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PREFÁCIO 
 
 

Cartografando desejos: as experiências pedagógicas no 
Sistema Único de Saúde e a contribuição das Residências 

 
Daniella Dallegrave

*
 

 
Eis aqui um presente. Mais do que aos que apostam 

na formação através das Residências e aos eternos militantes 
do Sistema Único de Saúde (SUS), este livro configura-se em 
um presente à população brasileira, pois se ocupa em pensar, 
discutir e apresentar novos modos de concretizar a formação 
de trabalhadores em saúde. 

Em 10 capítulos, os autores e autoras cartografam 
cenários, desejos, apostas e desafios. É o registro de muito 
trabalho. “Trajetórias de composição do Sistema Único de 
Saúde pelas Residências Multiprofissionais em Saúde” 
apresenta a historiografia de um lugar e o programa de 
Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade 
Federal de Rio Grande (FURG), com suas experiências 
pedagógicas vividas nas ênfases em Saúde da Família e na 
Atenção à Saúde Cardiometabólica do Adulto. Os textos são 
originais e foram produzidos especificamente para esta 
publicação ou são resultantes de trabalhos de conclusão da 
Residência, com autoria de residentes acompanhados por 
seus orientadores. As escritas tratam de relatos de pesquisa, 
experiências do cotidiano de trabalho e de aprendizagem ou 
de aspectos conceituais sobre a formação em Residências. 

                                                           
* Doutora em educação. Título da tese “Encontros de Aprendizagem e 
Governamentalidade no Trabalho em Saúde: as Residências no País das 
Maravilhas”. Escola GHC – Centro de Educação Tecnológica e Pesquisa em 
Saúde do Grupo Hospitalar Conceição. 



Cartografar uma experiência como esta significa falar de 
seus muitos cenários vividos para compor uma formação 
qualificada, voltada às pessoas, garantindo cuidado, equidade e 
produção de vida no cotidiano do trabalho em saúde. Parte do 
trabalho para significar os modos de ensinar. Reúne uma série 
de características e especificidades da rede de atenção à saúde 
no município de Rio Grande e no contexto sanitário brasileiro, 
mostrando as articulações necessárias para cuidados singulares 
e aprendizagens diversas sobre os modos de cuidar. 

Cartografar esta experiência significa também falar dos 
múltiplos atores e atrizes, das multidões que há em cada um, 
em cada texto, em cada vivência. Significa tecer acordos de 
amizade e de acompanhamento nos processos de aprender e 
de trabalhar em saúde. É contar de cada lugar, habitando-o 
com a vida que ali se produz, com o que cada um, nas mais 
diversas posições que ocupa, pode potencializar com a sua 
presença. É ressaltar que as aprendizagens nas Residências 
dependem de residentes, de preceptores, de tutores e de 
coordenadores, tomados como os principais personagens 
presentes nas cenas de aprendizagem. Mas também significa 
compreender que as equipes das unidades de saúde 
(hospitalares ou não) se reinventam cotidianamente para 
participar e oferecer aprendizagens. Significa colocar usuários 
e usuárias do Sistema Único de Saúde como principal razão 
de uma política educacional para formação de trabalhadores 
na saúde existir. Significa ainda reconhecer que há uma 
necessidade de formalizar as Residências Multiprofissionais e 
Integradas como política pública que interessa ao SUS e 
aposta na integralidade do cuidado. 

Cartografar as paisagens, os personagens e as redes 
nos programas de Residência significa dizer ainda que esta 
formação se produz nos encontros de aprendizagem 
oportunizados pelas experiências pedagógicas, naquilo que é 
potência da educação e do trabalho, naquilo que produz 
linhas de fuga para a institucionalização de modos de ser e de 
habitar o lugar a partir da forma única, da verdade soberana, 
ou de traçados na linha do já conhecido. 

Nestas cartografias de cotidianos que se tecem na 



escrita, a emergência de novos olhares para o tão familiar 
provoca estranhamentos e coengendra histórias. Assim, uma 
descrição breve de cada capítulo está feita aqui, mas não com 
a pretensão de resumir as preciosidades contidas neste livro, 
e, sim, com mero objetivo de lançar convites à leitura.  

Deste modo, no primeiro capítulo, Trajetórias das 
Residências Multiprofissionais em Saúde no contexto da saúde 
coletiva, os autores apresentam a história das Residências 
Multiprofissionais no Brasil, apontando as condições de 
possibilidade para a emergência deste tipo de formação 
profissional. Neste texto, é possível visualizar os momentos 
históricos em que foram constituídos os fóruns políticos e 
identitários dos segmentos, bem como a institucionalização 
desta modalidade de educação pelo trabalho na saúde, 
marcando alguns de seus desafios e de suas conquistas. 

O capítulo 2, As Residências Multiprofissionais em 
Saúde como movimento social e pela saúde pública, 
apresenta, brilhantemente, um panorama extenso (e intenso!) 
sobre as consequências do desconhecimento da proposta de 
Residências Multiprofissionais em Saúde (RMS) dentro das 
Universidades, bem como as dificuldades encontradas por 
docentes que resolvem ocupar suas jornadas de trabalho com 
as RMS, apontando como características do contemporâneo a 
valorização do produtivismo acadêmico e a consequente 
marginalização do fazer profissional. 

Em Residência Multiprofissional em Saúde da Família: 
contextualizando as transformações no campo da pedagogia da 
formação, terceiro capítulo deste livro, as autoras apresentam os 
antecedentes históricos que oportunizaram a criação de 
programas de Residência Multiprofissional com ênfase em 
Saúde da Família e, também, a criação do programa na FURG, 
em 2010. Além disso, realizam a descrição detalhada do 
cotidiano de ensino e aprendizagem neste programa. 

No capítulo 4, Residência multiprofissional hospitalar 
com ênfase na atenção à saúde cardiometabólica do adulto, 
as autoras relatam a importância de programas de formação 
de profissionais da saúde voltados aos problemas mais 
prevalentes na população, como é o caso do programa que dá 



nome a este capítulo. 
A visita domiciliar no cotidiano da prática de uma 

psicóloga residente, quinto capítulo, narra a visita domiciliar, o 
andar pelas ruas e a observação da cidade como possíveis 
lugares para produção de ciência. O coengendramento do 
trabalho e das aprendizagens no campo de experiência da 
Residência é contado por uma psicóloga residente, em 
acompanhamento com seu orientador, a partir de vivências no 
território com a parceria da equipe de saúde. Ao fim do texto, 
os autores apresentam os principais desafios encontrados na 
prática das visitas domiciliares. A potência do aprender com o 
trabalho é valorizada pela residente como imanente da 
modalidade de pós-graduação em Residências. 

O sexto capítulo, Pesquisa e atuação profissional na 
Residência em Saúde da Família: as parcerias na construção 
do conhecimento e do atendimento, conta sobre os arranjos 
presentes na teia de relações que acontecem no cotidiano da 
Residência em Saúde da Família da FURG com vistas a 
produzir aprendizagens. O compromisso ético em partilhar o 
conhecimento é apontado como principal estratégia para 
cuidar de uma comunidade. Uma ética da amizade entre 
residentes e tutores, preceptores, orientadores e equipes é 
apresentada como artifício para ensinar modos de ser 
profissional da saúde nas residências. 

No sétimo capítulo, Sou trabalhador da saúde: ensaio 
“surfístico” de um residente no SUS, o autor, acompanhado de 
sua orientadora, utiliza, metaforicamente, suas vivências no mar, 
como surfista, para construir uma abordagem da implementação 
do conceito de integralidade no Sistema Único de Saúde. 

Em Perfil de pacientes atendidos pelo serviço de 
educação física em um hospital público de Rio Grande/RS, os 
autores apresentam o serviço ambulatorial para prestações de 
cuidados e atuação da Educação Física em um hospital 
universitário e, também, as possibilidades de articulação deste 
com outros serviços de educação física no município. O 
recorte do capítulo se dá no traçado do perfil dos usuários do 
serviço, objetivando dar suporte a critérios de atendimento em 
protocolos clínicos. 



No penúltimo capítulo deste livro, O conhecimento de 
uma equipe de saúde da família sobre plantas medicinais e 
seu uso na atenção básica, as autoras apresentam resultado 
de uma pesquisa que objetivou elencar os saberes de 
profissionais de uma unidade de saúde da família sobre usos 
e efeitos de plantas medicinais. 

No décimo e último capitulo intitulado Diabetes 
Mellitus: fatores que influenciam o autocuidado com os pés, 
as autoras objetivaram identificar e investigar as dificuldades 
encontradas para a realização do autocuidado com os pés em 
pessoas com diagnóstico de diabetes. 

Entre aprender com o trabalho, ensinar a cuidar e a ser 
profissional de saúde, formas de inventar o cotidiano das 
Residências vão se tecendo folha a folha neste livro. Está 
presente nas narrativas a potência da Residência em 
desacomodar a academia, bem como a necessidade desta 
última romper os muros que a separam do mundo vivido. Assim, 
muito mais do que os serviços necessitarem instaurar fazeres 
considerados científicos, o cotidiano das Residências 
problematiza em ato a urgência da renovação do conceito de 
ciência, o qual é tomado como forma única possível e instituído a 
partir dos saberes academicamente validados. É sob este 
discurso que se justificam os atuais regramentos de que todas 
as Residências devem estar vinculadas a uma Universidade.  

Cada lágrima, suor, carinho e afeto vividos se 
escrevem nas linhas que se seguem como marcas se 
produzem nos corpos daqueles que experienciam 
aprendizagens nas Residências. É a vivência do outro em nós 
que engendra o dia a dia. São muitos outros, são outros-
comunidade, outros-universidade, outros-serviços, outros-
residentes, outros-famílias, outros-coordenadores, outros-
preceptores, outros-tutores, outros-gestores. É nisso tudo que 
reside a possibilidade de recriação do Sistema Único de 
Saúde como política universal e equitativa, direito de cidadãos 
brasileiros e dever de todos nós profissionais da saúde. 
 

Boa leitura! 
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CAPÍTULO 1 
 
 

Trajetórias das Residências Multiprofissionais em Saúde 
no contexto da saúde coletiva 

 
 

Leonardo Trápaga Abib 
Giovanni Francioni Kuhn 

 
Considerações iniciais 
 

As Residências em Área Profissional da Saúde nas 
modalidades multiprofissional e uniprofissional são programas 
de formação pós-graduada realizados na forma de educação 
em serviço, mediante supervisão docente-assistencial de 
profissionais de saúde. Enquanto a Residência Médica é 
destinada somente para médicos, a Residência em Área 
Profissional é direcionada às demais categorias profissionais 
que integram a área da saúde1. A Residência Multiprofissional 
em Saúde – RMS, da qual iremos tratar neste texto, está 

                                                           
1
 Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, 
Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional (Resolução 
nº 287/1998 do Conselho Nacional de Saúde). Cabe ressaltar que alguns 
programas de residência multiprofissional não têm se restringido a essa 
legislação, e estão possibilitando a aproximação de outras profissões que 
não compõem a Resolução 287/98, como Artes, Pedagogia, Ciências 
Sociais e Saúde Coletiva. 
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instituída como especialização lato sensu, pautada pelo 
ensino em serviço. Caracteriza-se por ser uma formação 
teórico-prático, além de ser uma das estratégias da política 
nacional de Educação Permanente em Saúde – EPS2 para os 
trabalhadores em saúde no Brasil. 

Os programas de RMS têm a duração de dois anos, 
equivalendo a uma carga horária total de 5760 horas, diluídas 
em 60 horas semanais de atividades, sendo oitenta por cento 
dessa carga horária total realizada sob a forma de estratégias 
educacionais práticas e teórico-práticas, com garantia das 
ações de integração, educação, gestão, atenção e 
participação social e vinte por cento sob forma de estratégias 
educacionais teóricas (BRASIL, 2014). 

Para alcançar certa legitimidade institucional e 
relevância social no campo da saúde, as RMS percorreram (e 
ainda percorrem) longos e conflitantes caminhos. As 
definições e normativas burocráticas trazem em si parte das 
tensões e contradições que abrangem as residências. A 
intenção e motivação da presente escrita é ir para além do 
que se vê nos documentos e regimentos oficiais que instituem 
e normatizam as RMS. Para cumprir minimamente tal tarefa, 
abordaremos de maneira histórica os processos que 
influenciaram, contribuíram e que tornaram possível a 
construção das RMS no Brasil. 

Para produzir nossas problematizações, reflexões e 
apontamentos, realizamos análises de diferentes tipos de 

                                                           
2
 “Com o papel de implementar a atribuição de formar profissionais para o 

SUS prevista na Constituição de 1988, foi instituída, em 2004, pela Portaria 
nº 198/GM/MS, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 
como estratégia para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores 
para o setor. É uma estratégia que busca a consolidação da Reforma 
Sanitária a partir da criação de novas formas de entender e produzir saúde, 
fortalecendo a descentralização, o desenvolvimento de estratégias e 
processos para construção da integralidade da atenção à saúde individual e 
coletiva. A base metodológica da nova política de educação está centrada 
na articulação entre os componentes de gestão, assistência e participação 
popular, mobilizando a incorporação dos trabalhadores como atores 
identificados com as necessidades de criação e modificação no cenário da 
saúde” (OLIVEIRA; GUARESCHI, 2010, p. 95). 
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documentos referentes às RMS, à semelhança do percurso 
metodológico de Dallegrave (2008) e Dallegrave e Kruse 
(2009). Foram utilizados em nossas pesquisas tanto os 
documentos ditos oficiais, como leis, portarias e outros 
documentos produzidos por residentes, em especial pelo 
Fórum Nacional de Residentes em Saúde – FNRS; textos 
obtidos através de jornais e revistas, tanto eletrônicos quanto 
impressos; artigos científicos que tratassem da temática 
Residência em Saúde; cartas produzidas em seminários, 
encontros e congressos; relatorias de diversos tipos de eventos 
(que estejam disponíveis na internet ou na forma impressa). 

O presente texto que escrevemos também é oriundo 
das pesquisas que resultaram em nossos Trabalhos de 
Conclusão de Residência – TCR3. É válido mencionar que os 
dois TCRs foram uma expressão das nossas trajetórias como 
residentes multiprofissionais, em que pudemos viver cada um 
em seu tempo com certa intensidade os processos clínicos-
políticos-institucionais (seja atuando nos serviços públicos de 
saúde, seja no FNRS) que envolvem o complexo e rizomático 
cenário das RMS. 
 
Movimento sanitarista e formação em saúde 
 

A origem da modalidade de ensino Residência está 
ligada ao termo moradia, fazendo uma alusão de que o 
residente deveria morar no hospital e estar disponível em 
tempo integral neste espaço (SILVEIRA, 2005). Os primeiros 
programas de Residência surgiram em hospitais e seguiram 
este regime de internato (FERREIRA, 2007). Nesta época, 
havia, basicamente, as residências médicas e algumas 
experiências de residências em enfermagem (FERREIRA, 
2007). O primeiro programa de Residência (com exceção da 
Residência Médica) que se tem algum relato é da Residência 

                                                           
3 

“Caminhando contra o vento...”: a história das Residências Integradas 
Multiprofissionais em Saúde, de Leonardo Trápaga Abib; “Pós-Residência”: 
a inserção dos egressos da Residência Integrada em Saúde – ênfase em 
saúde mental coletiva – da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul 
no Sistema Único de Saúde, de Giovanni Francioni Kuhn. 
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em Enfermagem, vinculada ao Hospital Infantil do Morumbi, em 
São Paulo, no ano de 1961 (BRASIL, 2009). 

Como foi mencionado anteriormente, a Residência 
Médica no Brasil é um programa de formação pós-graduada 
realizado na forma de educação em serviço sob supervisão 
médica. Embora tal modalidade exista desde 1946, sua 
regulamentação teve início em 1977, quando foi criada, por 
Decreto Federal, a Comissão Nacional de Residência Médica 
– CNRM, num processo de 30 anos (CECCIM; KREUTZ; 
MAYER, 2011). Já as Residências em Área Profissional da 
Saúde existem desde 1975, contudo só tiveram sua 
regulamentação iniciada em 2005, quando foi criada, por Lei 
Federal, a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional 
em Saúde – CNRMS (BRASIL, 2005). Como colocam Ceccim, 
Kreutz e Mayer (2011, p. 260): 

 
Deve-se lembrar de que a residência em área 
profissional da saúde – como modalidade de curso de 
especialização realizado em serviços de saúde – é 
precedida de diversas experiências, desde meados da 
década de 1970, enfaticamente pelas experiências em 
Saúde da Comunidade, em Administração Hospitalar e 
de Sistema de Saúde (Saúde Coletiva) e em Saúde 
Mental. Despontam as residências da Escola de 
Administração/Fundação Getúlio Vargas e Faculdade de 
Saúde Pública/Universidade de São Paulo (1975); do 
Sistema de Saúde Comunitária Murialdo, da Secretaria 
Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (1975-1976); 
da Coordenadoria de Aperfeiçoamento das Equipes de 
Saúde, do Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência social – INAMPS (1976). 

 
Sem “lenços e sem documentos”, as primeiras 

experiências de RMS surgiram a partir de iniciativas de grupos 
engajados e implicados com o emergente movimento da 
Reforma Sanitária brasileira durante a década de 1970. O 
movimento sanitarista “nasceu na luta contra a ditadura, com o 
tema Saúde e Democracia, e estruturou-se nas universidades, 
no movimento sindical, em experiências regionais de 
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organização de serviços” (AROUCA, 1998, p. 1). Ainda sobre 
as lutas do setor saúde, Rosa e Lopes (2009/2010, p. 488) 
acrescentam: 
 

Entre os anos 1970-1980, o modelo hegemônico 
adotado no Brasil esteve centrado no hospital e na 
medicina especializada. No entanto, a partir de 1973, 
vários movimentos sociais se aglutinaram em torno da 
defesa dos direitos humanos e da liberdade política, 
contrapondo-se à ditadura militar. Na área da saúde, a 
luta era pela organização de um sistema de saúde 
único e hierarquizado, que não dicotomizasse o 
cuidado à doença e a promoção da saúde, a saúde 
individual e a saúde coletiva. 

 
A mudança nos paradigmas relacionados ao processo 

saúde-doença e à construção de novas práticas em saúde 
também fizeram parte das reivindicações do movimento 
sanitarista. Diante de tal cenário, foi possível criar novos 
cursos de pós-graduação na área da saúde pública e da 
medicina social, além de reformular os já existentes e 
construir as primeiras RMS (PASINI, 2010). 

A multiprofissionalidade, o trabalho junto à comunidade, 
a busca de práticas inovadoras em saúde eram alguns dos 
elementos que compunham o escopo das primeiras RMS. No 
estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, a Residência 
Multiprofissional do Centro de Saúde Murialdo (Porto 
Alegre/RS) pautava sua formação em experiências vindas de 
outros países e de conferências internacionais, bem como da 
forte influência do movimento da Reforma Sanitária brasileira 
(UEBEL; ROCHA; MELLO; 2003). A Residência do Centro de 
Saúde Murialdo tem importância para o cenário nacional, por 
ter sido uma das primeiras experiências para a formação 
multiprofissional de trabalhadores da saúde, visando ao 
trabalho em equipe e interdisciplinar, vislumbrando um cuidado 
à população na rede básica de saúde, para além da assistência 
centrada no médico e no corpo biológico (UEBEL; ROCHA; 
MELLO, 2003; FERREIRA, 2007; PASINI, 2010). 

É notória a influência do movimento sanitarista brasileiro 
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na história das residências multiprofissionais em saúde. As 
vertentes teóricas que compunham a formação das residências 
passavam pelo marxismo, a antipsiquiatria, o pós-
estruturalismo e a psicanálise, correntes teóricas que emergiam 
no campo da saúde nos anos 1970 para discutir e propor 
mudanças estruturais, tanto na sociedade quanto na clínica e 
na organização dos sistemas de saúde (NUNES, 2005). 

As criações das primeiras turmas de RMS puderam 
constituir-se como uma reação, uma resposta aos modelos de 
formação que vinham sendo impostos no campo da saúde. A 
revisão dos modos de trabalhar em equipe, o trabalho 
comunitário, a criação de mecanismos de participação popular, 
a superação do paradigma da unicausalidade dos processos 
saúde-doença e da biologização do conhecimento, as relações 
do modelo de produção da sociedade com a saúde da 
população, a formação universitária e a constituição do campo 
da Saúde Coletiva foram elementos que permitiram que 
emergissem novos cursos de formação no campo da saúde e 
entre esse estava a RMS (NUNES, 2005; PASINI, 2010). 
 
A formação em saúde como pauta para o novo sistema de 
saúde brasileiro 
 

Na década de 1980, o movimento sanitarista segue 
pautando junto à sociedade a luta contra a ditadura militar e a 
favor da construção de um sistema público de saúde de 
acesso universal, organizado pela atenção básica e com 
maior participação popular. No que diz respeito às questões 
sobre a formação em saúde, entidades como o Centro 
Brasileiro de Estudos de Saúde – CEBES e a Associação 
Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva – ABRASCO 
– assumem em conjunto com professores, estudantes, 
trabalhadores da saúde, as discussões acerca do tema, 
buscando pautar junto aos cursos e serviços de saúde as 
bandeiras da Reforma Sanitária brasileira. 

Com relação ao emergente processo das RMS, Uebel, 
Rocha e Mello (2003) colocam que, após a regulamentação 
nacional da residência médica, o tempo de duração e a 
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remuneração passaram a diferir entre os médicos e os demais 
residentes da área da saúde. Para Silva e colaboradores 
(2007, p. 52), “isso ocorreu porque, uma vez regulamentada, a 
profissão médica tinha garantido por lei seu reajuste salarial – 
o que não acontecia com as outras áreas, que tiveram suas 
bolsas congeladas”. Levando em conta que o País vivia num 
período inflacionário, a bolsa dos residentes multiprofissionais 
desvalorizou, culminando no término de turmas de RMS e na 
ampliação de programas de residência médica (SILVA et al, 
2007). 

Apesar do decréscimo no número de residências 
multiprofissionais, elas não perderam espaço nas discussões 
sobre formação em saúde. Em 1986, aconteceu a I 
Conferência Nacional de Recursos Humanos em Saúde, com 
o tema A Política de Recursos Humanos Rumo à Reforma 
Sanitária. O evento incluiu, na agenda do movimento 
sanitário, a discussão sobre a política de gestão do trabalho e 
de formação e o desenvolvimento dos trabalhadores da área 
da saúde, visando à implantação do sistema público de saúde 
brasileiro (PASINI, 2010). A discussão girava em torno da 
necessidade de articular os centros formadores de 
trabalhadores para a saúde com as instituições que 
prestavam serviços, pensando em formar profissionais atentos 
com as realidades sociais para oferecerem um serviço de 
qualidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1993, apud PASINI, 
2010). Sobre a formação de sujeitos para trabalharem no 
sistema de saúde e, mais especificamente, sobre a formação 
no modelo Residências, esta Conferência apontou que “a 
extensão desta forma de especialização – a Residência – a 
outros profissionais deve ser utilizada sempre que suas 
características sejam adequadas à obtenção do produto final 
desejado” (ibidem, p. 167). 

Também, no ano de 1986, ocorre um dos maiores 
acontecimentos para o movimento sanitarista brasileiro, que 
viria a influenciar não somente os trabalhadores da área da 
saúde, como todo conjunto de instituições, serviços, usuários e 
comunidades: a VIII Conferência Nacional de Saúde. A 
Conferência é considerada um marco na discussão para a 
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reestruturação da assistência em saúde no Brasil, nela é 
veementemente criticado o modelo centralizador, privativista, 
autoritário, hospitalocêntrico e meritocrático vigente até então 
no Brasil (DIAS, 2012). Foi nessa Conferência (a primeira com 
participação popular) que trabalhadores, usuários e demais 
participantes conseguiram encaminhar propostas; 
posteriormente, algumas tornaram-se parte integrante do texto 
da Constituição Federal de 1988 – a qual traz, dentre tantos 
artigos, a Saúde como direito de todos e dever do Estado. 

Outro item também presente na referida Constituição 
diz respeito à formação de trabalhadores para a saúde, 
temática que tratamos neste texto e que compõe a luta da 
Reforma Sanitária brasileira. O artigo 200 da Constituição 
Federal traz que “ordenar a formação de recursos humanos na 
área da saúde” torna-se uma competência do Sistema Único de 
Saúde brasileiro. A partir da regulamentação do SUS, com a 
aprovação das Leis nº 8080/90 e nº 8142/90, ratifica-se a 
importância de apostar na formação de trabalhadores para a 
saúde como uma das formas de estarem implicados com os 
princípios e diretrizes do sistema público de saúde brasileiro, 
bastante pautado pelos diferentes processos de lutas pela 
consolidação da Reforma Sanitária no país. 
 
A retomada das RMS nos anos 1990 
 

As RMS, então “adormecidas”, vão ganhar fôlego 
novamente nos anos 1990. A situação do final dos anos 1980 e 
início dos anos 1990 traz, por um lado, “o desenvolvimento de 
políticas de saúde que buscam lidar com seu reconhecimento 
enquanto direito universal, com a participação popular, por 
outro lado, afere-se o avanço da corrente neoliberal com uma 
concepção do processo de atenção à saúde enquanto 
mercadoria” (ROSA; LOPES; 2009/2010, p. 488). 

Na metade da década de 1990, alguns fóruns de 
participação social e que defendiam as bandeiras do SUS 
passaram a criar outros programas de RMS de forma 
autônoma, como é o caso do Programa de Residência em 
Saúde Mental, do Instituto Philippe Pinel, em 1994 e o 
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Programa de Residência em Saúde Coletiva, do Núcleo de 
Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, em 1995 (RAMOS et al, 2006). Em nível nacional, no 
ano de 1999, o Departamento de Atenção Básica da Secretaria 
de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde – MS, juntamente 
com diversos atores do Movimento da Reforma Sanitária, se 
articularam na forma de grupos interessados em criar, reavivar 
e reinventar programas de residência em saúde da família 
(CAMPOS, 2006). Tal elaboração, construída durante um 
seminário, se propunha a criar um modelo de RMS, 
 

onde embora fossem preservadas as especialidades de 
cada profissão envolvida, seria criada uma área 
comum, especialmente vinculada ao pensamento da 
velha saúde pública, acrescida de valores como a 
promoção da saúde, a integralidade da atenção e o 
acolhimento (CAMPOS, 2006, p. 6). 

 
No Rio Grande do Sul, também no ano de 1999, é 

aprovada a Portaria 16/99, criando o Programa de Residência 
Integrada em Saúde, que, além de ter o caráter 
multiprofissional, amplia as áreas de concentração para 
Saúde Mental Coletiva, no Hospital Psiquiátrico São Pedro, 
Atenção Básica em Saúde Coletiva, no Centro de Saúde 
Escola Murialdo, e Projetos Assistenciais em Dermatologia 
Sanitária, no Ambulatório de Dermatologia Sanitária. 
 

