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Introdução

A Residência Multiprofissional em Gestão dos Serviços de

Saúde e Redes de Atenção à Saúde tem como foco,

segundo o Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa¹, o

desenvolvimento de competência para a formação de

especialistas em gestão em saúde, com ênfase no trabalho

em equipe interdisciplinar. No formato de especialização lato

sensu, modalidade multiprofissional e de treinamento em

serviço, está direcionada à formação de profissionais da área

da saúde, de forma integrada e participativa, contribuindo

com uma formação crítica e reflexiva e com visão

multiprofissional.

Um dos cenários onde o residente é inserido, atualmente, é o

“Centro de Transformação Ágil” setor que aplica a

abordagem e a cultura ágil no desenvolvimento de projetos

no hospital onde a experiência foi vivenciada.

Nesse contexto, busca-se relatar a experiência da residência

multiprofissional em gestão de saúde inserida no centro de

transformação ágil.

Relato de experiência

Relato de experiência sobre as atividades desenvolvidas na

Residência Multiprofissional de Gestão dos Serviços em

Saúde e Redes de Atenção à Saúde em um hospital

filantrópico da capital de São Paulo, Brasil, no período de

julho de 2022.

Imagem 1 – Quadro elaborado pelas residentes 

Discussão

As residentes foram inseridas na rotina do cenário, sendo

preceptoradas por agilistas da equipe, participando de

rotinas do Framework Scrum, projetos de melhoria, e com

momentos diários para aprofundamento teórico. Neste

último, foi utilizada a metodologia ativa e o cronograma de

assuntos a serem estudados eram administrados em um

quadro Kanban e foi elaborado um quadro pelas residentes

(evidenciado na imagem 1) permitindo maior interação das

residentes e facilitando na priorização dos temas conforme

necessidade e possibilitando associa-los com a parte prática.

Imagem 2 – Fluxograma da estruturação do cenário

Propiciou-se a aprendizagem através da vivencia praticada

das metodologias ágeis: Kanban, Scrum e Lean Inception.

Além dos temas abordados no aprofundamento teórico.

Imagem 3 – Temas abordados no aprofundamento teórico

Conclusão

A experiência vivenciada foi exitosa, pois consolidou saberes

como a liderança e a autonomia, integração entre teoria e

prática, pensamento crítico e resolução de problemas.

A participação no cenário possibilitou conhecimento de

metodologias ágeis, além de sua aplicação no contexto da

saúde.
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