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RESUMO 
 
A Residência Multiprofissional em Saúde da Família é uma modalidade de pós-graduação 
lato sensu caracterizada como um processo de formação a partir da inserção no trabalho 
e idealizada tendo por base a proposta de reorganização da atenção básica e construção 
de um novo modelo assistencial. Apresenta-se como uma alternativa que visa favorecer a 
mudança da prática assistencial em saúde para a construção de uma nova realidade de 
saúde para a população. O processo de trabalho dos enfermeiros residentes é 
caracterizado pelo treinamento em serviço, desenvolvendo competências, abordando o 
cuidado integral na promoção, prevenção da saúde, tratamento, cura, recuperação e 
reabilitação. Seu principal objetivo é direcionar a atuação dos profissionais para 
atividades clínico-assistenciais. Trata-se de um relato de experiência cujo objetivo é 
apresentar a proposta do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família 
da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, como uma importante estratégia para a 
formação de trabalhadores no Sistema Único de Saúde, em especial, o enfermeiro. Ela 
propicia o trabalho em equipe multiprofissional e interdisciplinar, que oportuniza 
compartilhar conhecimentos, saberes, práticas e experiências, assim como, praticar a 
discussão de casos considerando o indivíduo, seus contextos e família em sua 
integralidade, com base nos princípios e diretrizes do SUS. 
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