É nesse contexto que é criado, através da Portaria 
nº 16/99, de 01 de outubro de 1999, da Secretaria 
Estadual de Saúde, o Programa de Aperfeiçoamento 
Especializado, de caráter multiprofissional, integrado 
aos Programas de Residência Médica já existentes. 
(UEBEL; ROCHA; MELLO; 2003, p. 120) 

 
 Percebemos que a (re)constituição das RMS está 
marcadamente ligada ao processo de consolidação e 
implementação do SUS, com uma encomenda de fazer parte 
de uma agenda repleta de ações, para ser um espaço potente 
de Educação Permanente e de produção de novos modos de 
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fazer e agir em saúde, implicados com as propostas 
defendidas durante anos pelo movimento da Reforma 
Sanitária brasileira. 
 
Anos 2000: a RMS nas políticas de formação em saúde 
 
 Esta década é marcada pelas legislações que 
regulamentam as RMS e que apresentam um desenho 
regulatório em âmbito nacional, como a criação da Comissão 
Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde – CNRMS. É 
também um período de muitas lutas por parte de diversos 
setores do Movimento Sanitário e do Controle Social contra as 
mais variadas tentativas de privatização e precarização do SUS. 

É uma década de muitos embates no campo das 
Residências em saúde, com disputas de projetos diferentes, 
sendo estes: CNRMS, as Instituições de Ensino Superior – 
IES – e os Conselhos de Categorias Profissionais, baseados 
em normativas reguladoras, voltados para o interior das 
Universidades, sob alegação de que isso poderia “resolver 
alguns problemas” da graduação e ampliar o contato entre 
IES e a comunidade. Além disso, este projeto mostra-se 
bastante vinculado aos Hospitais Universitários – HU‟s –, 
como lócus de aprendizagem, ou “treinamento em serviço”, 
expressão mais utilizada pelos adeptos de tal projeto de RMS. 

O outro projeto, construído pelos atores do Controle 
Social, do FNRS e demais fóruns de trabalhadores na área da 
saúde, Escolas de Saúde Pública e alguns membros das IES, 
propõe à RMS como estratégia de “formação em serviço”, 
defendendo o SUS enquanto ordenador da formação de 
trabalhadores para saúde com maior participação nas 
instâncias decisórias da Política Nacional de Residência, bem 
como a descentralização dessas instâncias e a interiorização 
das Residências. 
 Anteriormente à criação da CNRMS, no ano de 2002, 
dezenove programas de residência são „reinventados‟ e 
implantados com recursos repassados pelo MS, mantendo 
formatos diversificados e sem representatividade no Ministério 
da Educação – MEC. Já no ano de 2003, o MS cria a 
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Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde – 
SGTES –, com a finalidade de viabilizar os inúmeros projetos 
nessa área e demais trabalhos ligados à formação de 
trabalhadores na saúde (CAMPOS, 2006). 
 Quanto às políticas de formação para o SUS, a RMS foi, 
nessa perspectiva, apresentada como uma estratégia do Estado 
que objetiva uma formação para constituir trabalhadores 
pautados na revisão/criação de modos de agir em saúde, além 
da busca de uma cultura de práticas e de compreensão da 
saúde no âmbito da implantação do SUS, por meio da formação 
em serviço (ROSA, LOPES, 2009/2010). 
 As RMS são apontadas pela NOB/RH-SUS (BRASIL, 
2003) como uma estratégia para por em ato a transformação 
dos processos de formação de trabalhadores para a saúde, 
colocando-os mais próximos do mundo do trabalho no SUS e 
da produção no cotidiano de linhas de cuidado em saúde, 
consonantes com os princípios que orientam o sistema de 
saúde. 
 Contudo, não foram tranquilas as tentativas de incluir 
as RMS na legislação, mesmo com a organização e 
articulação de diversas entidades da área da saúde. Havia 
ainda inúmeras resistências em alguns setores 
governamentais, principalmente nos setores representativos 
das corporações médicas (DALLEGRAVE; KRUSE, 2009; 
PASINI, 2010). Exemplos disso são trazidos por Dallegrave e 
Kruse (2009), ao lembrarem uma das edições da revista do 
Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul – SIMERS, que, 
em sua capa, continha a inscrição: formação multiprofissional 
da área da saúde: Quem ganha com isso? Ainda na capa 
aparecia uma mão, com quatro dedos e uma luva de lã, que, 
possivelmente, se propunha a ilustrar o pensamento daqueles 
sujeitos que eram contrários à formação na modalidade de 
Residência Multiprofissional. 

Outra manifestação da entidade médica que 
encontramos no texto de Dallegrave e Kruse (2009), foi uma 
carta endereçada aos associados do sindicato, que serviu 
para relatar o encontro dessa com a diretoria de uma 
instituição de saúde, que já mantinha uma RMS em 
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andamento. No conteúdo da carta, o SIMERS deixa exposto 
que “a existência de Residência Integrada em Saúde é um 
manifesto desejo de confundir. Residência sempre foi – em 
todo mundo – forma específica de pós-graduação de médicos” 
(SIMERS, 2007, p. 1, apud DALLEGRAVE, KRUSE, 2009). 
 Diante desse cenário permeado por disputas e tensões 
no campo profissional, acadêmico e institucional, no ano de 
2005, as RMS ganham espaço na legislação nacional. Por 
meio da lei nº 11.129/2005, quase de forma diluída entre as 
proposições que instituem o Programa Nacional de Inclusão 
de Jovens (ProJovem), a Residência em Área Profissional da 
Saúde (nome dado na legislação) é criada. De acordo com o 
artigo 13 dessa lei, “fica instituída a Residência em Área 
Profissional da Saúde, definida como modalidade de ensino 
de pós-graduação lato-sensu, voltada para a educação em 
serviço e destinada às categorias profissionais que integram a 
área de saúde, excetuada a médica” (BRASIL, 2005, p. 4). 

A partir da publicação da referida Lei, são 
estabelecidas uma série de normas, diretrizes, presentes em 
portarias, como a 1.111/GM de 2005 (que fixa normas para a 
implementação e a execução do Programa de Bolsas para a 
Educação pelo trabalho) e 2.117/Ministérios da Educação e 
da Saúde que institui, em âmbito interministerial, a Residência 
Multiprofissional em Saúde4. 

Para além das questões legislativas e normativas, a 
partir de 2005, residentes, preceptores, tutores, docentes e 
controle social passam a articular, organizar e criar espaços 
coletivos, regionais e nacionais, para discutirem questões 
relativas à política nacional de residências em saúde, de 
forma mais atuante e assídua. 

Os seminários nacionais e regionais constituíram-se 
como alguns desses espaços de discussão e articulação, 
tendo sido as primeiras edições impulsionadas pelo 
movimento de residentes em parceria com outros atores 
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 No texto de Ceccim, Kreutz e Mayer (2011), os autores elaboram uma 

análise mais aprofundada a respeito das leis, normas e portarias relativas à 
RMS entre os anos de 2005 e 2010. 
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envolvidos com a temática. Durante os seminários, são 
constituídos os fóruns de residentes, de preceptores/tutores, 
de coordenadores de programas de residências. Dos debates 
que permeavam tais espaços, estava a ampliação dos 
programas de RMS (como seria feita, como seria financiada, 
etc.), a constituição/composição da CNRMS, a carga horária a 
ser praticada pelos residentes, critérios para avaliação e 
validação dos programas, os projetos pedagógicos das 
residências, entre outros pontos. 

As tensões e disputas pela política de residências podem 
ser visualizadas nos documentos produzidos nos seminários, 
encontros, grupos de trabalho, congressos e plenárias da 
CNRMS e do controle social. Exemplo disso é o relatório do III 
Seminário Gaúcho de Residências (2011) que traz 
posicionamento contrário à obrigatoriedade da vinculação dos 
programas de RMS às IES. Os relatórios dos Seminários 
Nacionais de Residências em Área Profissional da Saúde 
(organizados pelos MS e MEC) e as Cartas produzidas ao final 
dos Encontros Nacionais de Residências em Saúde 
(organizados pelo FNRS, pelo fórum de preceptores/tutores e o 
de coordenadores) também são documentos que trazem 
apontamentos, questionamentos e posicionamentos em relação 
a pautas que permearam e continuam em evidência nos debates 
ao redor da temática, as quais são trazidas mais abaixo. 
 Outro ponto que, na história recente das residências, 
tem gerado diversos atritos é sobre a composição e o 
funcionamento da atual CNRMS, que, desde sua criação, vem 
tendo seus membros alterados sistematicamente, inclusive 
eliminando a participação dos fóruns de residentes, 
preceptores/tutores, coordenadores e do controle social nesta 
instância. Outro tema polêmico levantado durante os espaços 
coletivos de debate é sobre a vinculação (ou a não) obrigatória 
das RMS junto a IES. As pessoas contrárias a esta 
normatização alegaram que este seria um processo abrupto de 
academicização e burocratização das RMS, tirando do SUS o 
papel de formador de trabalhadores e de propositor de políticas 
de Educação Permanente; enquanto os defensores alegavam 
que era preciso aproximar mais as IES com os serviços 
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públicos de saúde, além de, supostamente, facilitar o 
financiamento e a regulação dos programas via MEC. 

Nos últimos anos, mais temas (como os supracitados) 
têm gerado polêmicas e discussões, como: dedicação 
exclusiva do residente na RMS, a extensa carga horária feita 
pelos residentes, quais categorias profissionais podem se 
inserir nas Residências em Saúde, formas de financiamento 
(não se restringindo só ao pagamento de bolsas), certificação 
como Residência e não como especialização lato-sensu, 
residente como “mão de obra barata” dentro do serviço e/ou 
da Universidade, descentralização do acompanhamento dos 
programas (no caso, falou-se sobre a criação de Comissões 
Estaduais de Residências), a não necessidade de titulação 
acadêmica (mestrado e doutorado) para o exercício da 
preceptoria e tutoria. No próximo capítulo, traremos mais 
apontamentos de nossos TCR‟s a fim de expor os desafios 
que vêm sendo colocados para implementação e  
continuidade dos programas de RMS. 
 
Construindo novas histórias enfrentando antigos e atuais 
desafios 
 
 As trajetórias das RMS têm sido trilhadas por inúmeros 
caminhos, em diferentes espaços 
clínicos/políticos/institucionais (não é à toa que optamos por 
falar no plural). Os Seminários, os Encontros nacionais e 
regionais, os espaços de discussão em eventos da saúde 
coletiva, como os congressos da Rede Unida e da ABRASCO, 
são os nossos referenciais acerca da história recente das 
RMS no País. Nesta parte do nosso escrito, traremos uma 
parte daquilo que tem afetado residentes, preceptores, 
tutores, coordenadores, movimentos sociais, controle social e 
gestores e que, de certa forma, emerge nas/das discussões e 
debates nos espaços acima relatados5. 

                                                           
5
 Alguns documentos produzidos nesses espaços e que utilizamos para a 

escrita deste trabalho: 
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Apesar do ingresso das RMS no campo legislativo 
(garantindo minimamente uma política pra continuidade e 
ampliação dos programas no país), os sujeitos e coletivos 
envolvidos com as residências têm apontado uma série de 
questões que necessitam ser revisadas e repensadas para 
que essa formação possa se efetivar enquanto dispositivo 
potente e capaz de gerar transformações no setor saúde 
(RAMOS, et al. 2006; ABIB, 2012). 

Segundo relatos de residentes e preceptores, existem 
programas de RMS em que não há o estímulo à 
interdisciplinaridade e ao trabalho multiprofissional, mas, sim, 
uma reprodução da lógica uniprofissional “procedimento-
especializada” (ABIB, 2012). Há também indicativos de 
discrepâncias na distribuição do regime de 60 horas semanais 
a ser cumprido pelos residentes, o que reforça a precarização 

                                                                                                                           
Carta em Defesa das Residências. Disponível em: 

<http://forumresidentes.blogspot.com/2010_06_01_archive.html>. Acessado 
em 10 de dezembro de 2011. 
Carta de João Pessoa, de 9 de julho de 2011. Disponível em: < 

http://forumresidentes.blogspot.com.br/2011/07/carta-publica-do-ii-
connerms-joao.html> Acessada em 20 de março de 2012. 
Carta de Fortaleza, de 21 de Novembro de 2013. Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/0B-
kqN1hlN6M4dm1iSjc0WXV1OVE/view?usp=sharing> Acessada dia 21 de 
outubro de 2014. 
Relatoria da Oficina de Formação: Residência em Área Profissional da 
Saúde: multiprofissional, uniprofissional e integrada – avanços e 
desafios. Realizada no 11º Congresso Internacional da Rede Unida, em 

Fortaleza-CE, dia 10 de abril de 2014. Disponível em: 
<https://drive.google.com/file/d/0B-
kqN1hlN6M4MFVLNThPNndZQm8/view>. Acessado dia 27 de outubro de 
2014. 
RELATÓRIO FINAL do IV Seminário Nacional sobre Residência 
Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde, Setembro de 2011, 

Brasília/DF; Disponível em: <https://docs.google.com/file/d/0B-
kqN1hlN6M4ektyLS1yLV9hdWs/edit?usp=sharing>. Acessado dia 22 de 
Outubro de 2014. 
Relatório do III Encontro Nacional de Residências em Saúde; Disponível 

em: <https://drive.google.com/file/d/0B-
kqN1hlN6M4VnJhRHd6VnBFMVU/view?usp=sharing>. Acessado dia 22 de 
Outubro de 2014. 
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do trabalho e da formação dos mesmos6, visto que, em 
decorrência da carga horária elevada e da falta de 
trabalhadores efetivos (fruto, entre outras coisas, das 
terceirizações e da falta de contratações para o serviço 
público), ficam mais expostos enquanto “mão-de-obra barata” e 
“tapa buraco” nas Unidades Básicas de Saúde, nos Centros de 
Atenção Psicossocial, na Estratégia Saúde da Família, nos 
hospitais. Além disso, existem residentes – financiados com 
dinheiro público para atuarem no serviço público – que também 
atuam no setor privado, ora para completarem a carga horária, 
ora para preencherem os “buracos” dos convênios. 
 Com relação aos trabalhadores da saúde e das IES 
que compõem os programas de RMS, verificamos a 
desvalorização dos preceptores e tutores, por falta de 
financiamento para esses e também pela falta de 
reconhecimento de suas atividades na Residência, além da 
sobrecarga e do acúmulo de tarefas nos serviços (CECCIM; 
FAJARDO, 2010; ABIB, 2012; KUHN, 2015). 

Preparar os residentes para incidirem nos serviços 
públicos de saúde posteriormente à formação tem sido uma 
das demandas as quais os programas de RMS têm se 
proposto desde as primeiras experiências nos anos 1970. 
Entretanto, tal fato não tem acontecido como idealizado. No 
trabalho de Kuhn (2015), um ponto que toma bastante a 
atenção dos movimentos em torno das residências é sobre os 
egressos dos programas. Temos trabalhadores 
multiprofissionais sendo formados e especializados nas 
diversas ênfases com investimento público, porém, ao 
concluírem a RMS, encontram uma enorme barreira, a sua 
absorção pelo SUS, ou seja, retornar ao trabalho com carteira 
assinada ou como trabalhador com vínculo estatutário78. 

                                                           
6
 Carta Aberta do Coletivo Gaúcho de Residentes em Saúde – 

Campanha contra as 60 horas semanais; Disponível em: 

<http://residentesrs.blogspot.com.br/2014/11/carta-da-campanha-contra-as-
60-horas.html> (Acessada dia 02 de novembro de 2014). 
7
 Muitos egressos das residências têm encontrado trabalho na área, porém são, 

em sua maioria, sem carteira de trabalho assinada, sem direitos trabalhistas, 
sem um vínculo de médio ou longo prazo, ficando à mercê de bolsas e de 
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 Entretanto, apesar das dificuldades apontadas, há 
grandes esforços para lidar com os novos e antigos desafios 
impostos aos programas de RMS. Não podemos desconsiderar 
a capacidade inventiva e criativa que diferentes residências têm 
assumido para proporcionar uma formação conectada com as 
premissas das reformas sanitária e psiquiátrica brasileiras. A 
cada ano, notamos mais campanhas (como a pela diminuição da 
carga horária para 44 horas semanais, por exemplo) e 
organização por parte dos sujeitos envolvidos com as 
residências. Outra pauta atual é a formação teórica e teórico-
prática na Residência (visível com a Resolução 05/2014 da 
CNRMS, que dispõe a respeito dessa temática), que tem gerado 
algumas tensões conceituais e políticas – como o que é teórico, 
o que é prático, qual carga horária, espaço para pesquisa, 
necessidade de currículo, etc., considerando os distintos 
interesses que permeiam os espaços institucionais, onde 
diferentes movimentos têm sido realizados ao longo dos últimos 
anos. Nas palavras de Oliveira e Guareschi (2010, p. 98) 
 

podemos entender e problematizar que a legitimação 
das RMS carrega em sua história antigas bandeiras de 
luta pela construção de modelos assistenciais e de 
gestão que deem conta das transformações colocadas 
pela Reforma Sanitária, instituição do SUS e 
movimento da Saúde Coletiva, passando por diferentes 

                                                                                                                           
outras formas de pagamento, ocorrendo, muitas vezes, de não receberem as 
bolsas e pagamentos pelo seu trabalho (KUHN, 2015). Já outros egressos têm 
se inserido no setor privado, trabalhando para grupos hospitalares, ou 
Fundações privadas que prestam serviço terceirizado para o SUS. 
8
 Uma questão para além das RMS é a diminuição de concursos públicos 

para o campo da saúde (BRAVO; MENEZES, 2011). Isso tem acontecido 
em virtude de uma série de políticas, como o avanço das terceirizações e 
investimentos de capital privado (nacional e agora internacional

8
 também) 

no SUS. Exemplo disso tem sido a ampliação dos modos de gestão que 
privatizam a saúde como as Organizações Sociais – OS‟s, Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP‟s, as Fundações Estatais de 
Direito Privado e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, 
que prevê a contratação de trabalhadores via regime CLT e por contrato 
temporário de até dois anos, diminuindo a estabilidade e implementando a 
lógica da rotatividade, típica do setor privado (BRAVO, MENEZES, 2011).  
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momentos históricos, tendo sido interrompida e 
continuada com diferentes nomes e sob diferentes 
propostas para aceitação e legitimação como ensino 
em saúde para profissionais das disciplinas não-
médicas. 

 
Talvez, na contemporaneidade, a RMS, enquanto 

proposta de ensino em saúde, tenha como intenso desafio 
proporcionar uma formação técnica/política/institucional 
mediante espaços diversificados e democráticos de 
discussão, decisão, atuação e ensino. Fica aqui, também, o 
cuidado que Rosa e Lopes (2010, p. 20) apontam se, na 
tentativa de efetivação do SUS, a indução de políticas 
públicas no campo educacional irá contribuir para o 
aprimoramento da formação profissional “na perspectiva da 
Educação Permanente ou se é mais uma estratégia para 
estruturar a rede de saúde através da oferta de um campo de 
trabalho precarizado para os profissionais da saúde”. 
 
Considerações finais 
 

Os projetos de SUS e de Residência continuam em 
jogo. As disputas seguem acirradas tanto nas esferas 
micropolíticas quanto macropolíticas. Neste caso, as agendas 
políticas não podem dispensar os debates sobre gestão, 
financiamento, participação e formação e devem abranger os 
diversos setores da sociedade. 

Das primeiras experiências de uma formação 
multiprofissional em serviço no campo da saúde até 
atualidade, seguem ecoando novos e antigos versos de 
autoria coletiva. Se, por um lado, conquistou-se a construção 
política das RMS e a sua ampliação pelo território nacional, 
por outro, algumas pautas importantes para esse tipo de 
formação ficaram pelo caminho. Contudo, não faltaram neste 
período, dos anos 1970 até hoje, fissuras, abalos, lutas, afetos 
e intensidade. 

Para Oliveira e Guareschi (2010, p. 98) “a RMS ganha 
força pela importância de sua causa e pelo desejo de 
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construção de um sistema de saúde desenvolvido pelo 
comprometimento dos profissionais que trabalham por sua 
concretização”. Por isso, seguimos acreditando e apostando 
na RMS como uma estratégia necessária para EPS, com 
perspectivas para a produção de transformações no campo da 
saúde, partindo dos encontros potencializados pela residência 
por envolver trabalhadores em formação com efetivos; por 
aliar diferentes núcleos profissionais; por investir na educação 
em conjunto com diferentes instâncias, serviços, realidades e 
usuários do SUS.  
 Como questões que permanecem em aberto, 
acreditamos que é preciso valorizar os trabalhadores 
envolvidos nos processos de formação em serviço, como os 
preceptores e os tutores; permitir ao residente que tenha 
assegurado na sua carga horária momentos de reflexão sobre 
a sua prática, de pesquisa sobre temas relevantes para o 
SUS, impedindo que ele se torne mão de obra precária e 
reprodutora de velhas práticas disciplinares em saúde. Que os 
movimentos coletivos sigam pautando a RMS dentro de uma 
política de Estado para a formação de trabalhadores e para 
que isso tenha um financiamento adequado. 
 Portanto, para que as residências não diminuam seu 
potencial para promover encontros entre trabalhadores, 
comunidades e usuários, entre as áreas da saúde, das 
ciências humanas e sociais, da educação (características que 
tornaram possível a criação dessa modalidade de formação 
há 40 anos), faz-se pertinente seguir criando estratégias de 
gestão, educação e de cuidado, tendo como horizonte os 
princípios e diretrizes do SUS como meio de afirmação das 
lutas antigas e atuais da saúde pública brasileira. 
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CAPÍTULO 2 
 
 

As Residências Multiprofissionais em Saúde como 
movimento social e pela saúde pública 

 
 

Alan Goularte Knuth 

 
Vive-se um panorama de produção acadêmica intenso 

com índices jamais percorridos em termos quantitativos de 
pesquisa no Brasil. Evidentemente, há uma série de avanços 
e grupos reconhecidos em toda parte por conduzir trabalhos 
de excelência, que alçaram o País a uma realidade 
anteriormente impensada em termos de produção de 
conhecimento. A pesquisa acadêmico-científica tem inegável 
contribuição para a Universidade, comunidade e melhoria de 
vida no País em diferentes setores. Contudo, não é possível 
observar esta crescente presença de pesquisadores, editais, 
trabalhos, periódicos, sem que se contextualizem os demais 
processos envolvidos no meio acadêmico, as pressões 
exercidas por órgãos de financiamento e incentivo à pesquisa, 
os interesses tecnológicos e de mercado e a produção em 
massa de trabalhos que pouco se articulam com parâmetros 
mínimos de relevância social. Adam James, ao escrever uma 
carta para a revista Nature (2011), argumentou que a visão 
salvadora e suprema do “cientista” se esvaziou em uma figura 
que ocupa seu tempo em administrar atividades científicas. 
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São tantas as tarefas que os pesquisadores estão imersos 
nos diversos passos do processo de produção de 
conhecimento e, de acordo com o autor, precisaríamos de 
mais cientistas, professores e administradores, o que não 
necessariamente se encontra em uma só pessoa. 

Com a alavanca da pós-graduação no País, um dos 
embates estabelecidos passa a ser não mais a quantidade de 
pesquisa realizada e, sim, uma análise oriunda a respeito da 
pertinência de tantos trabalhos. Castiel, Sanz-Valero e 
Vasconcellos-Silva (2011) apresentam uma série de 
fragilidades decorrentes da maior produção acadêmica e. 
especialmente. da produção desmedida e para atendimento 
de expectativas postuladas por órgãos de financiamento. 
Assim, temas e termos como “citacionismo”, “jogos de poder 
entre instâncias e grupos de pesquisa”, “publicar ou perecer” 
são analisados de forma sarcástica e contundente pelos 
autores. Todo esse cenário produtivista, já conhecido no meio 
stricto sensu (composto por mestrados e doutorados), acaba 
por constranger as iniciativas lato sensu (como programas de 
residências multiprofissionais em área da saúde (RMS)). 
Infelizmente, encontram-se em contraposição, tanto nas 
Universidades quanto nos órgãos de pesquisa. É como se os 
pesquisadores se concentrassem nos mestrados e 
doutorados, e indivíduos interessados no campo prático 
profissional do Sistema Único de Saúde (SUS) fossem 
naturalmente alocados nas RMS. Não há um documento que 
oficialize tal distinção, mas ela é conhecida por todos que 
coabitam o meio, ocasionando rupturas e cisões importantes e 
desgastantes no campo da saúde. 

Paralelo ao desencontro acima citado, que terá 
ampliação ao longo desse capítulo, temos um SUS 
absolutamente demonizado pelos veículos midiáticos, preterido 
por profissionais em favor da atenção privada à saúde e pouco 
articulado às instâncias que produzem conhecimento em maior 
quantidade no País. É corriqueiro neste País observar-se 
avaliações sobre a competência do SUS, oferecendo 
fragilidades concernentes ao processo de cuidado da saúde. 
Bem mais escassas são as iniciativas que tendem a valorizar 
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todo o aparato e a complexidade que o sistema oferece para 
trabalhadores, gestores e população usuária. 

Recentemente, ao dialogar com um colega 
pesquisador de outra universidade sobre as dificuldades e 
pressões do meio acadêmico, este questionou: “Mas, então, 
por que seguir na residência?”; a resposta foi “pois esta é a 
melhor maneira de docentes da Universidade estarem 
próximos do SUS”. E, indubitavelmente, para docentes das 
Instituições de Ensino Superior (IES) não oriundos da área 
médica, a experiência das RMS é um canal desafiador, pois 
coloca o profissional em constante troca com o SUS e, ainda, 
o cobra por produção de qualidade em um cenário que não 
despertou o suficiente para tal.  

Tendo as RMS como pano de fundo, este capítulo 
pretende explorar a articulação desta experiência com a 
consolidação do SUS brasileiro e, também, dialogar com os 
entraves e potências para tal cenário, especialmente a lógica 
de produtividade acadêmica. Faz-se sensível destacar que a 
posição e o discurso aqui apresentado emergem a partir de 
uma das forças de atuação nas RMS: um docente do meio 
universitário. Em tempo, mesmo que não tenha um intuito 
panfletário, a presente produção pode se valer de certas 
posições que desestabilizem posicionamentos mais duros e 
afeitos ao modo de operação vigente nas universidades 
brasileiras e sua relação com o cotidiano dos serviços de 
saúde. 
 
Sobre o SUS e as RMS 
 

Estudante ou trabalhador? Trabalhador/estudante? 
Treinamento ou formação? Medicalizado ou humanizado? 
Trabalho individualizado ou trabalho coletivo? Modelo tradicional 
ou modelo ampliado? Hospital ou comunidade? Acadêmico ou 
prático? Saúde como mercadoria ou direito de todos? 

