
PROGRAMAÇÃO
 

16/12 - 8h30min 
Mesa de Abertura: 

V Encontro Integrador dos Programas de Residências em Saúde da ESP:
aqui (Re)construímos o SUS, com:

Franklin Max Trindade - Residente do Programa de Residência Médica em
Ortopedia e Traumatologia.
Lucas Nóbrega - Residente do Programa de Residência Multiprofissional em
Saúde da Criança.
Poliana Colaço - Residente do Programa de Residência Médica em Pediatria.
Rafaela Pereira - Residente do Programa de Residência Uniprofissional em
Enfermagem Obstétrica.
Pedro Alberto - Coordenador do Núcleo de Residências em Saúde - ESP/SES-
PB.

16/12 - 10h30min
 Residência enquanto resistência: organização, diálogos e coletivos, com

Coletivo Paraibano de Residentes
 

16/12 - 14h: Oficinas 
 

Oficina I: E dos Residentes, quem cuida? 

Oficina II: Redução de danos para ampliação da vida: estratégia de cuidado em
saúde no SUS

Oficina III: Educação em saúde: possibilidades práticas para o trabalho no SUS

Oficina IV: Caminhos para o cuidado em saúde da população LGBTQIA+

Oficina V: Cuidado e sabedoria dos Povos tradicionais.

Inscrições: https://forms.gle/YB7sf9reAbgPekSy6
 



Ementas das Oficinas
 

Oficina I: E dos Residentes, quem cuida? 
O percurso da atuação do (a) profissional de saúde é, quase que necessariamente, um desafio, podendo
constituir-se como uma experiência de vulnerabilidade à saúde. Por isso, além de cobrar e favorecer a efetivação
de políticas públicas que garantam condições de trabalho, cuidado à saúde do (a) trabalhador (a), etc, é
necessário desenvolver estratégias criativas que impactem, positivamente e preventivamente, no processo
saúde/doença. Desse modo, esperamos que os (as) participantes vivenciem um espaço acolhedor, facilitador de
reflexão e promotor de autocuidado.

Oficina II: Redução de danos para ampliação da vida: estratégia de
cuidado em saúde no SUS
A redução de danos é uma política e prática de cuidado que visa a promoção da saúde para minimizar possíveis
danos causados pelo uso de substâncias psicoativas e estimular a autonomia e corresponsabilidade junto às
pessoas que usam drogas. Nos últimos anos a política de Redução de Danos sofreu ataques sistemáticos,
enquanto a lógica proibicionista da abstinência se fortaleceu. A construção desse espaço enquanto oficina é uma
das formas de discutir a redução de danos para (re)pensar o cuidado em saúde baseado na liberdade,
solidariedade e respeito ao usuário e trabalhadores do SUS.

Oficina III: Educação em saúde: possibilidades práticas para o trabalho
no SUS
Essa oficina pretende abordar aspectos da educação em saúde na perspectiva das metodologias ativas de
aprendizagem. A ideia é promover um espaço prático de como é possível fazer educação em saúde nos
diferentes espaços de atuação do SUS. Esse momento pode disparar discussões e reflexões importantes de
como os residentes de diferentes programas podem construir espaços de educação em saúde sob variadas
perspectivas e necessidades. 

Oficina IV: Caminhos para o cuidado em saúde da população LGBTQIA+
Os anos de luta do movimento social LGBTQIA+ conquista lugares na política, na mídia, nos espaços sociais, na
saúde, no entanto reconhecimento não significa compreensão. Nesse sentido, estimula-se o profissional de
saúde favorecer a garantia do direito à pessoa LGBTQIA+ a partir da discussão sobre como cuidar da pessoa
LBGTQIA+ e oferecer ações junto à comunidade com estratégias positivas para melhoria na assistência à saúde.

Oficina V: Cuidado e sabedoria dos Povos tradicionais
A oficina visa sensibilizar sobre as especificidades em saúde dos povos e comunidades tradicionais (PCTs) da
Paraíba considerando a diversidade étnica, cultural, social e o saber produzido por essas populações. A proposta
é pensar estratégias para fortalecimento dos vínculos entre a atenção primária à saúde, os serviços e os
territórios, considerando as necessidades de articulação e diálogo permanente entre gestores, profissionais de
saúde, comunidade acadêmica e controle social para a efetivação de políticas públicas que cheguem até essas
populações, a fim de promover melhoria de acesso e condições de saúde dessas populações.

Inscrições: https://forms.gle/YB7sf9reAbgPekSy6


