é sempre bom perguntar ao                 

motorista qual o ponto da  “Policlínica”.  

 

 

Como chegar no Nasf Morros 1  

 

 

Como chegar no NASF Morros 2  

USF Morro Santa Maria  Placa Azul  Pça. José Bonifácio – Ponto Inicial. 

USF Morro São Bento  181 e 100  Pedir para descer no Bom Prato ou Policlínica. 

USF Morro Vila Progresso  Placa Branca  Praça dos Andradas, em frente a SEDUC. 

USF Jabaquara  181 e 100  Último ponto da Avenida Rangel Pestana. 

USF Morro José Menino  Placa  
Vermelha 

R. Dom Pedro II (Próximo a   
Pernambucanas) – Ponto Inicial 

USF Morro Monte Serrat   Fica há 5 minutos andando do terminal 

USF Morro da Penha   184, 191, 156, 
193, 139, 155 

Descer no cemitério da filosofia. 

https://brmobilidadebs.com.br/
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Como chegar no NASF Zona Noroeste 1  

 

Como chegar no NASF Zona Noroeste 2 

 

 

Como chegar no NASF Centro 

USF Valongo    184, 191, 156, 
193, 139, 155 

Descer de frente ao colégio Maria  Patrícia. 

USF Areia Branca  102  Descer no ponto depois do horto florestal. 

USF Jardim Castelo   139 ou 193   Descer no ponto quando passar o Dale  Coutinho. 

USF Alemoa  184, 191, 156,  
193, 139, 155 

Descer no ponto quando passar o  
Supermercado Assaí. 

USF Piratininga  108  Primeiro ponto após a praça. 

USF São Manoel  101  Mudou ponto recentemente, perguntar ao 
motorista. 

USF Caruara     Transporte garantido 
pela prefeitura. 

 

USF Martins Fontes  184, 80, 155, 10  Descer na Avenida  
   Conselheiro nébias no ponto 

da Unisantos. 

USF Monte Cabrão  
  Transporte garantido 

pela prefeitura. 

 

USF Vila Nova  184, 80, 155  Descer na Avenida  
    Conselheiro nébias no ponto 

do AMBESP. 
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Como chegar no NASF 6 

 

 

4. TABELA DE CONTATOS 

 

 

 

USF Nova Cintra 181, 100 (Av. Cons. Nébias 

sentido centro), 13 (Av. Cons. 

Nébias sentido praia e Canal 2), 

placa verde  

 Na Avenida Santista, ponto da 

praça Guadalajara 

USF São Jorge Caneleira 56, 191, 193, 908, 912, 912BI1, 

947 

Próximo à Av. Nossa Sra 

de Fátima 

PRMAPS 
Coordenadora Tatiana Moreira  

prmaps-sms@santos.sp.gov.br  

Denúncia a CNRMS  denunciacnrms@mec.gov.br 
denuncias.residencia@gmail.com  

CNRMS  residenciamultiprofissional@mec.gov.br 

   Coordenação Geral de 
 Residências em Saúde  

 
 

 (61) 2022- 8001  

Dúvida a respeito 

de Legislação Específica  

Dúvida a respeito de Legislação Específica  
residenciamultiprofissional@mec.gov.br  

FNRS  forumresidentes@gmail.com 

COREMU  coremu-sms@santos.sp.gov.br 

SEFORM/COFORM  seform-sms@santos.sp.gov.br 
telefone (13) 3213-5127 

mailto:denunciacnrms@mec.gov.br
mailto:seform-sms@santos.sp.gov.br
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