As tensões e contradições não são poucas para 
aqueles que se apresentam como atores em defesa do SUS. 
Certamente, não é uma luta que atraia todos os envolvidos 
com o setor saúde, pois é necessária disposição para se rever 
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e se questionar sobre posições e perspectivas. É 
imprescindível ouvir mais, estar em contato com o outro, 
respeitar diferenças e atenuar hierarquias entre categorias 
profissionais. Mas não só. Amenizar verdades científicas 
empacotadas e traduzi-las em diálogo diante da realidade 
social em que os usuários se encontram. E muito mais. A 
aposta e interesse de atuar pela saúde pública prevê 
desvantagem, aquilo que é fora de moda, o monstro 
elaborado pela mídia televisiva, a impressão simbólica de 
eterno descaso cristalizada pela maioria da população. Em 
determinados casos, esta população sequer foi esclarecida de 
como o sistema opera em sua tamanha complexidade, no que 
a esferas ao acolher os indivíduos.  

Acontece que o SUS trata-se de um movimento. O 
SUS não está pronto e não foi prometido pronto até os dias 
atuais. Quem, entre os militantes do campo saúde, se atrever 
a falar em defesa do SUS está obrigatoriamente se expondo, 
colocando-se ao lado do ponto mais frágil, valendo-se de uma 
defesa social e comprometida com a saúde da população 
brasileira. Se colocar à frente de um debate, de uma prática, 
de um cotidiano em defesa do público, especificamente em 
defesa do sistema público de saúde, é pauta árdua, que reúne 
seus componentes em torno de um movimento social amplo, o 
qual encontra, na reforma sanitária brasileira, uma significativa 
referência e, assim, situa a afinidade das pessoas que formam 
a defesa pelo SUS brasileiro. 

Uma destas apostas que orientam a consolidação do 
SUS diz respeito às Residências Multiprofissionais em Saúde 
(RMS), e, nesse sentido, podem ser definidas e apresentadas 
como: 
 

As residências multiprofissionais e em área profissional da 
saúde, 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, 
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Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e 
Terapia Ocupacional (Resolução CNS nº 287/1998). 
(MEC, 2015)  

 
Uma rápida reflexão sobre a reforma sanitária 

brasileira e as condições que proporcionaram o nascimento 
de um sistema de saúde previsto para todos 
constitucionalmente remonta à década de 70 e, justamente 
em 1976, na cidade de Porto Alegre, as primeiras 
experiências em RMS foram esquematizadas. Com a 
constituição de 1988 estampando o tema saúde e as leis 
complementares que garantiram o SUS, os modelos de RMS 
foram se ampliando (uma revisão específica e histórica sobre 
as RMS é apresentada em outro capítulo desta publicação) e, 
à sua maneira, colocando pitadas de avanço em relação ao 
modelo de cuidado em saúde precário, obsoleto e 
reducionista, que, até a década de 70, se conhecia. Os 
avanços são conhecidos e, desde 2009, mais de 6500 
residentes foram financiados pela conjugação dos Ministérios 
da Saúde e da Educação. É salutar perceber que estes 
milhares de profissionais têm o desafio de expandir os 
conhecimentos que compartilharam e aumentarem a rede a 
partir do momento em que forem absorvidos pelo SUS, já que 
a lógica preza que eles sejam futuros pensadores e práticos 
do sistema. 

Na Universidade Federal do Rio Grande (FURG), a 
experiência das RMS está colocada em duas frentes de 
atuação do SUS, dois espaços da rede de cuidado em saúde: 
o Hospital Universitário e Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
da Estratégia de Saúde da Família (ESF). As áreas 
formadoras são enfermagem, educação física e psicologia; e 
ocorre interação entre residentes, docentes da FURG e 
preceptores, gestores da Secretaria Municipal de Saúde, bem 
como atores da comunidade em que as RMS se inserem. 

A atuação destes trabalhadores em formação 
permanente tem se apresentado como um desafio para todas 
as partes citadas. Uma concepção em que não somente o 
adoecimento seja alvo de preocupação por parte dos 



 44 

profissionais remete a uma surpresa também pela 
comunidade que recebe tal atenção e chega a proporcionar 
estranheza aos usuários. Isso se justifica porque as RMS 
apostam em concepções de participação social e em um 
cuidado que compreenda a saúde de uma maneira ampliada e 
articulada com as necessidades e interesses dos grupos 
sociais a que se destina. Deslocar o protagonismo dos 
profissionais, das leis, dos protocolos para os usuários, 
comunidade, lideranças é algo ainda em construção e que 
encontra nas RMS uma possibilidade viva e recente.  

As tentativas nesse sentido, sem dúvida, esbarram em 
diferentes compreensões sobre o cuidado na área da saúde, 
em desconhecimentos sobre o trabalho coletivo e 
multiprofissional, nos engessamentos das especificidades 
profissionais, na carga horária elevada a que as RMS são 
submetidas e, ainda, numa série de outros fatores. Por isso, o 
dinamismo apontado inicialmente não é mera fuga lírica ou 
textual. Esse movimento que embala o SUS e todas as suas 
tentativas de tornar a saúde uma potência reveladora e 
relevante para as pessoas se coloca como desafio nas RMS, 
inclusive porque elas são experiências que encaram de frente 
tantas outras que repercutem negativamente para o SUS.  

Em seu texto provocativo e potente, Dallegrave & 
Kruse (2009) apontaram diversas bases que configuram os 
olhares e discursos que sustentam as RMS e também aqueles 
que as alvejam criticamente. As autoras direcionam que “toda 
e qualquer invenção pressupõe que ainda não há um lugar 
definido para aquela coisa, é preciso desestabilizar uma 
ordem já reconhecida socialmente para que a invenção possa 
ter o seu espaço” (Dallegrave & Kruse, 2009, p.215). Este 
cenário nos conforta a refletir e analisar: Como e onde estarão 
as RMS nos próximos anos? Trata-se de um modelo ainda 
sem sustentação ou de um cenário que possa receber aposta 
nos meios acadêmicos e fora dele também? Estamos 
caminhando para uma conjectura em que a saúde é mais 
debatida com os cidadãos com corresponsabilização ou 
estamos enfrentando um alargamento do interesse privado e 
da perspectiva curadora e fortemente influenciada pela 
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indústria farmacêutica? 
É desses certames que estamos falando. A mudança 

não é localizada em uma modalidade de ensino que privilegie 
o contato de profissionais com a realidade prática do SUS, a 
mudança se localiza em confrontar diferentes modelos de 
cuidado e analisar criticamente suas nuanças, cuja proposta 
das RMS se situa em conjunto com toda uma lógica de 
contraposição aos que pretendem monopolizar a saúde em 
torno de uma mercadoria e com certos donos, tempos, 
símbolos, vozes, cores e preferências culpabilizantes, 
prescritivas e biologicistas, individualizantes, acríticas. É 
somando esse esforço que procuramos demonstrar que a 
afinidade com as RMS carrega um espírito comum de 
coletividade e responsabilidade com uma saúde bem mais 
viva e ampliada. Ficamos, ainda, com algumas colocações de 
Dallegrave & Kruse (2009) que identificaram elementos de 
semelhança entre indivíduos que se encontram para a 
efetivação das RMS: 
 

Os grupos que falam a favor da proposta das 
Residências constroem certa regularidade naquilo que 
enunciam e parecem configurar uma estratégia 
politicamente importante para que estes sujeitos 
identifiquem-se enquanto grupo. Não há predileção por 
esta ou aquela pessoa. Aqui podem falar experts e, 
também, os infames; falam os homens e, também, as 
mulheres; aqueles que são diplomados ou não. (p. 222) 

 
Em Rio Grande, docentes da FURG, residentes, 

preceptores, integrantes e gestores do setor saúde e 
comunidade que hospedam as residências no hospital ou na 
Estratégia de Saúde da Família se cercam de subjetividades 
ao experenciar tantos acontecimentos com os dois cursos de 
residência. Por fim, é muito importante colocar que as 
vibrações permaneçam, ou seja, ainda que estes atores 
partilhem de certas vocações, não significa que concordem 
pacificamente e que a equação esteja definida e finalizada. 
Parece mais afeito a quem se apresenta nessa perspectiva 
que a identificação dos problemas e a busca por outros 
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sentidos seja muito mais potente. Provavelmente, todas as 
partes citadas encontrem motivos para criticar os modelos de 
funcionamento das RMS, tenham suas pautas específicas por 
categoria, desconfiem de certos manejos legais e/ou práticos 
e possam apontar resistências ao funcionamento majoritário. 
Este efeito é muito mais esperado do que negligenciado a 
quem faça composição a este coletivo. 

Uma manifestação evidente desta frutífera capacidade 
de estar envolvido no jogo e, ainda assim, poder se esquivar 
das fragilidades é a luta pela redução das 60h semanais que 
integram as atividades dos residentes. A pauta é localizada e 
emerge de uma categoria (a dos residentes) e, nem por isso, 
deixa de habitar esferas coletivas e de representação de 
todos os atores. Há sinalizações diferentes entre pessoas, 
lideranças e, aparentemente, até mesmo entre os Ministérios, 
o que não esvazia a necessidade do debate; ao contrário, 
coloca-o como uma via enriquecedora do processo. Em 
recente seminário regional em Porto Alegre-RS, a pauta 
esteve presente em diferentes momentos do evento e contou 
com adesão e apoio de muitos docentes e preceptores de 
diferentes programas. Não houve uma modificação imediata, 
contudo as condições para que ocorra em determinado 
contexto temporal e histórico estão cada vez mais vivas e em 
permanente análise. 
 
A costura entre docentes de IES e as residências 
multiprofissionais 
 

Docentes de IES têm como responsabilidade 
profissional primária a indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão; mais recentemente, foi se incorporando 
às suas atividades a administração de pessoal e tarefas em 
decorrência de diversos cargos de ordem coordenativa, seja 
em projetos de pesquisa, seja nas esferas formais nas 
próprias IES. Assim, além do ensino, pesquisa e extensão, 
aspectos administrativos de gestão também orbitam no 
trabalho docente universitário. 

Diante desse quadro profissional, as atuações políticas 
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e/ou sociais acabam não sendo privilegiadas em um primeiro 
plano, já que há uma demanda suficientemente extensa para 
cumprimentos básicos daquilo que a atividade profissional 
impõe. Não é que não se pense que uma pesquisa realizada 
possa trazer benefícios diretos a uma comunidade ou que um 
projeto de extensão não cumpra seu caráter de diálogo e 
penetração em certas comunidades, entretanto, diante de 
tantas atribuições, e com um viés produtivista já aqui 
anunciado, as ações mais próximas do cotidiano e da luta 
diária de movimentos sociais passa a estar ameaçada na 
agenda do docente. 

Essas atribuições foram marcadas anteriormente com 
o envolvimento maciço em organizações não governamentais, 
movimentos sociais e alguns específicos da saúde, lideranças 
comunitárias ou lideranças de comunidades indígenas, 
quilombolas, cujas reformas sociais e o movimento político 
giram em torno do debate da carreira docente. O fato é que as 
cobranças se acentuaram, especialmente em torno da 
pesquisa acadêmico-científica, e essa faceta de envolvimento 
em atuação social foi sendo repelida, até mesmo em torno do 
tempo demandado para tantas atividades. Há, em situações 
mais extremas, até mesmo uma diferenciação entre os 
docentes daqueles com “perfil” político e com “perfil” 
acadêmico. Obviamente, tal separação só pode fragilizar e 
criar ranços na própria categoria. 

As diferentes áreas que formam o campo da saúde 
compartilham de uma experiência que não se deposita 
somente em ensino, pesquisa ou extensão. A realidade das 
RMS acionam dispositivos interessantes de trabalho coletivo, 
de reflexionar pesquisas para o cotidiano dos serviços de 
saúde, de contato próximo com usuários, problemas e avanços 
do SUS, diálogo entre gestores, profissionais e docentes de 
IES, entre outras características que também são pertinentes 
conforme a especificidade do serviço que recebe a residência.  

Quando se pensa na atuação de docentes de IES 
vinculados às áreas da saúde, especialmente em áreas não 
médicas, a imersão dentro do SUS acaba se esvaziando, até 
porque, como apontado, não faz parte do escopo profissional 
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a atuação específica dentro da rede de saúde, essa é a 
atividade de gestores e profissionais de saúde. Aqui se está 
colocando a atuação profissional específica, já que é sabido 
que cabe às universidades a formação para atuação nos 
espaços de saúde e que, em certos casos, como a 
enfermagem, por exemplo, há instâncias de estágio cotidianas 
ao aparato curricular. Dessa forma, com tantas atribuições de 
caráter intrinsicamente acadêmico, docentes de IES pouco 
têm conseguido estar próximos de movimentos sociais que 
olhem para o SUS, próximos da realidade de serviços. 

E é aqui que se circunscreve a intenção e defesa deste 
texto, sem a ideia de ser panfletário ou colocar as ideias em 
um formato único. Cada docente, grupo de pesquisa, instituto, 
escola, direção pode entender que dá conta de movimentos 
sociais direta ou indiretamente em suas atividades 
universitárias, por isso o texto não está categorizando ou 
qualificando as atuações e, sim, trazendo à tona uma dessas 
iniciativas que tem mobilizado diversos docentes ao redor do 
País. Para esse grupo, as RMS combinam diversos sintomas 
que as colocam como um movimento social circunscrito na 
defesa pela saúde pública do país.  

De certa forma, é um canal imediato e cotidiano de luta 
pelo sistema e, também, de conexão com suas fragilidades. Em 
última instância, pode ser chamado de um movimento social, 
organizado, de aplicação local, mas com abrangência nacional, 
que desafia quem está vinculado às IES. As RMS são uma 
manifestação ainda resultante da reforma sanitária brasileira e 
reivindicam uma atuação calorosa de docentes, o que inclusive 
tem repercussões distintas com relação aos departamentos, 
institutos e IES. Para muitos docentes e instituições, a atuação 
nessa realidade gera poucos frutos em termos de produção e 
uma demanda acentuada nos eixos políticos e administrativos. 
Dito isto, não é de se espantar que em muitos cursos de RMS a 
adesão seja pouco significativa, pois estas modalidades de 
atuação não estão tão bem consolidadas na agenda docente 
como os programas stricto senso, por exemplo.  

De certa forma é simples realizar a leitura do momento 
acadêmico em que se vive. As RMS não chegam a ser um 
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cenário propício para intensas produções acadêmicas ou, 
para ser mais franco, artigos científicos de elevado impacto. 
Como o cenário atual, é de intensa cobrança e exigência para 
produção elevada em troca de manutenção de docentes em 
programas de mestrado e doutorado, a participação em RMS 
nem sempre atua nessa mesma lógica ou é capaz de reverter, 
em curto prazo, a disponibilidade de participação em frutos 
tão objetivos quanto os trabalhos em revistas. 

De fato, os residentes precisam escrever um trabalho 
acadêmico-científico ao final de sua participação nos cursos 
de RMS, entretanto, devido à atuação predominante em 
serviço prático de saúde, não é possível esperar uma 
devolução específica de pesquisa como fazem mestrandos e 
doutorandos, já que os residentes têm uma carga horária 
elevada de imersão na prática. A lógica de um 
mestrando/doutorando é capacitar-se em pesquisa, realizar 
em todos os detalhes um estudo e apoiar-se em 
metodologias, ferramentas de trabalho e análise bastante 
particulares à situação conceitual e de pesquisa. A lógica de 
um residente é concatenar a teoria e a prática em um cenário 
cotidiano do serviço de saúde, em que realizar um trabalho de 
pesquisa é também uma atividade. 

E é nisso que docentes integrantes das RMS apostam. 
Ao compreender claramente que as RMS “têm por objetivo 
possibilitar tanto a formação de profissionais quanto contribuir 
com a mudança do desenho tecnoassistencial do Sistema 
Único de Saúde (SUS).” (Brasil, 2006, p. 11), há que se 
deslocar o pensamento produtivista encrostado no ambiente 
acadêmico e colocar força e luz onde também há vida e, 
especialmente, potência de modificação, de avanço na 
consolidação do SUS. 

Provavelmente, os trabalhos dos residentes não 
percorram estatutos mais cristalizados em termos de 
metodologia de pesquisa, mas formalizam um cenário capaz 
de realizar uma leitura do cotidiano dos serviços e disso 
estimular pesquisas com diálogo direto com usuários e 
serviços de saúde. Obviamente, não significa que toda 
pesquisa praticada no âmbito das RMS seja mais socialmente 
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relevante, ao contrário, pode-se fortalecer esse espaço e 
direcionar uma atenção que até então tem se esgotado muito 
particularmente aos mestrados e doutorados. Até então, as 
RMS não têm seduzido suficientemente a maioria dos 
docentes de IES, dado que os mesmos encontram-se 
submersos na quantificação de seu trabalho com vistas a 
avaliações periódicas. Portanto, cabe aqui colocar que a 
aproximação com as RMS poderá contribuir com produção e 
também com uma reavaliação no sentido com que as 
pesquisas vem sendo pensadas no setor saúde. 

De forma prática, alguns cenários são conhecidos para 
que docentes de IES não estejam próximos das RMS. Há 
determinados editais de pesquisa que simplesmente ignoram a 
presença das RMS nas universidades, e docentes que orientem 
em programas de RMS não são eletivos para a concorrência. 
Como já exposto, a capacidade de produção científica com as 
RMS é menor em comparação aos programas stricto sensu. Por 
outro lado, há um envolvimento em demandas que se ampliam 
da orientação, por isso muitos docentes não se aproximam das 
RMS. Há, ao menos, dois caminhos que ajudariam a diminuir 
esse abismo: isonomia de participação para docentes das RMS 
em comparação aos demais ou editais específicos que 
privilegiem as características de atuação das RMS. Há, também, 
mesmo que de forma simbólica, uma ideia de que nas RMS não 
é o lugar para quem pretende fazer pesquisa, o que configura 
um absoluto equívoco. As RMS não são um lugar para gerar 
produção acentuada e em série, desarticulada do cotidiano de 
serviços de saúde, mas pode ser um espaço de produção e 
inclusive está previsto isso em todos os programas. 

As atualizações legais indicam que não mais ocorra uma 
obrigação de que a RMS esteja vinculada a uma Universidade. 
Certamente, boa parte dos argumentos aqui elencados foram 
contabilizados para essa mudança, que foi uma pauta histórica 
das RMS. Quando se vinculam às universidades enquanto 
instituição proponente, outro aspecto relevante emerge. Há uma 
dificuldade em identificar as RMS nas pró-reitorias das 
Universidades e em como administrar suas funções e 
atribuições. Por vezes, as RMS estão lotadas nas Pró-reitorias 
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de pesquisa, mas se tem conhecimento de que Pró-reitorias de 
extensão, cultura, ensino também respondem pelos programas. 
Acontece que, com as diferentes formas de viabilização, o 
regramento para administração de recursos, pessoal e trato com 
as instituições parceiras (em geral lotadas nas instituições de 
saúde) acaba se dando de forma bastante diferente. Nesse 
sentido, certos programas conseguem melhor adequação e 
apoio das IES e, em outros lugares, se estabelece uma 
precariedade tamanha, gerando dificuldades e incapacidade de 
atrair mais parceiros na efetivação das RMS. Estas pautas e 
dificuldades já foram visíveis em diferentes instâncias de debate 
e encontro no âmbito das RMS. Tanto MEC quanto Ministério da 
Saúde argumentam que as IES (ou outras instituições que 
respondem pelas RMS) têm autonomia para colocar em prática 
os programas. Não é novidade que politicamente as RMS 
acabam perdendo espaço para programas stricto sensu, até pela 
sua recente imersão na realidade das Universidades. Ainda há 
bastante chão para ser percorrido e, mais importante ainda: é 
preciso exercitar o compartilhamento de estratégias assumidas 
pelas diferentes IES Brasil afora. 

Esse panorama de desconhecimento sobre as RMS 
dentro das Universidades, um momento acadêmico de 
fortalecimento de estratégias que cultivem a lógica de 
produtividade, a inexistência de bases legais que coloquem 
preceitos mínimos e a neutralidade dos ministérios a responder 
certos entraves colocam as RMS em fragilidade e fortalecem a 
posição de muitos docentes de não assumirem essa 
modalidade como uma frente definitiva em suas atuações. Não 
podemos perder de vista o que fora exposto antes: as RMS se 
efetivam na prática do SUS, em que uma série de entraves e 
fragilidades também estão colocadas, algo que emprega ao 
trabalho um desafio ainda maior. Não raro, os docentes que 
apostam nesse modelo são minoria e vivenciam uma 
sobrecarga nas demandas relacionadas ao trabalho nas RMS.  

A natureza das RMS ainda é desconhecida das 
Universidades, o que provoca uma busca de apoio e recursos 
em diferentes instâncias conforme as IES. Com efeito, isso 
determina uma diferente forma de organização e 



 52 

sustentabilidade dos programas, dependendo da 
Universidade. Como não há uma legislação que apoie as 
RMS, as formas de gestão dos programas traz 
enfraquecimentos, pois estabelece dependência com o 
interesse de fortalecimento ou não de quem atue nos 
programas. Como estas questões não estão bem 
regulamentadas, há uma participação pequena de docentes, 
com uma subsequente sobrecarga de atividades aos docentes 
que se apresentam para cumprir as funções colocadas pelas 
RMS. Na “hierarquia” universitária, orientar no doutorado e/ou 
receber bolsas de pesquisa e agraciamentos por tais 
atividades é compensado diferentemente de um docente que 
“apenas” atue no nível das RMS. 

A contribuição de docentes universitários aos cursos 
de residências multiprofissionais configura-se em sua mais 
pertinente e próxima associação ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) do Brasil. Obviamente, há diversas atividades, desde 
as formativas até as de pesquisa, passando por outras, que 
conectam o meio acadêmico às especificidades do SUS, mas 
não vejo nenhuma delas com tanta interlocução com o que se 
faz no cotidiano dos serviços de saúde. 
 
À guisa de conclusão 
 

Devido às circunstâncias de cobrança expressiva em 
torno de docentes de IES em favor de publicações científicas 
para a sustentabilidade dos mesmos perante os programas de 
pós-graduação stricto sensu, é visível que o ingresso e 
permanência em programas de RMS se tornam a cada dia 
mais difícil. Com efeito, a participação em uma esfera de ensino 
com uma penetração social muito valiosa será cada vez mais 
restrita perante docentes universitários. Muitos órgãos de 
financiamento e também docentes se valerão do argumento 
que, por meio de pesquisas de qualidade e alto valor de 
impacto, é que os docentes poderão apresentar suas maiores 
contribuições sociais para a saúde das populações o que se 
trata apenas de um pensamento superficial da temática. 
Obviamente, a adesão aos programas de RMS não pode ser 
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imposta compulsoriamente, mas promover o debate acerca do 
que afasta muitos docentes de tal experiência é pertinente. 

A própria experiência na RMS oferece possibilidade de 
pesquisa, provavelmente não em densidade numérica 
requerida pelo momento produtivista atual, mas em imersão e 
contato com a lógica do trabalho vivo e em ato com os 
sujeitos que atuam, recriam e sustentam o SUS brasileiro.  

Provocamos os docentes a pensar e a repensar que as 
RMS não são o lugar comum. Há muito mais programas de 
mestrado e doutorado, talvez não com espaço para todos, mas 
há uma lógica de funcionamento: a de produzir mais, em maior 
número, para atender critérios, para inchar revistas, que serão 
indexadas, que, porventura, receberão mais trabalhos, que 
citarão os mesmos trabalhos, que indicarão a necessidade de 
mais trabalhos, para responder às mesmas perguntas, feitas de 
maneiras diferentes, o que renderá mais pesquisa e mais 
produções. É possível que as RMS não respondam 
isoladamente a esse processo, mas elas podem agregar uma 
experiência de pensar em que tipo de pesquisas estamos 
apostando e para onde o conhecimento acumulado, produzido, 
espalhado está indo. Que responsabilidades nos atravessam e 
podemos assumir? A quem interessa a manutenção destas 
forças em jogo? Em que parte do caminho a profissão de 
docente universitário no campo da saúde se isentou de causas 
sociais e participação em iniciativas que privilegiem lutas 
históricas e em prol da saúde da população? 

