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O Grupo Hospitalar Conceição instituiu a Residência Integrada em Saúde 
(RIS/GHC) para assistentes sociais, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, 
odontólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais nas áreas de ênfase em saúde 
da família e comunidade, saúde mental e terapia intensiva. Circulam entre os 
âmbitos de atenção primária, secundária e terciária vivenciando o SUS de forma 
ampliada. Promove a formação em serviço de profissionais em equipe 
interdisciplinar enfatizando integralidade, universalidade e eqüidade na atenção à 
saúde, superando limites corporativos e o foco na assistência. Oportuniza a 
vivência dos processos de ensino, aprendizagem e pesquisa relevantes para o 
SUS, qualificando a atenção à saúde graças à agregação das ciências sociais e 
humanas à formação nesse campo. A atenção é desenvolvida com as equipes 
multiprofissionais e a reflexão teórica é realizada por campo e núcleo de atuação, 
além do currículo integrado, modalidade de formação baseada na compreensão 
da realidade e na construção coletiva do conhecimento. Abordagens em ciências 
humanas e sociais estão incluídas nas temáticas envolvidas na formação dos 
residentes e na educação permanente dos preceptores, além do desenvolvimento 
de uma pesquisa relevante para o SUS. A RIS/GHC provocou mudanças 
qualitativas e quantitativas na instituição com a sensibilização de preceptores para 
dar continuidade à sua formação em pós-graduação, a contratação de mais 
profissionais específicos para responder à demanda criada pela mesma e a 
mobilização de recursos físicos e materiais para manter a residência. A ampliação 
da abrangência da formação em saúde facilita uma produção inovadora de ensino 
em serviço entre diferentes profissionais ao contextualizar a saúde na sua 
produção social, cultural e histórica. A RIS/GHC constitui uma oportunidade de 
reflexão para todos os envolvidos com as atividades de ensino e aprendizagem, 
oportuniza educação permanente para os trabalhadores da instituição e qualifica a 
atenção prestada ao instigar e promover a curiosidade crítica responsável por 
parte de todos. 
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