Não é à toa que consideramos este um movimento social 
e pela saúde. Em sua trajetória, há o espaço para o 
desconhecido, há ainda leveza para trilhar certos caminhos sem 
amarras tão estáticas. Algumas postulações de Da Ros (2006) 
nos confortam e legitimam coletivamente para seguir apostando 
em uma causa que tem peso, que nos parece consistente: 
 

Quando falamos, portanto, das residências 
multiprofissionais em Saúde da Família, estamos 
falando simultaneamente de Movimento Sanitário; luta, 
formação de quadros, professores, novo estilo de 
pensamento dos novos técnicos; de integralidade, de 
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Atenção Básica estruturando o SUS; de um SUS que 
colabore com esta construção de cidadania (p. 103) 
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Residência Multiprofissional em Saúde da Família: 
contextualizando as transformações no campo da 

pedagogia da formação 
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1) Introdução 
 
 O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde 
da Família em suas origens é fruto do Movimento de Reforma 
Sanitária no Brasil nos anos setenta do século passado. Esse 
movimento se estabelece como um contraponto ao modelo 
médico hegemônico aparelhado pelas grandes unidades 
hospitalares, serviços especializados e pela complexa 
indústria farmacêutica. É, nesse período, que a Secretaria 
Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul cria a primeira 
proposta de Residência em Medicina Comunitária (1976) e, 
passados dois anos, se tornaria Residência Multiprofissional 
(1978). Sendo assim, nascia, à época, uma resposta 
inovadora na formação de trabalhadores em saúde e que não 
comungava com a formação baseada nas especialidades 
médicas e, que, portanto, combatia o conhecimento 
fragmentado, o pensamento binário em saúde 
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(problema/solução) e alheio, distante da realidade sanitária 
brasileira.  
 Como resultado do Movimento Sanitarista e da 
conquista do povo brasileiro por uma saúde para todos, a 
partir da Constituição Federal de 1988, o Sistema Único de 
Saúde (SUS) é marco da democracia brasileira bem como 
demonstração da força de seu povo. Em 1990, com a 
promulgação das Leis Orgânicas da Saúde 8.080 e 8.142 
(CARVALHO & SANTOS, 1995), e a correspondente 
implantação dos princípios e diretrizes organizativas do SUS, 
o Brasil passa a contar com um sistema de saúde universal, 
descentralizado e com participação social. Ao longo das 
ultimas décadas, a nova configuração jurídico-administrativa 
do sistema de saúde brasileiro passa por transformações que 
têm como objetivo a implantação de estratégias para o 
aperfeiçoamento e consolidação dos processos de trabalho, 
na assistência, na gestão, no controle social e na formação 
dos atores que a compõe.  
 Nesse sentido, a Residência Multiprofissional em 
Saúde da Família acompanha a estratégia de formação dos 
trabalhadores da área da saúde para o SUS. O desafio da 
produção de cuidados, da gestão do sistema de saúde e o 
desafio do trabalho conjunto com a população no controle 
social exigem do Programa de Residência a transformação 
das formas tradicionais de conceber o currículo em saúde. 
Portanto, a formação de novos trabalhadores para o SUS está 
intimamente relacionada à mudança do modelo de saúde 
tradicional para um modelo de saúde que objetive a inclusão 
dos usuários do SUS nos rumos e ritmos desse novo sistema 
de saúde, implicando, assim, importantes mudanças nas 
relações entre a Universidade e os diversos saberes 
existentes. 
 A relação de atendimento, o estabelecimento de 
vínculo e a corresponsabilização na gestão do cuidado é parte 
imanente do trabalho técnico-assistencial do SUS. Essa 
proposta de inclusão da população no sistema de gestão e 
assistência na saúde apresenta, entre outros, a aproximação 
efetiva do trabalhador e do usuário do SUS, na construção da 
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linha de cuidado singular de cada usuário. Esses aspectos já 
assinalados podem ser obstaculizados pela formação 
tradicional do trabalhador que inserida/formatada na lógica da 
relação saber/poder e pela concepção biológica, como única 
dimensão, do processo saúde/doença, podem ser os agentes 
causais que inviabilizem a inclusão do usuário do SUS no 
processo de gestão do cuidado.   
 No que diz respeito à concepção de cuidado como 
resultado da pactuação entre o trabalhador e o usuário do 
SUS, na busca de soluções para os problemas de saúde 
apresentados pela população, o cuidado deixa de ser um ato 
isolado do trabalhador e passa a ser o eixo essencial da 
comunicação da equipe de saúde em articulação com as 
intervenções técnicas/criativas/sustentáveis executadas nas 
práticas em saúde e com os distintos saberes operados pela 
população. Essa abordagem implica, também, valorização da 
aprendizagem construída e reconstruída na experiência 
cotidiana do trabalho em saúde. 
 Essa mesma abordagem foi apontada na 8° 
Conferência Nacional de Saúde (1986), texto fundamental 
para a construção do novo sistema de saúde, em que cabe ao 
SUS a formação de recursos humanos em saúde (Art. 200 da 
Constituição Federal), numa aproximação das políticas do 
Ministério da Educação e da Saúde (Brasil, 1988). 
 Nesse sentido, a análise do presente texto toma, 
portanto, como base, a afirmativa de que os atuais currículos 
dos cursos de graduação estão, ainda, fundamentados na 
aprendizagem dos conhecimentos teóricos, precedendo à 
aprendizagem prática e não ao contrário. Assim, buscamos 
trazer, no texto, as evidências sobre a necessidade de 
imersão do egresso da graduação em saúde na vivência 
prática das unidades básicas de saúde da família (UBSF). A 
reflexão crítica sobre a prática é a possibilidade de 
transformar as formas de operar/configurar os processos de 
trabalho em saúde. Configuração que privilegie uma nova 
relação com o conhecimento alicerçado nos diversos saberes 
existentes e que compõe o complexo processo saúde/doença 
da população. 
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2) Articulação técnica-política-estratégica: 
uma possibilidade na Saúde da Família 

 
No ano de 1993, foi implantado pelo Ministério da 

Saúde (MS) o Programa de Saúde da Família (PSF), a partir 
do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), 
tendo como base seu sucesso na diminuição dos índices de 
mortalidade infantil no Estado do Ceará. Esse programa exigiu 
das prefeituras, em todo o país, o ingresso de novos 
profissionais, somados ao profissional médico e enfermeiro 
para compor a equipe de trabalho. Os profissionais, como os 
técnicos de enfermagem e os agentes comunitários de saúde, 
são incorporados à equipe de saúde e passam a fazer parte 
da composição das primeiras equipes multiprofissionais de 
saúde na Atenção Básica.  
 Os resultados desse Programa mostraram, nas últimas 
décadas, o êxito dessa estratégia na gestão de cuidado da 
população, principalmente na promoção e prevenção da 
saúde. Em 2006, com os diversos pactos propostos pelo 
Ministério da Saúde (pactos pela vida, em defesa do SUS e 
de gestão), por meio da Portaria n° 399/GM, de 22 de 
fevereiro, e, conjuntamente, pela implantação da Política 
Nacional de Atenção Básica/PNAB (Portaria n° 648/GM/2006), 
orientada pelos valores da ética, do profissionalismo e da 
participação social, fica expresso, na atitude do Ministério da 
Saúde, o desejo de revitalizar a Atenção Básica em Saúde no 
Brasil. O número de UBSFs, pelo País, cresce 
exponencialmente, chegando, com o passar do tempo, em 
alguns municípios a 100% de cobertura da população.  
 Nesse mesmo período, a PNAB serviu como estratégia 
para a mudança do processo de trabalho na Atenção Básica e 
a transformação do Programa de Saúde da Família em 
Estratégia de Saúde da Família. Dessa banda, parte-se do 
pressuposto de que no Brasil, principalmente, a partir do ano 
2000, processaram-se mudanças significativas na formação 
dos trabalhadores para a saúde. Em contrapartida, em 2001, 
na educação, foram apresentadas novas diretrizes 
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curriculares para os cursos de graduação da área da saúde1. 
Essas diretrizes curriculares têm por objetivo trabalhar 
conteúdos como promoção da saúde, atenção integral, 
acolhimento e vínculo. Paralelamente, já no ano seguinte, em 
2002, foram criados 19 cursos de Residência Multiprofissional 
em Saúde da Família, como forma de preparar o egresso dos 
cursos de graduação da área da saúde para o trabalho na 
Atenção Básica (BRASIL, 2006).  
 Passada mais de uma década, o crescimento do 
Programa de Residência Multiprofissional teve uma ampliação 
de Norte a Sul do País. A aposta do Ministério da Educação, 
conjuntamente com o Ministério da Saúde, tem permitido um 
número crescente de bolsas de estudo que viabilizam o 
ingresso de profissionais, de diferentes áreas da saúde e que 
contribuem para o fortalecimento do SUS, enquanto política 
pública de saúde, e para a qualificação dos processos de 
trabalho na Atenção Básica. 
 A parceria de ambos os ministérios está afinada com a 
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 
(PNEPS). Criada em 2004, pela Portaria GM/MS n° 198, esta 
política tem por objetivo a formação e o desenvolvimento de 
trabalhadores. Sendo ampliada, pela portaria GM/MS n° 
1.996, de 20 de agosto de 2007, que propõe novas 
estratégias para sua implantação/implementação (BRASIL, 
2007). 
 
3) A Residência Multiprofissional em Saúde da Família da 
Universidade Federal do Rio Grande 
 

A Residência Multiprofissional em Saúde da Família 
(RMSF) iniciou suas atividades no ano de 2010, constituindo-
se numa modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, 
caracterizada pelo exercício da educação em serviço, 
destinada aos egressos dos Cursos de Enfermagem, 
Educação Física e Psicologia da Universidade Federal do Rio 
Grande – FURG, atendendo a Portaria Interministerial nº 1077 

                                                           
1
 (Parecer CNE/CES nº 1.133, de 7 de agosto de 2001). 
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de 12 de Novembro de 2009. Atualmente, esta na sua sexta 
turma de residentes, caminho percorrido em meio à 
construção e à reconstrução de saberes e práticas dos 
profissionais que compõem este coletivo.  

Para o desenvolvimento das atividades práticas e 
teórico-práticas, a RMSF conta com a parceria de trabalhadores 
da Secretaria de Município da Saúde do Rio Grande (SMS-RG) 
e de professores pertencentes as três Unidades Educacionais, 
que compartilham os fazeres do programa, Escola de 
Enfermagem, Instituto de Educação e Instituto de Ciências e 
Humanas e da Informação. A gestão da Residência 
Multiprofissional se dá através de uma gestão compartilhada, 
composta por um representante de cada núcleo profissional 
docente da Universidade, e o apoio técnico-administrativo é 
dado pela secretaria da Escola de Enfermagem. 

O programa tem como característica atuar em 
conformidade com as Políticas Públicas de Saúde, visando à 
consolidação do SUS. Busca pautar-se pela educação 
permanente, envolvendo todos os participantes (residentes, 
tutores, preceptores e docentes) nos processos de ensino-
aprendizagem, percebendo-os como sujeitos em busca de 
emancipação. Suas ações são desenvolvidas para o cuidado 
integral com abordagem multiprofissional, a fim de promover a 
autonomia dos envolvidos no processo, incluindo os usuários 
e seus cuidadores.  

Tem como horizonte a formação de um profissional, 
cidadão crítico, capaz de buscar soluções para os problemas 
de usuários e trabalhadores da saúde, e de construir 
propostas para a melhoria do processo de trabalho de acordo 
com as exigências do SUS. Sob esta perspectiva, o 
profissional será qualificado, à medida que se aproximar das 
demandas sociais e refletir sobre o contexto da comunidade. 
Dessa forma, estará comprometido socialmente, embasado 
no conhecimento científico adequado à realidade, associando 
às habilidades práticas adquiridas no cotidiano de 
democráticos e participativos, contribuindo na promoção e na 
educação permanente em saúde.  

Assim, a RMSF tem como objetivo qualificar 
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profissionais, Enfermeiros, Psicólogos e Professores de 
Educação Física para a área da saúde, a partir da inserção 
destes nos serviços de saúde, criando articulações que 
possibilitem o exercício permanente da educação em serviço, 
propondo práticas que integrem o ensino, a pesquisa, a 
extensão, seguindo os princípios e as diretrizes do SUS. Além 
disso, tem como objetivos específicos: propiciar a integração da 
Residência Multiprofissional em Saúde da Família com os 
programas de integração ensino-serviço, Núcleos de Estudos e 
Pesquisas e com a Residência de Medicina de Saúde da Família 
e Comunidade; desenvolver práticas alicerçadas na concepção 
de vigilância em saúde, nas estratégias de promoção da saúde, 
de prevenção de agravos, de atenção nas situações de 
vulnerabilidade; promover a vivência do trabalho em equipe, 
visando à ampliação dos saberes, à atenção integral em saúde, 
ao respeito às diferenças e à responsabilidade no trabalho 
coletivo; desenvolver compromisso social por meio da 
compreensão da realidade, da diversidade cultural e da 
construção de práticas humanizadas embasadas nos saberes 
popular e científico; discutir estratégias que possibilitem a 
realização da atenção integral à saúde da população e 
articulações para o fortalecimento da rede; possibilitar o 
desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para atuação 
dos diferentes profissionais nos processos de trabalho dos 
serviços de atenção básica, junto aos indivíduos, famílias, 
grupos e comunidade; estimular a produção científica 
relacionada à atenção em saúde da família e comunidade; e 
estimular a participação nos espaços de controle social e a 
reflexão sobre os movimentos sociais. 

O Projeto Pedagógico (PP) do programa está 
organizado de modo a romper com modelos rígidos, 
incorporando à sua própria concepção, a formação dentro de 
uma perspectiva política vinculada às necessidades da 
população, visando desenvolver uma consciência solidária e 
competência transformadora. Nesse sentido, busca a 
qualificação pela prática realizada, pela inserção na realidade 
e reflexão sobre seu contexto, pela participação e 
aprendizagem coletiva. Propõe o aprofundamento teórico 
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motivado por necessidades identificadas na prática, pois 
acredita que dessa forma aconteça a transformação no agir e 
no pensar as práticas no SUS para que a integralidade na 
saúde seja contemplada. 

A participação ativa do profissional residente na 
cogestão pedagógica é fundamental, e constantemente 
incentiva pela gestão do programa, já que possibilita o 
direcionamento das atividades práticas e teórico-práticas a 
favor da formação de um profissional crítico, qualificado às 
exigências do SUS, capaz de buscar nos seus espaços de 
atuação a construção de ações coletivas que atendam as 
necessidades dos usuários quanto dos trabalhadores nas 
Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF). 

Assim, durante o primeiro ano do programa, os 
residentes desenvolvem suas atividades práticas em duas 
Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) do município,  
escolhidas por sua estrutura física, por já receberem 
profissionais dos Programas Pró-Saúde e o PET Saúde, 
possuindo, assim, profissionais com experiência na realização 
de tutoria. No segundo ano, os residentes podem desenvolver 
suas práticas em diferentes cenários de atuação profissional 
como o NASF, CAPS, as Coordenadorias de Programas de 
Saúde, os serviços de Vigilância em Saúde e os espaços de 
Controle Social. 

O aprofundamento teórico e teórico-prático ocorre em 
momentos distintos: a Formação teórica Integrada para os 
residentes do primeiro ano, que ocorre em parceria com os 
residentes da Residência Integrada Multiprofissional com 
ênfase na Atenção à Saúde Cardio-metabólica do Adulto 
(RIMHAS), com assuntos comuns aos dois programas; as 
Rodas de Discussão, que são os seminários, conferências, 
oficinas, e estudos de casos, com conteúdos comuns às 
diferentes profissões da RMSF; as Atividades de Tutoria, que 
são desenvolvidas entre residentes, preceptores e tutores 
com discussões de casos, relatos e reflexões sobre 
problemas, fatos, situações e propostas específicas do campo 
de formação da equipe; e as Atividades Teóricas de Reflexão 
de Campo, que são as atividades teóricas e de reflexão sobre 
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o campo de atuação desenvolvido entre residentes e 
preceptores com discussões de casos, relatos e reflexões 
sobre problemas, fatos, situações e propostas específicas do 
campo de formação da equipe. 

As atividades pedagógicas são planejadas dentro de 
uma perspectiva política vinculada às necessidades da 
população. Nesse sentido, propõe o aprofundamento teórico e 
teórico-prático, motivados por necessidades identificadas na 
prática, a qualificação pela inserção na realidade, a reflexão 
sobre seu contexto e a aprendizagem coletiva, visando à 
construção de novos conhecimentos e ao desenvolvimento de 
práticas humanizadas e comprometidas com a sociedade. 

A inserção dos residentes na realidade das 
comunidades permite que os mesmos vivenciem com os 
indivíduos o seu meio físico, familiar e social, favorecendo a 
compreensão dos modos de viver, das condições ambientais, 
econômicas e políticas, ampliando os seus conceitos de 
saúde. Envolvidos com o todo e estimulados a refletir sobre as 
situações, desenvolvem capacidade de buscar soluções e 
práticas humanizadas comprometidas com a sociedade. 

Já o trabalho em equipe multiprofissional permite a inter 
e a transdisciplinaridade, em que a soma de saberes e o diálogo 
contínuo ampliam a compreensão dos residentes, tutores e 
preceptores sobre a realidade, e sobre o processo educativo do 
trabalho em saúde. Dessa forma, criando e experimentando 
coletivamente, é possível construir novos conhecimentos e 
novas práticas, melhorando o atendimento aos usuários. 

A RMSF pretende qualificar profissionais para olhar, 
escutar, dialogar, agir, fazer e refazer em consonância com as 
políticas públicas de saúde, em coerência com a realidade 
local e articulada com os serviços existentes. Por isto, seu PP 
estabelece um processo coletivo e democrático, contínuo e 
sistemático de reflexão e estudos sobre as práticas e a 
organização do trabalho nos diferentes cenários de atuação 
dos residentes.  

Os atores envolvidos, educadores, preceptores, 
tutores e gestores, comprometidos com este projeto, 
participam ativamente no processo, construindo espaços de 
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convivência, ação e aprendizados, nos quais os conteúdos 
são socializados numa relação dialógica e democrática entre 
pessoas que têm vivências e saberes diferentes, provocando 
a experiência de comunicação entre conhecimentos e de 
construção coletiva de novas práticas de atenção à saúde. 
Esses espaços são estratégias pedagógicas para que o 
residente possa melhorar a capacidade de análise e reflexão, 
compreender a mesma realidade de maneira diferente, em 
sua complexidade, para, então, propor ações transformadoras 
de maneira mais consciente e ética. 

Visando fomentar a formação profissional 
comprometida com o ensino, pesquisa e extensão, e estimular 
a atitude de questionamento sobre os processos e suas 
dinâmicas, esta proposta está articulada com programas de 
atenção à saúde, projetos de extensão e de pesquisas 
voltados para a saúde e para a educação em saúde, com 
disciplinas que trabalham as políticas de saúde nos cursos da 
Universidade Federal do Rio Grande. 

De modo articulado, esses projetos, programas e 
disciplinas estruturam uma rede de apoio para a educação 
permanente, na qual os residentes transitam por diferentes 
instâncias, dialogam com os processos de formação graduada, 
inserindo-se em processos pedagógicos diversos, entre eles, a 
integração das práticas com o Ecossistema Costeiro na busca 
de produzir, organizar e disseminar o conhecimento sobre este 
ambiente na perspectiva de linhas de cuidado, buscando o 
aprofundamento teórico-conceitual, com a finalidade de qualificar 
as práticas em serviço e a melhoria de vida dos indivíduos para 
o desenvolvimento regional. 
 
5) O desafio de construir uma Política Nacional de 
Educação Permanente em Saúde/PNEPS: o confronto 
com a complexidade dos problemas de saúde da 
população 
 
 A atenção básica é o primeiro ponto da Atenção à 
Saúde e a principal porta de entrada do SUS. Esta proposta 
de cuidado à saúde da população brasileira caracteriza-se por 
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um “conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 
coletivo, que abrange a promoção, a prevenção, o diagnóstico 
e o tratamento em saúde” (BRASIL, 2011). Aliado a isso, as 
ações de reabilitação, de redução de danos e da manutenção 
da saúde da população inscritas no SUS visam à integralidade 
da atenção, considerando a autonomia das pessoas e os 
condicionantes e determinantes da saúde das coletividades. 
 Nesse sentido, a PNEPS tem, na Estratégia de Saúde 
da Família, a possibilidade de expansão e consolidação da 
atenção básica e, no Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família, o esteio para esta 
mesma consolidação das ações na atenção básica, em 
concordância com os princípios e diretrizes do SUS.  
 Porém, a PNEPS e o conceito de aprendizagens 
significativas (base dessa política), para os trabalhadores da 
saúde, traz no seu bojo a ideia de que não basta definir novos 
locais de ensino, mas é preciso exercitar a reflexão crítica 
sobre a prática, ou seja, trabalhar na lógica de uma práxis 
transformadora da realidade, em que se analisem os 
problemas e se tomem deliberações de forma coletiva. E é 
esse exercício de socialização do saber/poder que vai resultar 
nas transformações das formas tradicionais de se operar na 
saúde. Concordamos com Campos (2000, p. 43) sobre a 
necessidade de se adotar deliberadamente a construção de 
espaços coletivos na cogestão dos processos de saúde, 
“onde o Método da Roda pensa novos modos para analisar e 
operar Coletivos Organizados para a Produção”. 
 O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde 
da Família é um dos veículos para a transformação de uma 
nova relação com o saber/poder em saúde. De acordo com 
Dallegrave e Ceccim (2013), as Residências em Saúde, a 
partir da sua institucionalização, com a Lei 11.129 (Brasil, 
2005), implicam mudanças nas relações entre a Universidade 
e os diversos saberes que compõem o campo da saúde. As 
Residências em Saúde, portanto, ao ressaltarem o papel do 
usuário do SUS, como sujeito e não mais como objeto do 
cuidado, somam-se à nova ética que permeia o trabalho em 
saúde, isto é, o desenvolvimento da capacidade dos 
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trabalhadores em “recompor conceitual e prática o trabalho” 
(CAMPOS, 2000, p.49). Ainda, de acordo com Campos (2000, 
p. 55), “a constituição do Sujeito depende, portanto, de seu 
empenho com a produção de Obras, individuais ou coletivas”. 
 Dentre os movimentos que buscaram romper com a 
lógica autoritária e institucionalizada da relação do trabalhador 
em saúde e os usuários do sistema público de saúde, está o 
movimento de Educação Popular em Saúde (Vasconcelos, 
2001). Esse movimento instituinte de uma nova lógica, bem 
como o movimento sanitarista na década de setenta, foram 
impulsionados pela insatisfação de alguns trabalhadores da 
saúde com a forma aplicada pelos serviços oficiais de saúde 
que se colocavam distantes das populações socialmente 
marginalizadas em seu processo de saúde/doença, um 
desses exemplos está patente no cuidado, quase inexistente, 
no mesmo período na área da dependência química, bem 
como na área da Saúde Mental. 
 No entanto, a Educação Popular em Saúde 
permaneceu inexpressiva durante as primeiras décadas desse 
século, vinculada basicamente à relação educativa com a 
população, ou seja, baseada em estratégias 
comunicacionais/informativas, modelo desenvolvido 
inicialmente no Canadá (CARVALHO, 2005). Somente nos 
anos seguintes, a valorização das trocas interpessoais com o 
saber popular e as iniciativas de incorporação dos 
conhecimentos oriundos da comunidade por parte dos 
trabalhadores é que vai favorecer a análise crítica da 
realidade e dos processos de cuidado, isto é, o usuário passa 
a ser visto como portador de um saber sobre os processos de 
adoecimento e cura, incorporado na relação de diálogo com o 
trabalhador da saúde (Vasconcelos, 2001). 
 Essa nova proposta de prática educativa alicerçada ao 
conhecimento popular, ao desejo e às necessidades dos 
usuários traz o diálogo como eixo norteador dos processos de 
cuidado em saúde, cujo conhecimento técnico/assistencial 
está em comunhão com o saber popular.  
 Nesse sentido, a Estratégia de Saúde da Família 
incorpora essa nova configuração do campo assistencial nas 
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relações interpessoais em saúde, tanto na educação quanto 
no campo de práticas. Sendo assim, a Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família realiza, também, a 
crítica aos processos tradicionais de educação em saúde e 
cria estratégias de aproximação com o usuário, em que este é 
incorporado como Sujeito no processo de construção das 
práticas em saúde. 
 As evidências analisadas desse processo de 
incorporação do usuário como Sujeito do processo de cuidado 
são demonstrações de uma ética da sensibilidade dos 
trabalhadores da saúde, todos eles como representantes da 
desacomodação/assimilação de outras formas de conceber o 
conhecimento em saúde. 
 
6) O Contexto da Residência Multiprofissional em Saúde 
da Família: os desafios da formação 
 
 Como já foi assinalado anteriormente, no ano de 2005, 
O Ministério da Educação, através da Lei nº 11.129, de 30 de 
junho, institui a Residência em Área Profissional de Saúde e 

cria a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em 
Saúde – CNRMS (BRASIL, 2005). Para Dallegrave e Ceccim 
(2013), a aprovação da Lei Federal que institucionaliza as 
Residências em Saúde convoca, de certa forma, novos 
problemas para a investigação em saúde, ou atualiza os já 
existentes. 
 Nesse sentido, o Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família traz, em seu bojo, as 
práticas de cuidado baseadas na relação de diálogo com o 
usuário e, portanto, de inclusão deste no processo de 
cuidado. Sujeitos de um mesmo processo (residentes e 
usuários) realizam a construção de um encontro que busca 
um mesmo propósito: a inclusão do usuário na gestão 
compartilhada e potente do cuidado.  
 A complexidade dos problemas de saúde da 
população exige que o Programa busque novas formas de 
responder aos determinantes e às condicionantes da saúde. 
Essa nova forma está inscrita num processo de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11129.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11129.htm
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reinvenção/criação/experimentação dos desafios que se 
apresentam no cotidiano do trabalho em saúde. E isso não é 
simples. Concordando com Ceccim (2010, p.67), em seu texto 
sobre a formação em Saúde Mental, o autor nos provoca com 
a seguinte questão: “as práticas formativas em Saúde Mental 
estão orientadas por uma educação para o encontro ou pela 
exclusão do encontro?” 
 Essa mesma questão pode ser aplicada também aos 
processos de trabalho que orientam as práticas de cuidado na 
Atenção Básica e podem balizar a formação do residente em 
saúde da família. Com isso, cabe a nós, coordenadores, 
professores, tutores e preceptores, o seguinte 
questionamento: vamos trabalhar para uma formação que se 
inscreva na lógica do diagnóstico e da prescrição, ou vamos 
responder às necessidades, desejos e singularidades dos 
sujeitos que são os Sujeitos do trabalho em saúde? 
 Nesse sentido, se olharmos o objeto do trabalho em 
saúde, vemos que a promoção, prevenção, manutenção, cura 
e reabilitação da saúde do sujeito individual e coletivo 
compõem o “cardápio” da Atenção Básica. Esse sujeito, 
usuário do Sistema de Saúde, mediante a operacionalização 
de tal processo, embora não se trate de tarefa fácil, exige de 
nós – professores, tutores, preceptores e do residente – a 
invenção de novos conhecimentos fundamentados na 
construção de redes de atenção à saúde, no delineamento de 
fluxos de cuidado, que congregue diferentes áreas das 
políticas públicas em uma relação dialógica de todos os 
envolvidos no processo. Isso, tudo vai permear a modelagem 
dos pontos de atenção à saúde nos três níveis de atenção 
(nível primário, secundário e terciário). De acordo com Silva 
(2011, p. 15), “É importante lembrar que o SUS deve se 
organizar em redes, conforme determina a Constituição, 
portanto esse tema esteve presente, de forma explicita ou 
implícita, na agenda da reforma sanitária desde o início”. 
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7) A Pedagogia da Formação na Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família: notas sobre outras 
formas de saber 
 
 Na tentativa de garantir a integração e a comunicação 
dos diversos aspectos da Atenção Básica à Saúde, o 
Programa de Residência Multidisciplinar em Saúde da Família 
procura estabelecer uma matriz inscrita na rede ideal e na 
rede possível (real), que compõe o cuidado em saúde em 
cada localidade. Isto quer dizer que o passo inicial do 
residente é a inserção na comunidade, ou seja, se deixar 
conhecer pela comunidade e conhecê-la para, a partir daí, 
construir o Planejamento Estratégico e Situacional (PES) da 
realidade sanitária na qual está inscrito. Para De Toni (2010, 
p. 143), “O planejamento não trata apenas das decisões sobre 
o futuro, mas questiona principalmente qual é o futuro de 
nossas decisões”. 
 Sendo assim, o PES amplia as possibilidades de 
multiplicação das ações de gestão do cuidado em uma dada 
região. Ainda para De Toni (2010, p. 146), entre os principais 
argumentos que sustentam o Planejamento Estratégico e 
Situacional, está a mediação entre o Conhecimento e a Ação: 
“O cálculo estratégico dissociado da ação será 
completamente supérfluo e formal, por sua vez, se a ação não 
for precedida e presidida pelo cálculo estratégico, então a 
organização permanecerá submetida à improvisação e ao 
ritmo da conjuntura”. Nesse sentido, a conjunção dos saberes 
acadêmicos com o conhecimento popular, de forma 
estratégica, são determinantes/condicionantes da oferta de 
serviços necessários a um sistema de saúde que seja 
saudável/sustentável e que responda aos desejos e 
necessidades da população.  
 Esses mesmos saberes da Academia em conjunção 
com os saberes populares se inscrevem na atenção à saúde 
de forma complementar à saúde da população. A Política 
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no 
SUS/PNPIC (BRASIL, 2008) objetiva a integralidade na 
Atenção à Saúde, um dos princípios do SUS. Sabemos que 
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as experiências das práticas complementares e alternativas 
em saúde, atualmente, ocorrem de modo desigual e 
descontinuo. Porém, essa política é o resultado da 
reivindicação das Conferências Nacionais de Saúde; da 10° 
Conferência Nacional em Vigilância à Saúde (2001); da 1° 
Conferência Nacional de Assistência Farmacêutica (2003) e 
da 2° Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 
em Saúde (2004). 
 Interessante como todas essas políticas confluem para 
alterar as condições do saber/poder em saúde. Apontam para 
a valorização do Conhecimento e da Vida dos usuários e, 
também, para a valorização do trabalhador do SUS, 
ampliando e multiplicando as possibilidades do cuidado em 
saúde. Nesse aspecto, o Residente da Saúde da Família 
constrói seu processo de trabalho numa posição de reflexão 
critica sobre determinada realidade, ao mesmo tempo em que 
sente a necessidade de se afastar, sente a necessidade de 
estar imerso nessa mesma realidade. Ambas as necessidades 
são condicionantes inseparáveis para a realização do 
planejamento estratégico e situacional 
(afastamento/proximidade; estranhamento/conhecimento; 
objetividade/subjetividade; dentro/fora; 
separabilidade/inseparabilidade; fim/começo, entre outros). 
 Esse pensar dialético que sustenta certa tensão 
produz outras formas de saber necessárias à 
desconstrução/invenção/construção da realidade sanitária e é 
favorecedor do pensamento renovado, criativo e potente na 
ação. De acordo com Merhy (2005), quando a escola médica 
propõe a mudança do seu processo de ensino, o autor nos 
alerta para o dever de nos ocupar de duas grandes questões: 
primeiramente, “como identificar lugares efetivos que levem a 
mudança no modo de ser da escola, redefinindo suas 
missões” e, imediatamente, “como qualificar a busca de um 
“novo” tipo de competência profissional” (p. 135). 
 O desafio para a mudança nos processos de ensino 
em saúde que Merhy (2005) nos coloca traz uma 
inseparabilidade do pensamento do mundo das coisas, e, 
portanto, o abandono do pensamento dicotômico por uma 
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forma de pensar que agregue diferentes áreas do 
conhecimento (sociologia, política, psicologia, senso comum, 
etc). Esse desafio nos indica um compromisso com o 
pensamento que está por ser construído na dialética das 
relações interpessoais do trabalhador, do residente, do 
usuário e da comunidade.  
 Tal modelo, tal processo nos remete, então, a autores 
como Baremblitt (2002); Campos (2003); Lourau (2014), 
Lancetti (2006), Morin (2001), entre outros que apontam para 
a cegueira do conhecimento humano, o erro e a ilusão. Para 
Morin (2001, p. 15), “a condição humana deveria ser o objeto 
essencial de todo o ensino”.  
 Uma aproximação possível desse pensamento 
renovado sobre a formação em saúde é retratada no Método 
da Roda (CAMPOS, 2000), que tem como um dos seus 
princípios da Política Nacional de Educação Permanente 
(2004) e a Política Nacional de Humanização (2004). As 
“Rodas”, nesse sentido, representam um importante papel na 
promoção da gestão participativa e na apropriação pelos 
trabalhadores das unidades básicas de saúde dos princípios 
de humanização da assistência e participação social nas 
políticas públicas de saúde.  
 Atualmente, observa-se que a formação tradicional do 
egresso da saúde e sua atuação no campo da saúde coletiva 
nem sempre o prepara para ligar com os condicionantes 
subjetivos da população e com os determinantes 
socioculturais da mesma.  
 Nossas instituições de ensino sabem da necessária 
mudança nos modos de “ensinar e aprender”. Esse “ensinar e 
aprender” sobre a realidade de saúde da população se 
estabelece concomitante as novas práticas de assistência, 
sem desconhecerem as realidades locorregionais e as 
necessidades da população. Caso contrário, podem provocar 
quase ou nenhum impacto na organização das ações em 
saúde, nos processos de trabalho e na relação que se 
estabelece no fazer cotidiano do cuidado. 
 Assim, essa mudança necessária, nos processos de 
“ensinar e aprender”, somente poderá ser uma aposta se a 
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proposta de transformação das relações trabalhador/usuário 
favorecer o reconhecimento destes como Sujeitos portadores 
de saber/poder sobre os processos de formação e cuidado e 
de suas condições de exercer a análise e cogestão de 
coletivos, em que todos participam.  
 Pensar na formação do Residente é pensar numa 
formação que proponha sistematicamente a reflexão sobre um 
modelo (saber/poder) estrategicamente suficiente para a 
reorientação dos modelos histórico-culturais dos processos de 
produção de saúde. 
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Conforme legislação vigente das Residências 

Multiprofissionais em Saúde, estas são voltadas para a 
educação em serviço, favorecendo a inserção dos novos 
profissionais no mercado de trabalho. Os residentes são 
acompanhados e/ou supervisionados nas atividades práticas 
e teórico-práticas por um docente (tutor) e um profissional 
assistencial (preceptor), apoiados pelos princípios e diretrizes 
do SUS, com a função de manter e promover a reestruturação 
contínua dos processos para alcançar continuamente o 
aperfeiçoamento metodológico do ensino-aprendizagem-
trabalho, promovendo repercussões benéficas a todos os 
elementos do sistema (BRASIL, 2012). 

A nova constituição do conceito de saúde e de 
assistência à saúde baseada nos princípios da universalidade, 
integralidade, equidade, intersetorialidade, humanização do 
atendimento e participação social propostas pelo Sistema 
Único de Saúde têm requerido a reformulação da atuação dos 
diversos atores que compõem o quadro da atenção à saúde. 
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Dentre estas reformulações, encontra-se a proposta da 
atuação em equipe multiprofissional na assistência ao usuário 
(BRASIL, 2006). Entende-se por atuação em equipe 
multiprofissional uma modalidade de trabalho coletivo que se 
baseia na comunicação e no diálogo como instrumentos 
fundamentais para a interação entre os agentes e a troca de 
saberes técnicos, visando à interação entre os diversos 
profissionais em prol de um objeto comum, no caso, o 
paciente (MENDES et al, 2011). 

O trabalho multiprofissional considera o estudo e a 
atuação de profissionais de diferentes áreas sobre um objeto, 
o paciente, para o qual se voltam os diferentes olhares na 
perspectiva da investigação, condutas, tratamentos, etc., 
evitando um processo de cuidar desarticulado e fragmentado. 
O trabalho se configura de acordo com o estabelecimento das 
diferentes interações disciplinares, não sendo 
necessariamente sinônimo de interdisciplinaridade (PEDUZZI, 
1998). As condutas exercidas pela equipe multiprofissional 
definirão a interação interpessoal entre equipe e equipe-
paciente e a articulação das singularidades dos diversos 
saberes e práticas (MENDES et al, 2011). 

Frente a essa nova configuração da atenção à saúde e 
da atuação em equipe, o SUS, responsável pela qualificação 
dos recursos humanos, por meio do Ministério da Saúde, 
juntamente com o Ministério da Educação, desenvolveu o 
programa de residência multiprofissional em saúde. As 
residências visam à formação de recursos humanos 
qualificados para a reorganização assistencial da saúde 
proposta pelo SUS (BRASIL, 2006). 

No que tange à sua origem, consta em Silva (2010) 
que, como modalidade de formação, as residências em saúde 
existem no Brasil desde a década de 1940. Na década 
posterior, houve um crescente aumento e a consequente 
consolidação dessa modalidade na área médica, instituindo-
se como uma alternativa de pós-graduação restrita nessa área 
(SILVA, 2010). Esse fato contribuiu para a posse do termo 
“residência” por parte da Medicina, salientando que, embora 
várias profissões se utilizem dessa expressão para apontar o 
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conjunto de saberes e poderes, existe uma apropriação desse 
substantivo pela categoria médica, a partir do decreto 
80.281/1977 e da Lei 6.932/1981, que definem a residência 
médica como uma modalidade de ensino destinada a médicos 
(DALLEGRAVE, 2008).  

Entretanto, anos se passaram e, com a implantação do 
Sistema Único de Saúde (SUS), surgiu, em 1988, a 
necessidade de se atribuir importância ao ideal da 
integralidade da atenção. Assim, na 8ª Conferência Nacional 
de Saúde (CNS), tida como um marco histórico com relação à 
saúde no Brasil, o paradigma de saúde foi reformulado. Nesse 
panorama, a saúde deixou de ser vista apenas como ausência 
de doença para ser concebida como decorrência das 
condições de vida e trabalho. Tal concepção levou ao acesso 
igualitário de todos aos serviços de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, colocando como uma das questões 
fundamentais a atenção integral à saúde e a participação 
social (BRASIL, 2006).  

Posteriormente, na 10ª CNS, reafirmou-se a 
necessidade de consolidar o SUS, com todos os seus 
princípios e objetivos, atentando para a importância da ação 
interdisciplinar no âmbito da saúde e para o reconhecimento 
imprescindível das ações realizadas pelos diferentes 
profissionais de nível superior, marcando um avanço no que 
diz respeito à saúde, especialmente com relação à hegemonia 
do modelo médico-hegemônico existente até então. Como 
fruto desse contexto sociopolítico, a RMS foi regulamentada 
no ano de 2005, pela Lei 11.129, sancionada pelo Presidente 
da República no dia 30 de junho, o qual implantou, no âmbito 
do Ministério da Educação, a Comissão Nacional de 
Residência Multiprofissional em Saúde (BRASIL, 2006). 

Além de servir como aprendizado aos jovens 
profissionais, as residências buscam isto: capacitar os 
profissionais para planejar as intervenções a indivíduos, 
família e coletividade, considerando o perfil epidemiológico da 
população; desenvolver uma concepção ampliada de saúde 
que respeite a diversidade; considerar o sujeito como ator 
social responsável por seu processo de vida, inserido num 
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ambiente social, político e cultural; conhecer os princípios do 
SUS e agregar ao conhecimento próprio de cada núcleo de 
saber e da prática; atuar em equipes multiprofissionais, na 
perspectiva de garantia de um trabalho interdisciplinar; 
desempenhar ações específicas de cada núcleo de saber, no 
cenário do campo de prática em todos os níveis de atenção à 
saúde no SUS; conhecer a rede de serviços de saúde e de 
suporte social, com vistas ao exercício de ações intersetoriais; 
e humanizar a assistência à saúde dos indivíduos e 
coletividade (BRASIL, 2009). 

A Residência Multiprofissional em Saúde pretende, 
com o trabalho em equipe, abranger o conjunto das 
necessidades em saúde, humanizar a assistência e promover 
a integralidade da atenção em saúde. Justificando-se e 
afirmando-se diante da necessidade de atuar 
interdisciplinarmente frente ao objeto complexo que 
caracteriza a prevenção de agravos, a promoção e a atenção 
à saúde de indivíduos e coletividades (CHEADE et al, 2009).  
 Nesse âmago, a Residência Integrada Multiprofissional 
Hospitalar com Ênfase na Atenção à Saúde Cardiometabólica 
do Adulto/RIMHAS foi criada no ano de 2010, na Universidade 
Federal do Rio Grande – FURG –, por um grupo de docentes 
da Escola de Enfermagem, juntamente com trabalhadores do 
Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Júnior (HU-
FURG). A ênfase da Saúde Cardiometabólica do Adulto deu-
se pelo fato de as internações hospitalares terem expressivo 
aumento no referido hospital. Argumenta-se, ainda, que, 
devido à ocorrência do distúrbio cardiometabólico em grande 
parte da população no País, esta afecção tornou-se 
preocupante para todos os profissionais da área da saúde, 
pois há, cotidianamente, o aumento significativo de casos, 
bem como o agravamento das necessidades de saúde.  

O projeto parte dos princípios e diretrizes do SUS, 
visando promover aos residentes uma visão ampliada do 
processo saúde-doença que seja convergente a uma atuação 
ética e integral, sem negligenciar a premissa da 
multiprofissionalidade e interdisciplinaridade, com foco na 
atenção hospitalar (MENDES et al, 2011). 
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Nessa ótica, é essencial para os profissionais que haja 
o aprimoramento do conhecimento fisiopatológico e das 
variáveis agenciadoras das intercorrências e complicações, já 
que o surgimento do agravo pode estar na própria maneira de 
ser/estar/viver/produzir do ser humano na atual sociedade 

(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – RIMHAS, 2012). 
Diante desse fato, percebe-se que existem mudanças 

nos padrões de ocorrência das doenças, o que nos demonstra 
que são necessários novos desafios, não só para os gestores 
dos serviços de saúde, como também para outros 
profissionais da saúde, cujas ações repercutem na ocorrência 
dessas doenças (MALTA et al, 2006). Doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT), incluindo a Diabetes Mellitus (DM), as 
doenças cardíacas e endócrinas são onerosas para o Sistema 
Único de Saúde (SUS). Se não prevenidas e gerenciadas 
adequadamente, demandam orçamentos altos para uma 
assistência de saúde qualificada, em razão da permanente e 
necessária incorporação tecnológica (MALTA et al, 2006). 

O Programa de Residência Multiprofissional com 
Ênfase na Atenção à Saúde Cardiometabólica do 
Adulto/RIMHAS objetiva formar profissionais de diferentes 
áreas da saúde, interconectando saberes e práticas 
experienciadas, visando à assistência às necessidades de 
saúde cardiometabólicas e de outros agravos, possibilitando 
ao usuário SUS o ensino do autocuidado desses e de outros 
distúrbios.  

Na região Sul do Brasil, a preocupação quanto a essas 
afecções é significativa, já que as doenças cardiovasculares 
são apontadas como causadoras de expressiva morbidade e 
mortalidade na comunidade1. Dessa forma, a partir da 
compreensão da gravidade do distúrbio cardiometabólico que 
acomete o ser humano na sociedade local, regional, nacional 
e mundial, torna-se basal trabalhar na busca do equilíbrio 
integral/saúde do ser humano no ecossistema em que vive e 
produz saúde. Nesse sentido, o desenvolvimento deste 
modelo de Residência em nossa Instituição, com foco 
cardiometabólico em uma concepção multiprofissional e 
interdisciplinar, possibilita outro aprendizado na gestão do 
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processo educativo e produtivo/assistencial em saúde, 
resultando em ganhos expressivos a todos os elementos 
constituintes do sistema da comunidade/região e, por 
conseguinte, ao próprio Sistema Único de Saúde (PROJETO 
POLÍTICO PEDAGÓGICO – RIMHAS, 2012, 2012; DEI 
SVALDI, 2011).  

A caracterização da Residência segue o instituído no 
Art. 1º da Resolução da Comissão Nacional de Residências 
Multiprofissionais em Saúde (CNRMS) Nº 5, de 7 de novembro 
de 2014, quando apresenta que a carga horária total deve ser 
de 5.760 horas, distribuída conforme o Art. 2º da mesma 
Resolução em 80% (oitenta por cento) da carga horária total, 
sob a forma de estratégias educacionais práticas e teórico-
práticas, com garantia das ações de integração, educação, 
gestão, atenção e participação social, e 20% (vinte por cento) 
sob forma de estratégias educacionais teóricas. (BRASIL, 
2014). Assim, a carga horária total de 5.760 horas na RIMHAS-
HU/FURG é distribuída em 1.152 horas em atividades Teóricas 
e Teórico-prática, e 4.608 horas em atividades Práticas. A 
modalidade do curso é em tempo integral, e o número de vagas 
anuais é de duas vagas para a Enfermagem, duas vagas para 
a Psicologia e duas vagas para a Educação Física, perfazendo 
um total de seis vagas/ano (PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO – RIMHAS, 2012). A primeira turma teve início 
no ano de 2011, concluíram o curso, até o momento, 15 
profissionais das diferentes áreas. 

A formação dos residentes compreende atividades 
teóricas, teórico-práticas e práticas desenvolvidas na Unidade da 
Escola de Enfermagem e no Hospital Universitário Dr. Miguel 
Riet Corrêa Jr. – HU/FURG. Tais atividades possuem seu foco 
principal na assistência multiprofissional e interdisciplinar na 
saúde, de forma que as distintas profissões atuem em conjunto 
com as equipes de saúde/ trabalhadores dos ambientes de 
prática, tutores, preceptores e docentes buscando a qualidade 
da produção de saúde disponível no SUS. 
 Ainda, como disposto no Projeto Político Pedagógico 
da RIMHAS, busca-se a integração do trabalho 
multiprofissional entre os residentes da RIMHAS, da 
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Multiprofissional em Saúde da Família e das 
Residências/Especialidades Médica. Também farão parte 
dessa integração os tutores, preceptores, acadêmicos da 
graduação de diversas áreas profissionais, dos Programas de 
Pós-Graduação da Escola de Enfermagem e de Ciências da 
Saúde e trabalhadores dos ambientes da prática1. A finalidade 
dessa interconexão é obter vivência multiprofissional no 
cotidiano da assistência às necessidades de saúde 
cardiometabólicas e de outros agravos, possibilitando ao 
usuário do SUS o ensino do autocuidado nos distúrbios 
cardiometabólicos e demais desequilíbrios. Acredita-se que 
esta dinâmica possa diminuir o retorno do usuário SUS ao 
ambiente hospitalar e, ainda, promover o crescimento 
pessoal/profissional dos residentes, trabalhadores envolvidos 
nos processos e demais elementos do conjunto (PROJETO 
POLÍTICO PEDAGÓGICO – RIMHAS, 2012). 
 Na busca da dinâmica de aprender/ensinar nos 
processos e, em um sentido amplo, a promoção de 
conhecimento é de embasar os profissionais residentes, 
preceptores, trabalhadores e usuários quanto às variáveis 
singulares, coletivas locais/globais que podem provocar as 
alterações cardiometabólicas no ser humano, pois o propósito é 
encontrar respostas sustentáveis aos agravos no assistir 
satisfatoriamente à população (PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO – RIMHAS, 2012). Nessa acepção, citam-se 
algumas questões que serão discutidas pelo grupo: a 
condição/participação humana no mundo do trabalho ou a sua 
exclusão, as quais levam ao sofrimento psicológico, físico, 
energético e ao adoecimento; as alterações dos serviços 
ecossistêmicos locais/globais, que provocam ações 
desfavoráveis sobre a saúde humana e, em uma abordagem 
ecossistêmica  e  o pensamento de como ocorre a interligação 
do modo de viver na sociedade contemporânea/brasileira e o 
adoecimento singular, social e do ambiente natural, 
considerando os aspectos como: alimentação, trabalho, lazer, 
moradia, saneamento, transporte, estresse, emprego, destruição 
de ecossistemas e alterações climáticas, entre outros 
(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – RIMHAS, 2012). 
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 Enfatiza-se que a metodologia de trabalho a ser 
prioritariamente empreendida permanecerá direcionada para o 
enfrentamento das necessidades de saúde cardiometabólicas 
do usuário SUS no foco local/regional (PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO – RIMHAS, 2012). No entanto, será abordada 
a complexidade contemporânea no viver, sendo observados e 
trabalhados os processos que envolvem o ser humano na 
especificidade dos ecossistemas costeiros e oceânicos do 
extremo sul do País (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – 
RIMHAS, 2012). 

O conhecimento gerado na equipe multiprofissional se 
alicerça na troca dos saberes teóricos e práticos de cada 
profissão, que, em conjunto, vislumbram o saber/fazer na 
construção e transformação de ações de saúde. O objetivo é 
repercutir na qualidade da assistência à saúde da população, 
fomentando o tratamento mais adequado, a reabilitação, a 
prevenção de doenças e a promoção da saúde como estratégia 
de intervenção no perfil do paciente cardiometabólico para o 
autocuidado. Acredita-se que essas ações promovam maior 
qualidade de vida aos pacientes cardiometabólicos, diminuam a 
permanência e retorno desses ao ambiente de internação 
hospitalar e promovam a satisfação dos trabalhadores.  

Além disso, a formação por meio da Residência busca 
desenvolver a competência e habilidade para trabalhar em 
equipe de forma ética e segura à prática na assistência em 
saúde, atuando na/e para a solução de possíveis conflitos 
oriundos do processo de trabalho. 

Considerando que os distúrbios cardiometabólicos são 
importantes problemas de saúde pública, a equipe 
multiprofissional, ao prestar cuidados às pessoas com estas 
patologias, vê-se frente a um grande desafio – implementar 
ações em saúde que alterem o curso de gravidade e gerar 
mudança/transformação nas atitudes do paciente 
cardimetabólico para o autocuidado. Para o paciente com 
distúrbio cardiometabólico, em situação instável, a assistência da 
equipe multiprofissional se faz muito necessária, pois facilitará 
um cuidado humanizado e direcionado às necessidades 
apresentadas pelo paciente. 
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O comprometimento da saúde dos pacientes 
cardiometabólicos envolve um amplo espectro de etiologias e 
ocorre em diferentes situações clínicas. Uma avaliação a 
partir da fundamentação científica que embasa cada 
profissão, somada a uma atuação multiprofissional no pensar, 
planejar e atuar, é essencial para a instituição de medidas 
terapêuticas adequadas que influenciem na morbimortalidade 
e produção em saúde de forma singular, humanizada e ética, 
seguindo os preceitos que regem o SUS. Essa dinâmica 
possibilita a visualização de um processo de trabalho 
direcionado às necessidades do paciente, comunidade e 
população, de modo a contribuir na assistência direta, na 
integração entre academia e serviço de saúde e no 
fortalecimento das políticas públicas de saúde. 

Entre os distúrbios cardiometabólicos que mais 
acometem a população brasileira e apresentam-se como 
preocupação crescente na saúde pública, devido à gravidade 
das incapacitações geradas e mortalidade precoce, destacam-
se as doenças cardiovasculares (DCV) – como a Hipertensão 
Arterial Sistêmica (HAS), a Dislipidemia e Doença 
Cardiovascular Aterosclerótica e o Diabetes Mellitus (DM) 
(IBGE, 2010). O DM e a HAS estão entre os responsáveis 
pelas maiores causas de óbito e de hospitalizações no 
Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, constituem-se 
como diagnóstico primário entre pessoas com insuficiência 
renal crônica submetidas à diálise (BRASIL, 2013). 

No Brasil, a mortalidade precoce em decorrência das 
doenças cardiovasculares (DCV) entre adultos em idade 
produtiva – 30 a 69 anos, representa 50% dos óbitos por esse 
grupo de patologias. Além disso, as DCV constituem cerca de 
30% de todos os óbitos. O alto índice de mortalidade e de 
incapacidades geradas assinalam grande impacto na 
qualidade de vida dos indivíduos acometidos e na rede de 
atenção à saúde do SUS. Tal perspectiva ainda é mais 
preocupante devido à parte dessas doenças serem passíveis 
de prevenção (BRASIL, 2011). 

Essa perspectiva pode ser compreendida a partir dos 
fatores de risco comuns às doenças cardiometabólicas mais 
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frequentes, como tabagismo, inatividade física, alimentação não 
saudável e álcool. Além desses, outros fatores de risco estão 
atribuídos à elevação da mortalidade mundial, entre eles, a 
pressão arterial elevada, associada à cerda de 13% das mortes 
no mundo, os altos níveis de glicose sanguínea (responsáveis 
por aproximadamente 6% dos óbitos e o sobrepeso e obesidade, 
associados a 5% da mortalidade (WHO, 2009). Frente ao 
exposto, compreende-se que a ocorrência das doenças 
cardiometabólicas, em especial, as cardiovasculares, constituem 
uma das principais causas de morbimortalidade mundial e geram 
mudanças no estado biológico, psicológico e no contexto 
socioambiental dos indivíduos e familiares.  

Apesar das inúmeras tecnologias vigentes, 
tratamentos, formas de promoção à saúde e prevenção de 
doenças que possibilitam um viver cardiometabólico mais 
saudável e com qualidade de vida, visualiza-se, ainda, uma 
proporção elevada de eventos cardiológicos cada vez mais 
prematuros na população mundial. Segundo Strong, Mathers, 
Leeder et al. (2005), desde 2001, há o alerta para o risco da 
migração das doenças crônicas, em especial, a epidemia de 
doenças cardiovasculares entre os países em 
desenvolvimento, de média e baixa renda, decorrente do 
envelhecimento populacional, da urbanização e do aumento 
da capacidade de consumo dessas populações. 

Em virtude do contexto mundial e nacional, a Residência 
Multiprofissional foi construída na tentativa de contribuir para um 
sentido amplo de formação de profissionais da saúde quanto às 
variáveis singulares e coletivas, locais e globais que podem 
fomentar assistência orientada, qualificada e resolutiva aos 
indivíduos acometidos por doenças cardiometabólicas.  

A Residência Multiprofissional RIMHAS/FURG, no seu 
Projeto Político Pedagógico (2012), ancora-se na necessidade 
de preparar de forma específica o profissional residente da 
RIMHAS-HU/FURG quanto à atenção integral à saúde 
cardiometabólica do adulto, possibilitando, no futuro, que  atue 
no SUS com mais ciência e tecnologia na assistência à saúde, 
na educação em serviço e na gestão dos processos. Ainda, 
permitir que trabalhadores já atuantes na área hospitalar e, 
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em conjunto com os residentes, aprimorem o processo 
produtivo de atenção em saúde. Além disso, que usuários do 
SUS conheçam especificamente os agravos das afecções 
cardiometabólicas, compreendam a necessidade de exercer o 
autocuidado e se empoderem quanto às decisões frente à 
própria vida para elencar sustentabilidade no ecossistema em 
que vivem/trabalham (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – 
RIMHAS, 2012). 

A partir dos pressupostos dos Programas de 
Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde 
nos Hospitais Universitários Federais, aliado à busca de 
resultados construtores na educação permanente, à 
assistência em saúde e  modificações gerenciais no processo 
produtivo, encaminha para pensar em uma consolidação para 
o sistema de prevenção às doenças cardiometabólicas, em 
todas as esferas do SUS, relevante para o cenário nacional. 
Nessa acepção, as residências multiprofissionais vieram para 
que as suas ações possibilitem conhecer a distribuição, 
magnitude e tendência dessas doenças e seus fatores de 
risco, além de permitirem identificar os condicionantes sociais, 
econômicos e ambientais. Esse conhecimento pode oferecer 
subsídios fundamentais ao planejamento, execução e 
avaliação da prevenção e controle das mesmas. 

A promoção do conhecimento científico e tecnológico é 
fator essencial na equipe multiprofissional, pois facilita 
soluções inovadoras na área do ensino, da pesquisa e nas 
práticas de assistência direta à atenção em saúde, 
promovendo resultados positivos a todo o sistema1. Para isso, 
é estimulada a interconexão, aproximação e discussões 
acadêmicas entre residentes, preceptores, tutores, 
trabalhadores do serviço, outras residências, cursos de 
graduação e pós-graduação para, assim, garantir a formação 
fundamentada na atenção integral, multiprofissional e 
interdisciplinar (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – 
RIMHAS, 2012; DEI SVALDI, 2011). 

Dessa forma, a formação pedagógica em saúde é uma 
preocupação continua, pois busca promover o crescimento 
pessoal e profissional dos residentes e dos trabalhadores do 
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SUS. Para isso, as metodologias e as ações pedagógicas 
estão pautadas no “saber pensar e fazer” e o “saber conviver” 
em uma forma multiprofissional para que sejam encontradas 
soluções resolutivas, humanizadas e qualificadas às 
necessidades de saúde dos usuários, comunidade e região.  
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CAPÍTULO 5 
 
 

A visita domiciliar no cotidiano da prática de uma 
psicóloga residente 

 
 

Graciane Tavares 
Egeu Esteves 

 
Introdução 
 

Neste capítulo, apresentaremos o recorte de um 
estudo qualitativo que buscou, por meio da pesquisa 
participante, a reflexão da prática da Visita Domiciliar no 
cotidiano de uma Psicóloga Residente do Programa 
Residência Multiprofissional em Saúde da Família imersa em 
uma Unidade Básica de Saúde da Família. 

Este trabalho foi construído em parceria entre a 
Residente Graciane Tavares, que realizou o estudo no 
decorrer de sua prática de campo, e o Professor Egeu 
Esteves, que orientou o trabalho e esteve presente durante 
todo o processo de formação. 

Os sujeitos desta pesquisa foram os moradores 
(usuários) visitados, a Equipe de Saúde da Família e a própria 
pesquisadora. Os objetos sobre os quais o trabalho de pesquisa 
se dedicou foram a prática da psicóloga-pesquisadora em sua 
relação com o meio e com os fenômenos que surgem nos 
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cenários das Visitas Domiciliares. Todos os sujeitos fizeram 
parte da pesquisa de forma interconectada. A partir do método 
utilizado, foram encontradas quatro categorias de análise: 
promoção de saúde; acolhimento e vínculo; identificação de 
demandas; e espaço terapêutico.  

Esta pesquisa demonstrou que a Visita Domiciliar pode 
ser uma importante ferramenta de suporte para intervenções 
psicossociais na comunidade, pois é um instrumento de 
investigação que orienta a prática, podendo ser utilizada 
também para a pesquisa acadêmica, desde que sistematizada 
para este fim.  
 
A visita domiciliar 
 

A Visita Domiciliar faz parte da Atenção Domiciliar, que 
é um conjunto de ações que visam ao cuidado integral dos 
usuários em seus domicílios. No contexto da Atenção Básica, 
ela surge como parte da proposta da Atenção Domiciliar. Esse 
tipo de ação tem o princípio da territorialização como base e, 
segundo Brasil (2012, p. 21): 
 

Deve-se ser responsável pela atenção à saúde de 
todas as pessoas adscritas. Dessa forma, a atenção 
domiciliar é atividade inerente ao processo de trabalho 
das equipes de atenção básica, sendo necessário que 
estejam preparadas para identificar e cuidar dos 
usuários que se beneficiarão dessa modalidade de 
atenção, o que implica adequar certos aspectos na 
organização do seu processo de trabalho, bem como 
agregar certas tecnologias necessárias para realizar o 
cuidado em saúde no ambiente domiciliar.  

 
O psicólogo, portanto, como qualquer outro profissional 

da área da saúde, pode e deve adaptar-se a esse cenário 
domiciliar, garantindo a atenção integral aos usuários e a suas 
famílias. 

O recorte desse trabalho se caracteriza não só em 
discutir a Visita Domiciliar no âmbito da Atenção Básica, mas 
também como ela se dá no cotidiano enquanto residente, não 
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pretendendo discutir a Internação Domiciliar. Várias são as 
ações realizadas no domicílio diariamente pelas equipes de 
Saúde da Família, tais como a busca ativa, o cadastramento 
de famílias, as ações de promoção e educação em saúde, 
entre outras. 

Quando inseridos nesse cenário, os profissionais da 
equipe devem respeitar o espaço da família, observando as 
diferenças locais e contribuindo para a humanização da 
atenção. É imprescindível que a assistência domiciliar esteja 
organizada em uma equipe multiprofissional que funcione 
dentro da ótica interdisciplinar e que todos os profissionais 
inseridos nessa dinâmica adquiram atitudes de valorização e 
respeito pelas particularidades de cada família. De acordo 
com o Ministério da Saúde (Brasil, 2012, p. 24): 
 

A interdisciplinaridade pressupõe, além das interfaces 
disciplinares tradicionais, a possibilidade da prática de 
um profissional se reconstruir na prática do outro, 
transformando ambas na intervenção do contexto em 
que estão inseridas. Assim, para lidar com a dinâmica 
da vida social das famílias assistidas e da própria 
comunidade, além de procedimentos tecnológicos 
específicos da área da saúde, a valorização dos 
diversos saberes e práticas da equipe contribui para 
uma abordagem mais integral e resolutiva. 

 
A Visita Domiciliar é uma das tarefas desenvolvidas 

pela Estratégia Saúde da Família, começando pelo Agente 
Comunitário de Saúde que deve realizar, pelo menos, uma 
visita mensal por família em sua área de abrangência, sendo 
que o número de visitas pode variar, dependendo da 
demanda de cada família. Os outros profissionais da equipe 
também devem realizar esse tipo de atividade. Assim, a VD 
torna-se importante para o acompanhamento dos usuários e 
da comunidade, já que, durante a visita, é possível conhecer 
os pacientes, suas experiências de vida e planejar estratégias 
terapêuticas (levando em conta a rotina de cada sujeito). O 
domicílio funciona também como espaço terapêutico, pautado 
em um atendimento humanizado, pois estreita o vínculo entre 
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a equipe e o usuário (SILVA, 2011).  
Na VD, são realizadas diversas ações, tais como 

educação, orientação, verificação da situação de saúde, 
avaliação de demandas, promoção de saúde coletiva, etc. É 
através dela que compreendemos melhor a realidade dos 
usuários atendidos, reconhecendo suas necessidades de 
saúde e problemas (LACERDA, 2006). 

Para que tenhamos êxito na abordagem domiciliar, é 
necessário que o profissional da saúde compreenda a família 
que está recebendo esse tipo de cuidado. A abordagem com 
famílias é um elemento de gestão do cuidado em Atenção 
Domiciliar e, também, de prática terapêutica e diagnóstica. O 
que nos permite visualizar in loco seus hábitos, vivências e 
rotinas. Percebendo possíveis disfuncionalidades que 
prejudicam o seu bem-estar (BRASIL, 2013). 
 
Método 
 

Com o trabalho já em andamento, descobri que meu 
fazer no cotidiano de residente vem ao encontro da Psicologia 
Social Comunitária, pois busco uma inserção horizontal, 
conversando e debatendo sobre o cotidiano das Visitas 
Domiciliares. Peter Spink (2008, p. 75) aborda uma 
preocupação atual da Psicologia Social: a visão 
hiperexagerada da verdade, advinda das ciências empíricas, 
que reflete no modo de “fazer ciência” no campo social. 
 

Porque então, a preocupação excessiva da psicologia 
social hoje em dia com objetivos, métodos, 
questionários e consentimento informado, ao ponto de 
desconectar-se do cotidiano, de se distanciar do outro e 
de tornar a investigação algo especial? São muitas as 
razões que podem ser dadas incluindo a economia de 
tempo e as obrigações da produtividade acadêmica. 
Mas, sem dúvida, parte do nosso problema é que 
herdamos uma visão hiper-exagerada da verdade. Uma 
verdade que não é vista apenas como algo simples e 
prático, uma convenção que utilizamos quando 
conversamos sobre eventos, acontecimentos e 
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conexões causais, mas como algo superpoderoso e 
completo, algo que realmente existe uma “super” 
verdade que nem a filosofia nem a religião foram 
capazes de descobrir e cuja busca passou para as 
mãos da ciência empírica.  

 
Contudo, não é fácil convencer as pessoas que 

também se faz ciência conversando nas ruas, sentado 
tomando um café, observando a cidade, etc. “Conversando” 
com essa perspectiva, me tranquilizo com o meu modo de 
“fazer ciência”, afinal, “O que é mais importante, uma lista de 
pontos a serem verificados para determinar a validade do 
método ou uma disponibilidade para o diálogo?” (SPINK, 
2008, p. 76) 
 
Pesquisa participante 
 

Esta pesquisa buscou construir e caracterizar a Visita 
Domiciliar como dispositivo de intervenção psicossocial da 
Psicologia Social Comunitária a partir da prática da residente. 
A metodologia escolhida foi a pesquisa-participante, 
tendo em vista o papel ativo da pesquisadora na 
resolução do problema estabelecido, a percepção de que 
é impossível, no contexto estudado, gerar saberes e 
experiências sem influenciar em sua existência. Foi também 
decisivo o entendimento de que a finalidade da pesquisa 
participante é orientar a prática de pesquisa para a mudança 
social e não é apenas um grupo de métodos de pesquisa e 
intervenção. A pesquisa participante,  
 

Se fundamenta em uma ética e em uma concepção 
alternativa da produção popular do conhecimento, 
segundo a qual as pessoas comuns são capazes de 
compreender e transformar sua realidade. Trata-se de 
um modelo e de um meio de mudança efetiva para qual 
os sujeitos implicados devem elaborar e trabalhar uma 
estratégia de mudança social (CHIZZOTI, 2008, p. 90). 
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Esse método de pesquisa parte de dentro para fora, 
caracterizando-se por um participar – pesquisar, ou pesquisar 
participando, pois trata-se de um compromisso com as 
pessoas, cujos sujeitos realmente não são objetos de 
pesquisa, mas, sim, coautores dessa produção de 
conhecimento, posto que participam do processo, 
colaborando com o pesquisador, ajudando-o a encontrar as 
respostas às perguntas da pesquisa. 

Todo conhecimento gerado pela pesquisa participante 
é oriundo da comunidade e ela deve ser a primeira 
beneficiada com os novos saberes encontrados. No caso em 
questão, esses saberes foram incorporados nas ações 
cotidianas da Equipe de Saúde da UBSF São Miguel I, 
principalmente por meio das práticas da psicóloga residente 
inserida nessa comunidade. 

Mas, por que pesquisar a Visita Domiciliar no meu 
cotidiano de trabalho como psicóloga residente? Resolvi 
pesquisar meu cotidiano com o intuito de valorizar essa 
experiência única, que é ficar imersa na realidade de uma 
UBSF, com a possibilidade de transitar pela comunidade. 
Mary Jane Spink (2007, p. 7) traz, em um dos seus artigos, 
um posicionamento que vem ao encontro dos meus objetivos 
de pesquisa: 
 

Se pesquisarmos o cotidiano, estabeleceremos a 
clássica separação entre pesquisador e seu objeto de 
pesquisa. Mas, se pesquisarmos no cotidiano, seremos 
partícipes dessas ações que se desenrolam em 
espaços de convivência mais ou menos públicos. 
Fazemos parte do fluxo de ações; somos parte dessa 
comunidade e compartimos de normas e expectativas 
que nos permitem pressupor uma compreensão 
compartilhada dessas interações.  

 

Ir a campo não é só sair das salas fechadas dos 
consultórios e ir até o local onde as pessoas podem ser vistas 
em seu habitat “natural”, mas encontrar-se diretamente com 
os fenômenos que se deseja pesquisar, com a ajuda daqueles 
que os vivem em suas vidas cotidianas. Assim, nossa 
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contribuição se dará horizontalmente e não verticalmente, 
como em alguns outros tipos de pesquisa (SPINK, 2008).  

Freire (apud Brandão. 1999, p. 35 e 36) vem ao 
encontro com nossa forma de pensar/pesquisar quando nos 
aponta: 
 

Se me interessa conhecer os modos de pensar e os 
níveis de percepção do real dos grupos populares estes 
grupos não podem ser meras incidências de meus 
estudos. Dizer que a participação direta, a ingerência 
dos grupos populares no processo da pesquisa altera a 
“pureza” dos resultados implica na defesa da redução 
daqueles grupos a puros objetos da ação pesquisadora 
de que, em consequência, os únicos sujeitos são os 
pesquisadores profissionais. Na perspectiva libertadora 
em que me situo, pelo contrário, a pesquisa, como ato 
de conhecimento, tem como sujeitos cognoscentes, de 
um lado, os pesquisadores profissionais; de outro, os 
grupos populares e, como objeto a ser desvelado, a 
realidade concreta (...). Deste modo, fazendo pesquisa, 
educo e estou me educando com os grupos populares. 
Voltando à área para pôr em prática os resultados da 
pesquisa não estou somente educando ou sendo 
educado: estou pesquisando outra vez. No sentido aqui 
descrito pesquisar e educar se identificam em um 
permanente e dinâmico movimento. 

 

O campo neste trabalho não é apenas um local 
específico, mas uma situação onde ocorrem fenômenos 
cotidianos que são vividos e interpretados. Faz parte do 
campo pesquisar como quem conta uma história, a história do 
cotidiano das relações ali vividas. 
 

O campo 
 

Os relatos e descrições foram produzidos no período 
de março de 2013 até novembro de 2014, por meio de 
experiências vividas em campo pela pesquisadora e, também, 
retirados dos prontuários das famílias que ficam na UBSF. Os 
registros das observações e conversas foram relatados nos 
diários de campo desta pesquisadora. 
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Foram realizadas observações durante as visitas e 
também no decorrer dos trajetos de ida e volta pelo bairro. As 
visitas foram combinadas com os Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS), com colegas residentes e com outros 
profissionais da Equipe da UBSF, e ocorreram nos dois turnos 
de funcionamento da Unidade (manhã e tarde) e em dias 
diferentes da semana, sempre previamente combinadas, e só 
foram cancelas ou adiadas em dias de chuva, quando as ruas 
do bairro ficavam intransitáveis. 

Normalmente, as famílias eram “escolhidas” a partir de 
discussões de caso, ou de conversas diretas com os ACS. 
Muitas delas se realizaram em casas consideradas 
“problemáticas” pela equipe; outras foram de livre escolha. 
Acompanhei os ACS em algumas de suas visitas mensais. 
Isso tudo para que conhecesse melhor o território, suas ruas, 
seus limites, seus comércios, igrejas e outros pontos. 

Durante o trajeto, o momento era de integração com os 
ACS e a equipe, mas, na maioria das visitas realizadas, fui 
acompanhada somente dos Agentes. O trajeto serviu para a 
troca de informações, sempre havia uma história sendo 
contada e o Agente era o maior colaborador para que a visita 
ocorresse com sucesso, afinal ele é o elo entre comunidade e 
UBSF e isso ficou visível ao acompanhá-lo pelas ruas. 

Não houve recusa em ser recebida, 
independentemente da situação encontrada. O que me fez 
sentir que as pessoas aceitam bem esse tipo de atenção, 
pois, muitas vezes, o acesso à Unidade é muito mais difícil 
para elas do que para nós, tendo em vista as filas, número de 
consultas limitado, etc. As visitas ocorreram seguindo, 
geralmente o fluxo descrito no box abaixo. 
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Fluxo 
do 

processo 
das 

Visitas 
Domiciliares 

A Visita é combinada com ACS e profissionais da 
equipe.  
O ACS avisa a família sobre o dia e horário que a 
visita ocorrerá. 

Saída da UBSF antes do horário marcado.  
A visita tem duração de trinta minutos a uma hora, 
de acordo com o tempo que a família e os 
profissionais têm disponível  
Retorno para a UBSF acompanhada do ACS.  

Preenchimento do prontuário e de outras fichas do 
paciente para registro da realização da visita e 
situação encontrada, assim como de futuras 
condutas. 
Relato da Visita no diário de campo da 
pesquisadora. 

 
Achados de campo e discussão 
 

A partir do período em campo, foi possível constatar que 
o dispositivo da Visita Domiciliar pode ser útil ao residente desde 
o momento em que ele se insere na UBSF até o final do 
programa, pois pode ser utilizada em diversas situações, tanto 
para a prática profissional como também para a pesquisa. 

As Visitas Domiciliares possibilitaram levantar as 
seguintes categorias de análise: promoção de saúde; 
acolhimento e vínculo; identificação de demandas; e espaço 
terapêutico. Cabe ressaltar que essas categorias são 
separadas apenas de forma didática, visando auxiliar a 
compreensão de cada uma, mas que, no cotidiano, elas se 
dão numa inter-relação, no mesmo momento. Com o objetivo 
de trabalhar o material coletado, buscamos relacionar 
algumas questões identificadas no campo com a literatura. 
 
Visita domiciliar e promoção de saúde 
 

A promoção de saúde é um tema bastante discutido 
mundialmente e seu conceito tem se transformado ao longo 
dos anos através dos questionamentos cotidianos de 
profissionais de saúde, governos e indivíduos em geral. As 
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discussões ganham força e repercutem a cada Conferência 
Mundial, e cabe aqui citarmos um pouco dessa história. 

Em 1978, aconteceu a Conferência de Alma-Atá 
(Kazak – antiga União Soviética), quando a saúde aparece, 
pela primeira vez, como direito. Para isso, a Atenção Primária 
à Saúde, junto com a participação dos usuários, surge como 
estratégia básica. Nessa conferência, ficou definida a meta 
“Saúde para todos no ano 2000” (WESTPHAL, 2012). De 
1978 até os tempos atuais, o conceito de promoção de saúde 
vem sendo transformado e ampliado. E, nos países da 
América Latina, essa discussão ganha força em 1992, com a 
realização da I Conferência Latino-Americana de Promoção 
de Saúde (Bogotá – Colômbia) (WESTPHAL, 2012) 

Ainda segundo Westphal (2012), a promoção de saúde 
segue alguns princípios: visão holística de saúde, em que o 
processo saúde-doença é considerado multicausal (fatores 
sociais, ambientais, biológicos, políticos, etc.); equidade, que 
se relaciona com a justiça social; intersetorialidade, 
articulação de saberes entre diversos atores, com diferentes 
olhares; participação social, pela qual a corresponsabilidade 
visa ao fortalecimento comunitário; e a sustentabilidade,  
condição necessária para que as práticas e conquistas se 
mantenham, conservem-se. 

O conceito de promoção de saúde é abrangente, 
sendo “tanto uma estratégia como uma função essencial da 
saúde pública da qual devem participar todos os setores da 
sociedade” (CALATAYUD, 2011, p. 21). 

A promoção de saúde visa à criação de ações que 
permitam atender às necessidades sociais em saúde, tais 
como as políticas públicas de saúde, o reforço da ação 
comunitária, a criação de espaços saudáveis, o 
desenvolvimento de habilidades sociais através de ações 
educativas e a reorientação dos serviços de saúde 
(WESTPHAL, 2012). 

Fica evidente a complexidade do termo “promoção de 
saúde”, mas, na prática, percebe-se que ela surge como um 
espaço onde as pessoas, por meio da corresponsabilização e 
da educação em saúde, podem desenvolver a autonomia de 
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cuidado. O que sugere que promover saúde é provocar o 
empoderamento das pessoas, estimulando a mudança 
comunitária. 

Focando na Visita Domiciliar realizada pelo psicólogo, 
percebe-se que ela é central para o alcance dos propósitos 
citados acima, já que auxilia na criação de ambientes 
saudáveis, estimula a participação popular e possibilita que as 
pessoas experimentem a saúde em um sentido mais amplo do 
que simplesmente a ausência de doenças físicas. 

Mas, afinal, de que promoção de saúde estamos 
falando? Falamos da promoção de saúde que se faz em meio 
a uma boa conversa, boa escuta. Saúde que se promove com 
a diversidade de olhares e saberes, promoção que se cria 
respeitando e valorizando a participação da comunidade, e 
que se realiza na experiência de doarmo-nos ao exercício 
sincero da tarefa proposta, representada aqui pela Visita 
Domiciliar. Enfim, promover saúde é promover encontros. 
 
Visita domiciliar e acolhimento – vínculo 
 

Começaremos esse tópico trazendo o que acolhimento 
e vínculo significam no dicionário para posteriormente 
relacionarmos essas palavras aos conceitos de acolhimento e 
vínculo dentro do contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e a da Visita Domiciliar. 

Segundo o dicionário Prieberam da língua portuguesa 
(2014), acolhimento significa “ato de acolher, refúgio, amparo, 
hospitalidade”, já a palavra vínculo aparece com o significado 
de “laço, atilho, relação de amizade ou parentesco”. 

De acordo com Zimerman (2010, p. 21): 
 

O termo vínculo tem sua origem no étimo latino 
“vincullum”, o qual significa uma união, com as 
características de uma ligadura, uma atadura de 
características duradouras. Da mesma forma, vínculo 
provém da mesma raiz que a palavra “vinco” (...), ou seja, 
este termo alude a alguma forma de ligação entre as 
partes que estão unidas e inseparáveis, embora elas 
permaneçam claramente delimitadas entre si. Assim, cabe 
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a afirmativa de que “vínculo” também significa um estado 
mental que pode ser expresso através de distintos 
modelos e com variados vértices de abordagem. 

 
Podemos perceber que acolher e vincular com as 

pessoas são processos simultâneos, já que, para amparar e 
ser hospitaleiro com alguém, implica algum tipo de relação, 
seja ela de parentesco, amizade ou profissional. Tendo em 
vista a interação que ocorre durante a Visita Domiciliar, 
percebemos que ela é um campo fértil para o 
desenvolvimento de tais ações. 

O acolhimento dentro das perspectivas do SUS 
aparece como integrante da Política Nacional de 
Humanização (PNH), já que é uma das soluções relevantes 
para a humanização dos serviços de saúde (BRASIL, 2010). 
Do nosso ponto de vista, chega a ser inacreditável a 
necessidade da criação de uma “Política de Humanização” no 
contexto da Saúde Pública brasileira, posto que ser humano 
com outro ser humano é algo essencial no processo de 
cuidar. Esta necessidade parece evidenciar que as práticas 
corriqueiras de muitos profissionais da área da saúde 
reduzem os usuários a objetos, tratando-os como coisas 
sobre as quais eles atuam. Como a PNH existe e o 
acolhimento faz parte dela, isso sugere que ele ficou 
esquecido nas práticas cotidianas das equipes de saúde. 

Acolher não é uma “técnica” e, sim, uma atitude. Atitude 
de estar disponível para o outro, para seu sofrimento, suas 
queixas e demandas. Implica escuta qualificada, atenta às 
necessidades das pessoas atendidas, respeitando às 
diversidades étnicas, culturais, etc. Segundo Brasil (2010, 
p. 18) o acolhimento: 
 

Possibilita que se analise o processo de trabalho em 
saúde com foco nas relações e pressupõe a mudança 
da relação profissional/usuário e sua rede social, 
profissional/profissional, mediante parâmetros técnicos, 
éticos, humanitários e de solidariedade, levando ao 
reconhecimento do usuário como sujeito e participante 
ativo no processo de produção da saúde. 
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O próprio ato da escuta favorece o estabelecimento de 
um vínculo entre usuário e profissional, que se estende até o 
resto da equipe e à UBSF, o que favorece a melhoria da 
qualidade das ações de saúde. Com isso, é possível que 
exista a pactuação entre a demanda do usuário e respostas 
adequadas por parte do serviço. 

Acolhimento implica, também, empatia, capacidade de o 
profissional se colocar no lugar do outro que sofre, sem banalizar 
esse sofrimento. Os momentos de acolhida são importantes para 
a criação, o  fortalecimento e a manutenção do vínculo, pois “o 
fato de conhecer um usuário, sua história, não só facilita a 
identificação do problema (evitando, às vezes, exames e 
procedimentos desnecessários ou indesejáveis), como também 
o seu acompanhamento” (BRASIL, 2011b, p. 20). 

Outro problema vivido no SUS é a burocratização 
(RIBEIRO, 2004). Já a Visita Domiciliar, como ferramenta de 
acolhimento e vínculo, surge como uma prática 
desburocratizada, pois facilita e amplia o acesso à saúde e 
aos serviços. Ela faz valer o direito expresso, pelo qual: 
 

É preciso restabelecer, no cotidiano, o princípio da 
universalidade do acesso – todos os cidadãos devem 
poder ter acesso aos serviços de saúde – e a 
responsabilização das instâncias públicas pela saúde 
dos cidadãos (BRASIL, 2010, p. 11). 

 
A Visita Domiciliar serve como esse espaço 

desburocratizado, sem filas e sem espera. É o momento em 
que os profissionais estão com sua atenção direcionada para 
uma única família ou usuário. Consiste no aqui e agora, ao 
contrário do que muitas vezes acontece dentro da UBSF, 
onde os atendimentos são interrompidos por diversos motivos. 
Até a parte de preenchimento de prontuários e outras folhas 
de registro de atendimento são realizadas na hora, dentro da 
casa dos usuários.  
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Visita domiciliar e identificação de demandas 
 

Quem define as reais necessidades de saúde são os 
usuários, pois, muitas vezes, o que é necessidade para ele 
pode não ser considerado necessidade por parte dos 
profissionais de saúde. Por isso, é necessário que haja 
sempre um diálogo compreensível, no qual essa demanda 
trazida pelo usuário seja reconhecida, problematizada e 
acolhida (BRASIL, 2011b). 

Preparamo-nos durante muitos anos dentro das 
universidades para uma determinada profissão, achamos que 
nosso conhecimento é acessível e interessante para às 
pessoas com quem vamos trabalhar e, muitas vezes, nem 
questionamos o que o outro realmente espera de nós. Essa 
visão tecnicista pode acabar por nos desviar do que é 
relevante no contexto em que trabalhamos. 

Não devemos esquecer nunca que, como 
trabalhadores da saúde, devemos dedicação aos usuários; é 
para eles que trabalhamos, em função deles aprimoramos 
nossos saberes. A arrogância, muitas vezes advinda da 
assimetria do poder-saber, não deve fazer parte de nossa 
prática cotidiana, por isso precisamos focar, ouvir, acolher, 
respeitar e trabalhar com a demanda advinda da comunidade. 
 
Identificação de demandas pelos agentes comunitários de 
saúde 
 

O Agente Comunitário de Saúde é um profissional com 
uma atribuição complexa: ele é morador da mesma 
comunidade onde trabalha como integrante da equipe de 
saúde da família. Muitas solicitações para Visitas Domiciliares 
ou outros tipos de intervenções em saúde mental são 
realizadas pelos ACS; fica perceptível, ao longo deste 
trabalho, que essa demanda é compartilhada por eles 
enquanto membros da comunidade, bem como relacionadas, 
também, ao papel profissional. 

Percebe-se que existe uma imagem idealizada do ACS 
em relação ao desenvolvimento de suas atividades. Essa 
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expectativa da comunidade e equipe de saúde é paradoxal, 
pois, ao mesmo tempo em que idealiza, desvaloriza o trabalho 
dos Agentes de Saúde.  

Essa situação pode gerar sentimentos ambivalentes, 
inclusive resultando em sofrimento que pode ser transferido 
para a comunidade em forma de comportamentos hostis, 
”esquecimentos” (em relação às solicitações dos usuários), 
intolerância, irritabilidade etc. 

Percebemos que o relacionamento entre ACS e equipe 
de saúde é verticalizado e hierarquizado, sendo o saber dos 
Agentes ainda pouco reconhecido, principalmente quando 
comparado ao saber dos profissionais ditos técnicos 
(médicos, enfermeiros etc.). 

Ao mesmo tempo em que sentimentos negativos são 
transferidos à comunidade, vemos que há uma grande 
identificação com estas queixas seguintes: depressão, 
ansiedade, abandono etc., o que sugere que haja uma 
exaustão emocional causada pela rotina de trabalho. 

Durante o caminho da Visita Domiciliar, muitas vezes, 
quando o ACS nos conta o que identificou na família a ser 
visitada, podemos perceber, em sua fala, como esse sofrimento 
também é seu. As orientações servem também para eles e, no 
momento em que estamos diretamente em contato com esse 
profissional-usuário, devemos acolhê-lo, tentando buscar formas 
de ajudá-lo a lidar com suas próprias demandas. 
 
A visita domiciliar como espaço terapêutico 
 

O espaço terapêutico identificado nas Visitas 
Domiciliares não corresponde à modalidade de psicoterapia1. 

                                                           
1
 Psicoterapia: “método de tratamento mediante o qual um profissional 

treinado, valendo-se de meios psicológicos, especialmente a comunicação 
verbal e a relação terapêutica, realiza, deliberadamente, uma variedade de 
intervenções, com o intuito de influenciar um cliente ou paciente, auxiliando-
o a modificar problemas de natureza emocional, cognitiva e 
comportamental, já que ele o procurou com essa finalidade (...). O 
tratamento é planejado pelo terapeuta com o objetivo de modificar o 
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Ele é entendido, neste trabalho, como um campo de ação 
onde existe uma teia de vivências que decorrem das inter-
relações dos usuários com o mundo e com os profissionais de 
saúde. 

Para explicar a Visita Domiciliar como um espaço com 
essas características, utilizamos a teoria psicodramática e sua 
visão de cenário e contexto. Não temos o intuito de 
transformar a VD em uma sessão de psicodrama, mas 
percebemos que estes termos e modos de compreender as 
relações podem ser adotados na situação aqui estudada. 

Quando operamos no psicodrama, precisamos levar 
em consideração três contextos: social, grupal e dramático. 

Segundo Bermúdez (1980, p. 25), o contexto social “é 
regido por leis e normas sociais que impõem, ao indivíduo que 
o integra, determinadas condutas e compromissos. É deste 
contexto que provém o material trazido pelos pacientes”.  

Já o contexto grupal é o próprio grupo, trazendo para 
nossa situação, nele entrariam a família e os profissionais que 
realizam a Visita Domiciliar, mas “diferencia-se do contexto 
social pela sua maior liberdade, tolerância e compreensão, 
dadas as finalidades terapêuticas prefixadas e conhecidas por 
todos” (BERMÚDEZ, 1980, p. 26). 

O contexto dramático se constitui no tempo subjetivo, 
virtual, “como se”. É onde podemos trabalhar com as histórias 
trazidas pelas famílias, com sonhos ou com a realidade que 
se deseja modificar. É o espaço de criar possibilidades e 
tentar experimentá-las no “aqui e agora” entre psicóloga 
residente e usuário (ou família) (BERMÚDEZ, 1980).  

Tudo isso dentro de um cenário que é o lugar onde 
habitualmente as relações acontecem. “O cenário se constitui 
como o campo terapêutico do psicodrama. Nele se constrói o 
contexto dramático e se opera com técnicas especiais” 
(BERMÚDEZ, 1980, p. 27). 

Esse cenário é um espaço físico e virtual, normalmente 
nosso cenário é casa das famílias, às vezes uma única peça 

                                                                                                                           
transtorno, problema ou queixa e é adaptado a cada paciente ou cliente em 
particular” (CORDIOLI, 2008, p. 21) 
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(cozinha, sala, quarto, etc.). É onde criamos um ambiente em 
que a pessoa possa expressar-se livremente. É nesse cenário 
que os vários contextos aparecem, formando, assim, o que 
chamamos de “espaço terapêutico da Visita Domiciliar”, que é 
quando utilizamos a casa do usuário para nossas intervenções 
psicossociais, utilizando, em especial, o aconselhamento 
psicológico como uma ferramenta de intervenção. 

O aconselhamento psicológico se caracteriza como 
uma relação de ajuda e sua intenção é “promover o bem-estar 
psicológico e a autonomia pessoal no confronto com as 
dificuldades e os problemas” (TRINDADE e TEIXEIRA, 
2000, p. 3) 

Devemos esclarecer que o Aconselhamento 
Psicológico difere da psicoterapia, pois centra-se na resolução 
de problemas e seu foco é o presente, tem curta duração e 
focaliza a prevenção de quadros ou agravos de doenças 
crônicas.  

Nas visitas realizadas durante esse trabalho-estudo, 
consideramos o AP uma intervenção adequada e indicada 
para a área da saúde, sendo que o utilizamos, principalmente, 
para a promoção e manutenção da saúde e para a prevenção 
e adaptação à doença. 
 
Desafios 
 

Ao longo deste trabalho, deparamo-nos com alguns 
desafios subjetivos e objetivos. Os desafios objetivos foram o 
difícil acesso a alguns domicílios em função do estado das 
ruas, bem como das áreas consideradas perigosas pelo 
tráfico de drogas.  

Entramos nas casas de trabalhadores, pescadores, 
mas também em locais de tráfico de drogas e de grande 
vulnerabilidade social. 

Os desafios subjetivos apareceram em forma de 
frustração, impotência e sofrimento, pois, ao entrar em contato 
com a realidade de algumas famílias em condições precárias 
de vida e de moradia (lugares insalubres, falta de comida, 
crianças sem agasalhos no inverno, etc.), foi impossível não 
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ser afetada de alguma maneira. 
A melhor maneira de lidar com as limitações impostas 

pela realidade do contexto visitado foi trabalhando os 
sentimentos advindos da experiência de campo em 
preceptoria e na roda de residentes, espaços de grande valia 
e crescimento, em que pudemos conversar a respeito do que 
nos mobilizava e encontrar estratégias de melhorias. Espaços 
para recuperar as forças e a potência criativa. 

Algumas ações assistenciais acabaram sendo 
realizadas por iniciativa de diversos atores, desde a 
arrecadação de alimentos e roupas para famílias mais 
carentes, reuniões de matriciamento com apoio da assistente 
social etc. 
 
Considerações finais 
 

Buscando um aporte teórico que dê conta das 
inquietações que me acompanharam no desenvolvimento 
desse trabalho, encontrei, na Psicologia Social Comunitária, 
uma grande aliada para responder a algumas questões, 
inclusive de caráter metodológico. 

Segundo Sarriera (2010), é na década de 1990 que a 
psicologia começa a olhar de forma mais sensível o cotidiano 
vivido pela maioria da população, não sendo mais possível 
desviar o foco de análise. Inicia um movimento de maior 
aproximação entre Universidade e sociedade, com mudanças 
curriculares que contemplem disciplinas como a Psicologia 
Social Comunitária. 

São vários os questionamentos e desafios quando 
pensamos em intervenções psicossociais na comunidade, 
surgem sempre dúvidas sobre o que é necessário para que 
haja uma relação coerente entre ação e projetos políticos de 
intervenção e de prática comunitária. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, parei para 
pensar e me dei conta o quanto tudo relacionado a esse 
campo é novo, inédito o que valora e legitima a importância de 
abordar o tema escolhido. Foi preciso estudar, ler, atuar, 
praticar. Foi preciso viver a Residência Multiprofissional em 
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Saúde da Família, viver as Visitas Domiciliares, viver a 
psicologia, viver a São Miguel. Vivendo fui criando esse jeito 
particular de pesquisar, no qual as VDs foram uma descoberta 
de um instrumento da prática profissional e de pesquisa, que 
me permitiu entender melhor a realidade concreta desta 
população. 

Enquanto trilho o caminho de “pesquisadora”, percebo 
que o que realmente me motivou a escrever este trabalho não 
foi a possibilidade de dar respostas, mas sim, a construção de 
mais reflexões em torno da prática “psi”, neste caso, mais 
especificamente, questionar os fenômenos identificados a 
partir das experiências vividas nas Visitas Domiciliares. 

Como podemos perceber, os fenômenos encontrados 
(promoção de saúde, acolhimento e vínculo, identificação  
de demandas e espaço terapêutico) se interconectam durante  
as visitas e, separados didaticamente, ficou mais fácil 
reconhecê-los. 

A Visita Domiciliar serve para que possamos nos 
aproximar da realidade psicossocial da comunidade em que 
estamos inseridos e é dessa realidade que surgem as reais 
demandas que vamos trabalhar. Para isso, devemos sempre 
considerar a interação intersubjetiva que se dá no processo 
de trabalho em saúde. Isso sugere que há sempre um 
encontro entre os sujeitos, que carregam seus desejos, 
saberes, necessidades etc. Nesse processo há sempre uma 
assimetria de poderes entre profissional e usuário, ou seja, 
por mais que desejamos estabelecer uma relação horizontal, 
a relação de poder será sempre desequilibrada a favor do 
profissional e da instituição de saúde em função de seu saber 
técnico. Essa diferença pode ser atenuada, mas dificilmente 
será eliminada. 

A criação de espaços para que o usuário tenha voz em 
seu tratamento, onde ele seja ouvido e respeitado, já que é 
ele o dono do conhecimento sobre seu sofrimento e sua vida, 
ajuda a melhorar essa diferença de poder. 

Além disso, para que haja uma verdadeira ampliação e 
integração das práticas de saúde não podemos deixar de 
incluir os usuários nas reformulações, ou seja, enquanto as 
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mudanças forem apenas curriculares e de formação dos 
profissionais, não atingiremos uma real mudança e o poder 
continuará fortemente desequilibrado para o lado do 
profissional. Por isso precisamos estimular nas Visitas 
Domiciliares o desenvolvimento do Controle Social. 

Ficou evidente, durante a concretização deste 
trabalho, que o êxito para sua realização é um bom vínculo 
com a equipe de saúde, principalmente com os ACS. 

Pode parecer estranho, mas não busquei respostas 
acadêmicas, frias e que se enquadram em modelos pré-
estabelecidos. Busquei me relacionar espontânea e 
verdadeiramente com a comunidade em que me inseri, 
realizando a atividade da Visita Domiciliar com o olhar atento 
e o coração aberto. Quanto ao rigor acadêmico metodológico, 
esse eu encontrei na instituição FURG, não dentro da casa 
das pessoas, de seus sofrimentos e corações. Meu brilho no 
olho surgiu não quando estava sentada nas cadeiras 
universitárias, mas quando percebi sentido no que estava 
realizando em campo.  
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e do atendimento 
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Neste capítulo, trataremos das relações de parceria, 

ou seja, aquelas relações marcadas pelos sentimentos de 
vínculo, de compromisso e de partilha que emanam da 
participação real – ativa e espontânea –, em uma coletividade 
em que somos parte e participantes de um processo, de uma 
situação ou de um acontecimento social.  

Tentamos, aqui, evidenciar que as relações de 
parceria1 constituem o cerne das práticas participativas de 
pesquisa e de atuação profissional, assim como demonstram 
a importância crucial das relações de parceria para o sucesso 

                                                           
1
 Parceria e parceiro, a origem dessas palavras remete aos termos parcela 

e partição (divisão). Já participar, participante e participação remetem à 
partícipe: aquele que participa. Todas elas, porém, formaram-se a partir da 
raiz “parte”, de ser ou fazer parte (Harper, 2014). Parceiro é, portanto, 
aquele sujeito que é parte do processo social, que toma partido, que 
participa. 
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da atuação e da pesquisa dos residentes em saúde da família. 
Para isso, nos servimos de nossa própria experiência 
vivencial como profissionais envolvidos com a Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF) na FURG, seja 
como residentes ou como tutor. 

Como psicólogos dedicados aos processos 
psicossociais cotidianos, nosso olhar está sempre informado 
pela Psicologia Social, ou seja, pela psicologia que trata dos 
fenômenos próprios de nossa vida coletiva. Nossa opção é, 
entretanto, pela vertente crítica da Psicologia Social, no que 
estamos de acordo com Maritza Montero. Ela nos explica: 
 

A Psicologia Social Crítica teve seu início no fim dos 
anos 60, quando alguns psicólogos sociais na Europa e 
EUA buscavam produzir formas de conhecer e 
interpretar a sociedade que permitissem trabalhar de 
maneira efetiva sobre os problemas que a afligiam. Foi 
também quando, na América Latina, começava a existir 
um inconformismo com uma psicologia acadêmica 
incapaz não só de solucionar problemas sociais, mas 
até mesmo de reconhecê-los como objeto de estudo. 
Nesse período, a obra transformadora e crítica de 
Paulo Freire, assim como os trabalhos inovadores da 
Sociologia Crítica, já faziam sentir suas conquistas 
(Montero, 2011, p. 90). 

 
Nossa reflexão, portanto, combina a Psicologia Social 

com elementos críticos advindos do chamado Pensamento 
Social Latino-americano (Blanco & De la Corte, 2003), 
especialmente daquele desenvolvido em fins do século 
passado por Paulo Freire (pedagogia), Ignácio Martín-Baró 
(psicologia), Orlando Fals Borda (sociologia) e Carlos Brandão 
(pedagogia), todos em prol da autonomia e da emancipação 
dos povos latino-americanos. 

Esse compromisso com as populações mais pobres 
coloca, intencionalmente, a ciência contra aquilo que Ignácio 
Martín-Baró chamou de “tridente letal”, ou seja, a injustiça, a 
pobreza e a violência que caracterizam as sociedades latino-
americanas. Diante deste “tridente”, ele entendia que 
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devemos assumir uma postura crítica e tomar uma posição 
ética, qual seja, a de comprometer-se com a justiça, com a 
liberdade, e com a igualdade, para “acompanhar as maiorias 
pobres e oprimidas em sua luta por constituir-se como povo 
novo em uma terra nova” (Martin-Baró, 1998, 77). Diz ele: 
 

(...) se trata de colocar o saber psicológico a serviço da 
construção de uma sociedade onde o bem-estar da 
minoria não se assente sobre o mal-estar da maioria, 
onde a realização de uns não requeira a negação dos 
outros, onde a ganância de poucos não exija a 
desumanização de todos. (Martin-Baró, 1998, p. 77). 

 
Participar: para conhecer e transformar 
 

Para iniciar, façamos uma breve apresentação dos 
principais elementos que caracterizam um modo participante 
de pesquisar e de atuar2, em que população e profissionais 
são parceiros e onde isto é fundamental tanto para o real 
conhecimento da realidade vivida (pesquisa) quanto para a 
transformação desta mesma realidade (atuação).  

Iniciaremos com Paulo Freire, um dos primeiros 
pesquisadores latino-americanos a problematizar o problema 
das relações sujeito-objeto nas pesquisas em ciências 
humanas e sociais. Segundo Paulo Freire, “(...) a pesquisa, 
como ato de conhecimento, tem como sujeitos cognoscentes, 
de um lado, os pesquisadores profissionais; de outro, os 
grupos populares e; como objeto a ser desvelado, a realidade 
concreta.” (Freire, 1981, p. 35).  

Dito de outro modo, quando uma pesquisa aborda as 
pessoas em suas situações vivenciais reais, necessariamente 
precisa ter como sujeitos as pessoas engajadas na rede de 
relações que constitui uma dada realidade concreta, sejam as 

                                                           
2
 Neste texto, usamos como sinônimos os termos participante e 

participativo, pesquisa e investigação, assim como ação, atuação e 
intervenção. Isso visa apenas evitar discussões inférteis sobre terminologia 
(entre pesquisa-ação, pesquisa-intervenção, pesquisa-participante, 
investigação-ação-participativa etc.). 
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pessoas do lugar (que são pesquisadores leigos de sua 
própria realidade), os profissionais dos dispositivos 
comunitários (escola, posto de saúde etc.), e/ou os 
pesquisadores profissionais. E, como objetos, os problemas 
relevantes da realidade, ou seja, aquelas questões que se 
quer conhecer justamente porque se quer transformar, e algo 
mais – aquilo que a população local pensa e conversa acerca 
destas questões ou problemas. Sigamos com Paulo Freire, 
ele afirma que: 
 

(...) a realidade concreta é algo mais que fatos ou dados 
tomados mais ou menos em si mesmos. Ela é todos 
esses fatos e todos esses dados e mais a percepção que 
deles esteja tendo a população neles envolvida. Assim, a 
realidade concreta se dá a mim na relação dialética entre 
objetividade e subjetividade. (Freire, 1981, p. 35) 

 
Sob o marco participativo do processo de pesquisa, 

portanto, a população envolvida não é compreendida como 
portadora de algo a ser pesquisado, e, sim, como parceira do 
pesquisador profissional (ambos sujeitos da pesquisa), 
atuando conjuntamente sobre as questões pertinentes da 
realidade concreta (objetos da pesquisa). Nas palavras de 
Orlando Fals Borda: “Participar é o rompimento voluntário e 
vivencial da relação assimétrica de submissão e dependência, 
implícita no binômio sujeito/objeto” (Fals-Borda, 1985, p. 130).  

Essa forma de compreender a população local – como 
sujeito participante da pesquisa – implica mudanças nas 
atitudes dos pesquisadores profissionais perante a mesma 
população, visto que, mais que detentora das questões ou 
problemas objetivos, é portadora de uma perspectiva local e 
legítima, uma interpretação vivencial sobre tais questões, que 
deve ser ouvida, sistematizada e respeitada para poder, 
então, ser também problematizada, produzindo um novo 
conhecimento. Paulo Freire esclarece: 
 

(...) não posso conhecer a realidade de que [os grupos 
populares] participam a não ser com eles como sujeitos 
também deste conhecimento que, sendo para eles, um 
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conhecimento anterior (o que se dá ao nível da sua 
experiência quotidiana) se torna um novo 
conhecimento. Se me interessa conhecer os modos de 
pensar e os níveis de percepção do real dos grupos 
populares, estes grupos não podem ser meras 
incidências de meu estudo. (Freire, 1981, p. 35) 

 
A adoção de um método participante – em que a 

construção do conhecimento acontece desde a perspectiva da 
população e em parceria com ela – implica tanto no 
reconhecimento do conhecimento detido por essa população 
sobre a sua realidade, quanto na legitimação da capacidade 
que ela possui para pesquisar sua própria situação e para 
produzir novo conhecimento, seja de modo autônomo, seja 
em parceria com pesquisadores profissionais. 

Essa capacidade que a população local detém – de 
pesquisar e conhecer a si mesma – advém justamente das 
características daquilo que se quer conhecer: a realidade 
cotidiana. Horácio Ceruti nos diz que: 
 

(...) a "realidade" a pensar (...) se trata, especificamente 
e predominantemente, da realidade social, histórica, 
cultural e política, que é, em suma, uma realidade única 
com diferentes facetas (...). (...) É a realidade cotidiana, 
do mundo de todos os dias (...). (Cerutti, 2000, p. 18)" 

 
Considerando, também, que as práticas de pesquisa e 

de ação devam combinar compromisso ético-político com o 
necessário rigor científico (no tratamento da realidade), então 
precisam ser analisadas as implicações desta parceria para 
ambas as partes, devendo o compromisso e a participação 
serem recíprocos e os resultados da parceria benéficos para 
ambas as partes. 

Sobre este posicionamento ético-político de parceria, 
de estar lado a lado com a população, assumindo a 
perspectiva dela como legítima, Inácio Martín-Baró nos 
tranquiliza: “Que um conhecimento seja parcial não quer dizer 
que seja subjetivo; a parcialidade pode ser consequência de 
interesses, mais ou menos conscientes, mas também pode 
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ser uma opção ética.” (Martín-Baró, 1986, p. 228) Dito de 
outro modo, Carlos Brandão nos ensina que: 
 

Nenhum conhecimento é neutro e nenhuma pesquisa 
serve teoricamente 'a todos' dentro de mundos sociais 
concretamente desiguais. (...) A participação (...) 
determina um compromisso que subordina o próprio 
projeto científico de pesquisa ao projeto político dos 
grupos populares cuja situação de classe, cultura ou 
história se quer conhecer porque se quer agir. (Brandão, 
1981, p. 11-12) 

 
Residência: uma teia de parcerias 
 

Falaremos agora a partir do nosso próprio engajamento 
e vivência na Residência Multiprofissional em Saúde da 
Família, assumindo a perspectiva dos residentes para, então, 
abordar as relações entre todos os atores sociais envolvidos 
nessa residência, sejam eles residentes, tutores, preceptores, 
profissionais das equipes de Saúde da Família ou usuários-
moradores da comunidade atendida. 

Para compreendermos melhor como as relações de 
parceria se dão na prática, no cotidiano do residente, é 
interessante pensarmos em todos os cenários em que o 
residente atua, a Universidade, a própria UBSF, a preceptoria, 
o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e, sobretudo, a 
Comunidade, tal como podemos observar na figura abaixo: 
 

 
 
 

UNIVERSIDADE 

Tutoria, Orientações, Formação teórica
PRECEPTORIA  - NASF

Reuniões de preceptoria e de 
matriciamento

UBSF

Equipe de Saúde: Agentes 
Comunitários de Saúde, Técnicos de 
Enfermagem, Enfermeiros, Médicos e 

Acadêmicos em estágio

COMUNIDADE

Domicílios, Moradores, Usuários, Ruas, 
Comércios

Residente
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Ao observar a figura, podemos pensar como fazer para 
que todas as relações se complementem em uma prática 
integrada e não fragmentada? A imagem que nos ocorre é a da 
construção de uma “teia”, cheia de “nós”, que representam as 
conexões entre as partes. Esses “nós” podem ser desamarrados 
através da metodologia participativa. Mas como? 

Ao adotarmos um método participante, a construção 
do conhecimento se dá por meio da pesquisa da realidade 
vivida conjuntamente na (e com a) comunidade, pois, como 
nos ensina Mary Jane Spink: 
 

Se pesquisarmos o cotidiano, estabeleceremos a 
clássica separação entre pesquisador e seu objeto de 
pesquisa. Mas, se pesquisarmos no cotidiano, seremos 
partícipes dessas ações que se desenrolam em 
espaços de convivência mais ou menos públicos. 
Fazemos parte do fluxo de ações; somos parte dessa 
comunidade e compartimos de normas e expectativas 
que nos permitem pressupor uma compreensão 
compartilhada dessas interações. (Spink, 2007, p. 7) 

 
Para que isso ocorra, contudo, todos os envolvidos no 

processo devem estar eticamente comprometidos em 
compartilhar os resultados de suas ações. Ou seja, as tutorias, 
preceptorias, formações teóricas e ações da UBSF devem estar 
voltadas para as necessidades dos moradores do território. 

Um exemplo desse processo é o das discussões ao 
redor das necessidades dos usuários. Tais discussões 
existem no território como um todo, seja nos domicílios, nas 
ruas ou na unidade. Todavia, com o trabalho dos residentes – 
que vivenciam o campo e transitam pela e com a comunidade 
–, essas necessidades ganham outra relevância, posto que 
são legitimadas pelo encontro entre o saber local e o saber 
acadêmico, tornando-se, de fato e de direito, um diagnóstico 
comunitário participativo3. 

                                                           
3
 Para saber mais sobre o tema, sugerimos a consulta dos documentos da 

FAO (1993), da HIV/AIDS ALIANCE (1995) e de Galindez (2007), todos 
arrolados nas referências bibliográficas. 
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Assim, quando utilizamos um método participante, o 
“retrato” transforma-se em “filme”, o trabalho torna-se vivo, 
pois é através de pessoas reais que ele acontece. Esse “filme” 
é o desdobramento de ações compartilhadas. Por exemplo: o 
residente vive a prática na UBSF e na comunidade e a 
compartilha em preceptoria, quando, então, é orientado por 
outro profissional que conhece o campo, leva sua vivência 
para as discussões com o professor tutor que articula essa 
realidade com uma leitura acadêmica, orientando onde 
encontrar metodologias e teorias que embasem sua prática. 
Essas rodas de discussões geram ações desenvolvidas na 
UBSF (parceria entre residente e equipe) em prol dos 
usuários daquele território. 

Esse processo está sempre se retroalimentando, pois 
o que é realizado na comunidade – pela comunidade ou em 
comunidade –, pode ser de interesse acadêmico e, assim, 
pode ser analisado e sistematizado por meio de pesquisas. 
 

Desatando nós: sobre a parceria entre residente4 e tutor 
 

A tutoria é um espaço-momento que, geralmente, 
ocorre na Universidade e se realiza por meio de encontros 
programados entre residente e professor-tutor5. 

A relação tutor-residente é fundamental para o processo 
de formação e visa provocar no residente reflexões que gerem 
mudanças, facilitando o afloramento de potenciais que se 
transformem em práticas humanizadas e responsáveis. 

No nosso entendimento, o tutor deve desenvolver o 
papel de educador e trabalhar por meio de práticas educativas 
que sigam o modelo dialogal (libertador). Pedrinho Guareschi 

                                                           
4
 Residentes: sujeitos em formação, capazes de conduzir seu processo de 

aprendizagem, que assumem a tarefa do fazer sob mediação, interagem 
com as pessoas, buscam ferramentas e saberes para compreender e 
intervir de modo consciente e ético (FURG, 2010). 
5
 Tutor: docente que atua nos cursos de graduação, parceiro nesta 

proposta. Comprometido com a formação do residente, dialoga sobre as 
práticas profissionais, realiza atividades teóricas, de reflexão e socialização 
de saberes, visando à construção coletiva de conhecimentos específicos 
que fundamentem ações e metodologias de intervenção (FURG, 2010). 
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(2012) nos fala em dois tipos de práticas educativas: uma se 
traduz através do modelo autoritário (dominador), em que as 
pessoas são vistas como objetos, em que se presume que o 
saber pode ser passado de um para o outro; o segundo é o 
modelo dialogal (libertador), no qual as pessoas são tratadas 
como sujeitos em seu processo de aprendizagem e, portanto, 
devem construir seus objetos e percursos de aprendizagem 
em parceria com o tutor.  

Esse segundo “modelo”, libertador, visa ao 
empoderamento conjunto, por meio da reflexão crítica, o que 
torna complexo o trabalho de educador, segundo nos diz 
Pedrinho Guareschi: 
 

(...) seu trabalho é bem mais complexo: em vez de dar 
respostas, sua tarefa é fazer a pergunta. Mas não 
qualquer pergunta. A pergunta, isto sim, que 
desestabiliza a pessoa, que problematiza, que a faz 
refletir, que lhe apresenta as contradições que a coloca 
numa situação de inquietação, até mesmo de angústia. 
Ela, a pessoa mesma, se obriga, então, a agir, a tomar 
uma atitude. O educando é, desse modo, sujeito de seu 
processo de aprendizado (Guareschi, 2012, p. 25) . 

 

Esse modo de atuar acontece na prática da residência, 
como pode ser apreendido do diário de campo da residente: 
 

O dia de orientação de trabalho de conclusão sempre 
gera sentimentos mistos, às vezes chego com uma 
ideia pronta e até o fim do encontro ela já foi mexida, 
remexida, desconstruída, reconstruída, enfim... Percebo 
como um dia de desacomodações. Algumas vezes saio 
da orientação com respostas mas, normalmente, saio 
cheia de perguntas para responder a mim mesma. 
Tem dias que penso: “como não sabia disso até hoje?” 
ou “como não estudei esse autor na faculdade?” 
Conforme o trabalho vai andando, as coisas vão 
clareando, mas até chegar a esse ponto me sinto 
“desorientada”, perco o rumo e mesmo tendo certeza que 
escolhi o tema certo, temo por não dar conta de fazer um 
bom trabalho (...). (Graciane Tavares – Diário de campo) 
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Para que haja êxito na relação entre tutor e residente, 
é necessário que ambos estejam dispostos a trabalhar sob 
essa ótica. Nessa perspectiva, o tutor será a pessoa que fará 
as perguntas e não quem dará respostas prontas ao 
residente. Afinal, essas respostas serão construídas ao longo 
dos dois anos de residência. 

O relato da residente abaixo mostra um pouco do que 
pode emergir do encontro entre as perspectivas e atuações 
entre residente e tutor: 
 

Hoje foi um dia diferente, pois meu tutor (e orientador) 
resolveu visitar meu campo de estágio. No começo 
fiquei surpresa já que o pessoal da FURG não tem o 
hábito de acompanhar os residentes em campo, por 
outro lado, me senti valorizada. 
A UBSF tem sido minha segunda casa e, às vezes, é 
difícil explicar com palavras a realidade em que estou 
inserida. Creio que só conhecendo o território é que a 
“academia” e a comunidade podem se conectar. 
Ao chegar, mostrei a UBSF e, depois, saímos para 
explorar um pouco do bairro. Em nosso “passeio” não 
fomos na companhia de Agentes Comunitários, o que 
gerou, por parte de algumas pessoas (moradores), 
olhares estranhos. Fiquei imaginando o que eles 
poderiam estar pensando... “Quem são? Porque o 
pessoal do posto está aqui?” 
O tutor inserido no campo de estágio do residente 
representa a Universidade, o que é de se estranhar, 
pois estamos acostumados com uma separação entre 
ciência versus cotidiano. 
Foi bom poder mostrar o que antes era só virtual. Agora 
é real, foi explorado, conhecido e agora podemos 
conversar a partir de uma realidade vivida. (Graciane 
Tavares – Diário de campo) 

 
Ao adentrar o campo junto com o residente, o 

conhecimento torna-se algo produzido em parceria. Sair do 
“virtual”, das descrições e interpretações que o residente traz 
em seus relatos e ir até o cotidiano de trabalho dele confere 
materialidade às representações, enriquecendo e legitimando 
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a experiência do residente. Começa-se, assim, a falar uma 
mesma “língua”, a do conhecimento real (concreto), aquele 
que ocorre quando as representações (subjetividade) estão 
referidas na materialidade (objetividade) cotidiana. 

Com essa parceria, é possível a escolha, adaptação, 
construção e utilização de recursos, métodos e ferramentas 
que estimulem a ampliação do poder comunitário (sobretudo, 
via controle social) e promovam mudanças na comunidade em 
direção à autonomia coletiva. Além disso, o residente começa 
a se instrumentalizar, teórica e metodologicamente, para o 
trabalho psicossocial, fortalecendo a prática do psicólogo 
(social) na Atenção Básica. 
 
Desatando nós: sobre a parceria entre residente e 
preceptor6 
 

Durante os encontros de preceptoria, residente e 
preceptor discutem o processo de trabalho e o fluxo de ações 
no território, pois o preceptor, embora atuando no NASF (no 
caso da psicologia e da educação física), conhece e trabalha 
com a UBSF. 

No caso da psicologia e da educação física, os 
encontros de preceptoria são programados (semanais) e, além 
disso, o residente também pode acompanhar seu preceptor nas 
diárias do NASF e nos matriciamentos, momento em que ele 
está atuando na mesma UBSF que o residente. 

O preceptor também precisa assumir uma postura de 
educador, pois, com seu conhecimento do campo e da 
população atendida, deve fazer com que o residente reflita 
sobre a realidade da comunidade e faça a leitura de suas 
necessidades. A partir disso, em conjunto (parceria residente-
preceptor), as ações devem ser planejadas e executadas. 

 

                                                           
6
 Preceptor: apoiador pedagógico que atua na unidade de saúde, 

responsável por acompanhar os residentes quanto ao conhecimento do 
campo, promover a inserção destes na equipe de saúde, a integração com 
outros serviços afins e com a população (FURG, 2010). 
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Embora minha preceptora não esteja sempre em campo, 
sinto ela próxima. Nossos encontros servem tanto para 
organização do trabalho como para compartilhar como 
estamos nos sentindo em meio a todo processo. 
Normalmente nossos encontros acontecem em trio (R2, 
R1

7
 e preceptora) e sempre existe uma grande troca entre 

nós três.  
Minha R2 está em estágios de vivências, transitando 
por outros espaços e suas experiências enriquecem 
nossas discussões.  
Embora a preceptora não esteja diariamente em 
campo, ela se faz presente em outros espaços 
importantes como, as reuniões da COREMU e os 
rodões da Saúde da Família. 
Além de me orientar no trabalho, realizamos algumas 
ações juntas como, por exemplo, participar de 
matriciamentos, diárias e visitas domiciliares. (Graciane 
Tavares – Diário de campo) 

 
Depois de trilhar um pouco o caminho, o residente 

acaba sendo mais autônomo em suas atividades, até porque, 
no cotidiano, é ele quem está inserido diretamente na UBSF. 
 

Minha preceptora está em licença maternidade e acho 
complicado designarem outro preceptor para mim logo 
agora que já sou R2 e meu trabalho está estruturado. 
Percebo que ela me “encaminhou” bem e me sinto 
preparada para arcar com minhas responsabilidades 
enquanto profissional. Até porque, quem assumir essa 
vaga ainda não conhece bem o território em que 
trabalho...  
Como meu vínculo é bem forte com a enfermeira e a 
médica da UBSF acho mais interessante que elas se 
“responsabilizem” por mim. São elas que me ajudam 
quando planejo atividades, com elas ponho em prática 
nossos projetos. (Graciane Tavares – Diário de campo) 

 
 

                                                           
7
 R1 é a designação dada aos residentes do primeiro ano e R2 aos do 

segundo ano. 
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Embora as preceptorias funcionem de formas 
diferentes, o que realmente é relevante são as relações de 
parceria. Quando o preceptor entende a real proposta da 
residência, distingue o papel do residente de seu papel de 
preceptor, bem como respeita o residente enquanto 
profissional-colega, então se estabelece uma relação 
horizontal facilitadora do trabalho. Do contrário, quando o 
preceptor é autoritário e não enxerga o residente como 
profissional, a relação estabelecida é vertical, o que produz 
uma prática menos eficiente, já que o residente, neste caso, é 
visto e tratado como objeto e não como sujeito do seu 
processo de trabalho. 
 
Desatando nós: sobre as parcerias entre os residentes 
 

O formato de residência que temos hoje, com 60 horas 
semanais, distribuídas entre horas teóricas e práticas, faz com 
que os residentes convivam muito. Assim, além de serem 
parceiros no trabalho, tornam-se parceiros em dividir, pois têm 
seu espaço de reunião de residentes, momento em que 
compartilham reflexões acerca da prática e do sentimento em 
relação ao que estão vivendo. 

Citaremos a seguir um relato que ilustra como se deu o 
processo de construção de um espaço integrado entre 
residentes e que estimulou o coleguismo e a parceria em prol 
da melhoria dos programas. 
 

Nossa turma, entrou no programa em um momento 
conturbado. A situação era a seguinte: ninguém queria 
assumir a coordenação do programa (RMSF), havia 
residentes sem preceptoria ou tutoria. As partes 
envolvidas não se conversavam direito (FURG-SMS-
UBSF) e entre os residentes permanecia um 
sentimento de frustração, desgaste e de estarmos 
“soltos” no meio de tanta confusão. 
Outra coisa que nos angustiava enquanto residentes 
era o fato de que havia uma proibição velada que nos 
impedia de nos encontrarmos com nossos colegas da 
outra residência. Dois programas, lotados em um 
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mesmo lugar, que não se encontravam. Antes, havia 
reuniões entre as residências, um espaço de trocas 
entre hospital e rede básica. Esse espaço foi extinto 
durante um bom tempo. Os programas competiam 
entre si e esse clima se estendeu até os residentes.  
Eis que começamos um movimento de integração às 
escondidas. Usamos o horário de almoço para 
fazermos reuniões, assim como outros espaços fora de 
nossos campos de estágio e longe dos olhos de nossas 
coordenações.  
Nossas pautas principais: reestruturação e integração 
dos programas.  
Nem todos os colegas concordavam com a integração 
e, muitas vezes, nos delatavam, contavam à 
coordenação que “andávamos juntos”, “estávamos nos 
encontrando”. Hoje chega a ser risível pensar que nos 
escondemos para podermos conviver, mas, na época, 
era “proibido”. 
Uma de nossas ações “clandestinas” foi marcar uma 
reunião com o Pró-Reitor e contar como nossos 
programas de residência careciam de atenção. Fomos 
em um grupo de seis residentes (dos dois programas). 
Saímos escondidos, telefones desligados e discurso 
pronto. Queríamos ajuda, do contrário os programas 
iriam “morrer”. (Graciane Tavares – Diário de campo) 

 
A partir dessa conversa aconteceram vários 

desdobramentos. As coordenações foram chamadas, foi 
organizado um seminário das residências em que os 
programas foram apresentados e suas necessidades 
expostas, em suma, houve movimentação da COREMU8 e 
das coordenações. 
 

Foi um momento de mexer com o que estava parado. 
Foi trabalhoso, cansativo, mas hoje vivemos o resultado 
positivo de tudo isso. 
Brigamos muito por um espaço de reuniões entre 
residentes, e esse espaço foi aprovado e, em setembro 
de 2014, as reuniões recomeçaram. Atualmente, a 

                                                           
8
 COREMU: Comissão de Residência Multiprofissional. 
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integração entre as residências é real, começando por 
um processo seletivo unificado, formação teórica dos 
R1 integrada e roda dos residentes.  
Ao lembrarmos do quanto nos escondemos, choramos, 
discutimos, corremos atrás, rimos e sofremos; é 
impossível não darmo-nos conta de que as mudanças 
positivas só ocorreram porque existiram pessoas que 
sempre acreditaram nos programas e que grande parte 
da “desacomodação” começou pelos residentes. 
(Graciane Tavares – Diário de campo) 

 
Não existe residência sem residente. E militar junto, 

em prol da residência, do Sistema Único de Saúde e da 
população em geral, faz parte de suas funções. 
 

Muitas vezes, os residentes são vistos como pessoas 
que “incomodam”, exigem melhorias, cobram, refletem 
seu fazer, movimentam instituições... Gosto de dizer 
que residente não “incomoda”, mas, sim, 
“desacomoda”. Mostra quando algo não está 
funcionando, milita a favor do SUS que queremos, 
constrói pontes e segue seu caminho buscando suas 
utopias. Porque residente que é residente milita, luta, 
acredita, se envolve e com isso... Mais cedo ou mais 
tarde, provoca mudanças. (Graciane Tavares – Diário 
de campo) 

 
Como já falamos, a relação de parceria se estabelece 

onde há confiança e respeito, além de objetivos e interesses 
em comum. É, portanto, uma relação construída ao longo do 
tempo. 

No nosso caso, as parcerias só floresceram quando 
encontramos um espaço adequado para a existência desse 
tipo de relação. Abaixo, o relato ilustra melhor o que 
queremos mostrar: 
 

Começamos nossas atividades em um cenário caótico: 
a UBSF queria e não queria nossa turma de residentes. 
Nossos R2 estavam desvitalizados e cansados da 
demanda infinita da UBSF e da falta de apoio 
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institucional por parte da FURG. 
Nosso grupo sempre teve uma visão mais otimista, 
achando que tudo ia melhorar, mas, em alguns 
momentos, fomos contagiados com tamanha 
desorganização. 
O trabalho era fragmentado, cada enfermeira residente 
estava em uma área diferente da UBSF; a psicóloga 
com a demanda clínica individual, e a professora de 
educação física nas atividades físicas. Éramos multi, 
não inter... Éramos profissionais perdidos, não 
residentes atuantes. 
Mas as coisas foram se modificando e entendemos que 
precisávamos mudar a forma como nos comportávamos, 
como trabalhávamos e como víamos a situação. 
Começamos nos fortalecendo na roda de residentes, 
acolhendo uns aos outros, discutindo casos, estudando... 
Buscamos legislações e resoluções para entendermos 
melhor o papel de cada ator envolvido na residência e 
começamos a questionar, pressionar. O caos nos uniu. 
Na realidade, o caos não só nos uniu como nos 
“sacudiu”.  
As opções eram: sucumbir a doença (loucura) 
institucional, com sua fragmentação do trabalho, 
desorganização, atitudes persecutórias, etc. Ou lutar 
em prol de um movimento de reorganização 
institucional, por meio do confronto ao modelo 
cristalizado, buscando a melhoria dos programas, da 
assistência aos usuários e do relacionamento entre 
todos os atores envolvidos.  
Optamos por nos movimentar. 
Começaram as mudanças de coordenação, 
preceptores e técnicos da UBSF. Nossos R2 saíram, 
entraram nossas R1 que foram para outra UBSF... 
Estava tudo se transformando. 
Mudando as pessoas, mudou também o olhar, 
chegaram pessoas que acreditaram na proposta da 
RMSF, que entenderam sua importância e enxergaram 
nosso potencial. 
No campo de trabalho, outra relação se estabeleceu, 
uma relação horizontal, a equipe enfim entendeu a 
proposta da RMSF, entendendo favoreceu que 
criássemos um espaço para existir de forma integrada, 
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um trabalho interdisciplinar entre residentes com a 
comunidade. 
A partir do momento em que podemos sentar juntas, 
sem nos ser cobrada apenas a “produtividade”, 
começamos a discutir melhor nosso processo de 
trabalho e nosso papel de residente e, a partir daí, 
nossa parceria no trabalho interdisciplinar começou a 
criar vida. Grupos foram criados, reativados, atividades 
desenvolvidas na escola, procedimentos mais duros 
discutidos em equipe, acolhimentos multiprofissionais, 
visitas domiciliares, etc. 
Atualmente, o momento e os cenários são outros, e 
sempre penso: ainda bem que nunca deixamos de 
acreditar. (Graciane Tavares – Diário de campo) 

 
Desatando nós: sobre as parcerias entre residentes e 
equipe da unidade 
 

Como citamos anteriormente, o residente está imerso 
na UBSF, fazendo com que o vínculo entre ele e a equipe se 
estabeleça e se fortaleça com as práticas cotidianas. Por meio 
de discussões sobre o processo de trabalho, da demanda 
atendida, das necessidades dos usuários, etc., as ações em 
parceria são estruturadas e colocadas em prática. Como, por 
exemplo: 
 

Comecei a perceber uma demanda grande de idosas 
no atendimento psicológico com algo em comum: 
tempo ocioso, perdas de familiares e poucas atividades 
sociais. Conversando com a equipe, resolvemos 
estruturar um grupo que funcionou da seguinte 
maneira: 
De setembro a dezembro de 2014, realizou-se o Grupo 
de Saúde Mental (chamado de Gente Feliz – nome 
dado pelas participantes). O grupo reuniu-se toda 
sexta-feira, às 10h. Seu objetivo foi a promoção de 
saúde. No total, foram treze encontros, quando temas 
variados foram discutidos: assuntos relacionados à 
saúde, à família e a temas cotidianos.  
Caracterizou-se como um grupo aberto, que, no princípio, 
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era de idosas, mas, depois, a idade começou a ser 
flexibilizada e tornou-se um grupo de mulheres. 
Contamos com a parceria de vários profissionais da 
equipe da UBSF, bem como com alunos da psicologia e 
medicina da FURG que participaram ativamente no grupo.  
Foram desenvolvidas atividades lúdicas, jogos, música, 
dança, etc. O principal objetivo do grupo foi criar um 
espaço agradável de convivência e de promoção de 
saúde e não um grupo de psicoterapia. (Graciane 
Tavares – Diário de campo) 

 
Embora inicialmente realizada pela residente, após o 

término do grupo, os profissionais da UBSF optaram por 
continuar essa atividade, uma agente comunitária de saúde e 
a enfermeira tornaram-se responsáveis pela proposta. Em 
2015, o grupo recomeçou e a parceria foi ampliada com a 
entrada da nova turma de residentes. 
 
Desatando nós: sobre as parcerias entre a unidade e os 
moradores 
 

Para que haja um atendimento adequado, devemos 
sempre levar em consideração as necessidades dos usuários 
e, para isso, o agente comunitário de saúde é um ótimo 
parceiro, pois consegue captar a real demanda dos usuários, 
justamente por ele ser, ao mesmo tempo, morador da 
comunidade onde trabalha e integrante da equipe de saúde. 

Uma das primeiras atividades em parceria que nossa 
turma (2013 – 2015) realizou foi o Grupo de Emagrecimento. 
Essa ideia foi construída por alguns agentes comunitários 
devido a solicitações da comunidade.  

Apesar do nome, o grupo teve vários desdobramentos e 
envolveu toda a equipe (UBSF e RMSF), cada parte contribuiu 
de uma maneira e, após o término, as integrantes do Grupo de 
Emagrecimento se inseriram em outros grupos já ativos na 
UBSF. Descobrimos que, por trás do desejo de emagrecer, 
havia a vontade de participar de alguma atividade social. No 
Grupo de Emagrecimento, muitos vínculos de amizade e 
pertencimento foram estabelecidos entre as participantes.  
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O Grupo de Emagrecimento conta com diversas 
atividades, tais como: atividades físicas, diálogos com 
temáticas sobre saúde, encontros para compartilhar 
experiências e avaliações mensais; para isso, 
contamos com a parceria dos profissionais da UBSF. 
Quando verificamos a necessidade de um atendimento 
individual para alguma das participantes do grupo, nos 
colocamos à disposição para que esse atendimento 
seja realizado. Esse tipo de acompanhamento faz parte 
da proposta do grupo, tendo em vista que é multi e 
interdisciplinar e que algumas intervenções acabam 
sendo tanto no âmbito grupal quanto individual. Este 
grupo é aberto a toda comunidade. (Graciane Tavares 
– Diário de campo) 

 
Como podemos observar, uma parceria para o 

atendimento foi organizada e colocada em prática por meio do 
olhar experiente dos agentes comunitários.  

O atendimento só tem êxito quando se origina do 
casamento da real necessidade dos moradores com a sincera 
disposição dos profissionais para realizar práticas 
comunitárias e interdisciplinares, ou seja, práticas horizontais 
construídas coletivamente. 
 
Participação: uma atitude de respeito, compromisso e 
cumplicidade 
 

Vimos, neste trabalho, que a participação é um atributo 
necessário para se adentrar, conhecer e modificar um campo 
(psicossocial) mutuamente partilhado. Porém, tal participação só 
ocorre quando se estabelecem relações de parceria, ou seja, 
quando há comunhão de interesses, de objetivos e de métodos. 
Por sua vez, só há parceria onde há confiança, que é uma 
propriedade das relações humanas difícil de conquistar, visto 
que emana do respeito pelo outro, pela sua situação de vida 
(familiar, laboral, etc.) e implica alguma cumplicidade. 

Estabelecer relações de parceria, reciprocidade e 
confiança entre os envolvidos para, assim, entrar e participar 
ativamente do cotidiano social, é uma condição fundamental 
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para a conquistas dos sonhos e para a realização dos projetos, 
bem como para o atendimento das necessidades, seja dos 
residentes, dos profissionais ou da população envolvida. 

Ao falar em participação, evidenciamos que há 
escolhas de ordem ética, política e, consequentemente, 
metodológicas a serem feitas por profissionais e 
pesquisadores. Negligenciar tal ordem de fatores, ou deixá-los 
num segundo plano, escondidos atrás de discussões 
metodológicas pretensamente neutras e assépticas, 
representa o mesmo que ocultar tais escolhas e tratar o outro 
como objeto de interesses e objetivos alheios, ou seja, 
significa atuar em prol da dominação de uns pelos outros.  

O que visamos aqui foi o oposto, ou seja, estabelecer as 
bases de um compromisso ético-político com a população local. 
Em consonância com Ignácio Martin-Baró, entendemos que  
 

o conflito entre ciência e compromisso se baseia em 
uma falsa colocação [...]. A parcialidade que sempre 
supõe uma tomada de posição não tem por que 
eliminar a objetividade. Resulta absurdo e ainda 
aberrante pedir imparcialidade a quem estuda a 
drogadição, o abuso infantil ou a tortura. O que pode e 
se deve pedir é que analisem estes fenômenos com 
todo o rigor e com abertura total aos dados da 
realidade. (Martín-Baró, 1998, p. 332) 

 
Buscamos com este texto, finalmente, demonstrar que 

a participação real, ou seja, aquela em que profissionais e 
moradores atuam em parceria, lado a lado, é um meio para 
alcançar os objetivos da comunidade, portanto pode e deve 
ser parte constitutiva da Estratégia de Saúde da Família. 
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CAPÍTULO 7 
 
 

Sou trabalhador da saúde: 
ensaio“surfístico” de um residente no SUS 

 
 

Diego Pinto Santos 
Méri Rosane Santos Silva 

 
Apresento, no presente escrito, ensaios de uma 

experiência de trabalho em saúde no âmbito do SUS, em um 
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da 
Família – PRMSF1, de uma experiência concreta e real no 
cotidiano de uma Unidade Básica de Saúde da Família – 
UBSF, ensaios inventivos que brotam do vivido e devires nos 
encontros entre os sujeitos e na produção de subjetividades 
no processo do trabalho vivo no território do ato.  

Em cena, trabalhadores de uma UBSF, residentes e 
usuários do sistema – moradores do bairro São Miguel, 
localizado no município de Rio Grande (RS) –, além das 

                                                           
1
 A residência se constitui em um programa de pós-graduação lato sensu, 

destinado às profissões que se relacionam com a saúde, caracterizadas por 
ensino em serviço, com carga-horária de 60 (sessenta) horas semanais, a 
qual procura uma maior aproximação entre ensino e serviço, oportunizando 
vivências que permitem o experenciar do cotidiano do sistema e o trabalho 
multiprofissional, buscando a concretização dos princípios e diretrizes do 
SUS na prática cotidiana e na formulação de políticas para a formação de 
trabalhadores do e para o SUS. (Brasil, 2006, 2011) 
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inúmeras pessoas que encontrei ao longo dos últimos anos. 
Esse texto é um “recorte” do meu trabalho de 

conclusão de curso, cujo movimento foi “problematizar” o 
processo de cuidado em saúde no interior de uma UBSF, 
quando esquadrinharei, apoiado em minha vivência, parte 
daquilo que consegui observar, sentir e reconhecer no viver 
dessa experiência. 

Utilizo escritas soltas, a que chamo de “passagens 
surfísticas”, notas, citações e trechos, com a intenção de 
remeter a sensações, a afetos e a conhecimentos do surf; 
quando, numa analogia com a clínica, poderão reportar o 
leitor a uma ampliação de sentidos, significados e a “outras” 
possibilidades de análise, estimulando o ensaio inventivo e a 
criação de outros pensamentos e fazeres. 

Em determinados momentos, farei proveito de alguns 
recursos metafóricos, em que determinadas situações nos 
oferecerem elementos analíticos importantes para o 
desenvolvimento de minhas ideias e operações: o primeiro, o 
localismo territorial, nos oferta elementos analíticos para 
pensarmos a multiprofissionalidade, e a amputação de fazeres 
apresenta uma reflexão acerca da discussão em torno dos 
núcleos profissionais específicos e sua relação com o cuidado 
em saúde; no segundo, realizo um debate em torno da 
integralidade do cuidado, na busca da onda perfeita; e, por 
fim, o surf e o ato de surfar representarão um mergulhar no 
trabalho em saúde, dropar2,no cuidado e entubar3,em busca 
de uma clínica do devir, cartográfica e surfista. 
 
Do localismo das especificidades multiprofissionais ao 
surfar com a multiplicidade da vida: as rupturas nucleares 
no processo do trabalho em saúde 
 

Certo dia, entre idas e vindas, participava de uma roda 
de discussão sobre saúde. O “mediador” explanava algumas 

                                                           
2
Dropar– ato de descer, de entrar numa onda. 

3
 Entubar – movimento em que o surfista fica entocado dentro da onda e a 

crista cobre seu corpo.  
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“verdades absolutas” sobre o que é saúde e o que vem a ser 
seu trabalho. Segundo ele, devemos partir de determinados 
conceitos e seus pressupostos para entendermos qual o 
papelcada profissional deve assumir ao desenvolver seu 
labor.  

Ele, no intuito de provocar a discussão, solicitou que 
as pessoas se apresentassem, dizendo a qual núcleo 
profissional pertencia e quais saberes e fazeres são 
específicos de seu “metier”. Em outras palavras, perguntava 
que profissional “você é”, e qual sua especificidade, isto é, o 
que “você faz” no seu local de trabalho, em nosso caso, a 
UBSF. Após ouvir várias pessoas responderem ao mediador, 
tomado por grande inquietação e forte incômodo, organizei e 
esbocei, em minha cabeça, um “desenho” daquilo que fiquei 
pensando falar.  

É o exercício preliminar de pensar que utilizo aqui para 
apontar algumas reflexões acerca da multiprofissionalidade, 
quando quero tecer um diálogo de conexões e abeiramentos 
entre o vivido de minha experiência e as produções 
acadêmicas de autores da saúde coletiva.  

Desafiado por Merhy, Damico e outros, quis trazer 
pistas no caminho de tentar refletir acerca de algumas 
questões levantadas pelos autores e que me inspiraram a 
pensar e a me interrogar enquanto trabalhador da saúde 
e,além disso, apresentar “outras” provocações, a fim de que 
possamos continuar pensando juntos. 

Pretendo realizar uma operação de ruptura conceitual 
com relação ao termo multiprofissionalidade, para pensarmos 
em uma “outra” lógica de gestão e produção do cuidado nos 
processos de trabalho4 em saúde, a partir do pensamento 
referente à multiplicidade, que utilizei com sentidos 
semelhantes ao de Gilles Deleuze e Félix Guattari, no primeiro 
volume do livro Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia (1995), 
cuja linha de produção e organização do trabalho apostam na 
multiplicidade da vida e na produção subjetiva do cuidado. 

                                                           
4
 Entendo como processo de trabalho a maneira organizacional do trabalho 

de cada serviço e trabalhador para se produzir o cuidado. 
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Iniciemos, então! 
Quando aqui, neste momento, refiro-me à 

multiprofissionalidade, falo de um lugar em especial: o espaço 
do território micropolítico do trabalho vivo; neste caso, o 
território do ato, uma UBSF. Conforme sabemos, nele se 
relacionam trabalhadores e usuários, pessoas diversas, 
diferentes profissionais, cada um acometido por processos 
culturais, históricos e sociais distintos, cujas subjetividades5 
carregam desejos, vontades e intenções, que se desdobram 
em conhecimentos e saberes na vida e no trabalho. Alguns 
deles fazem parte, supostamente, de domínio específico de 
um núcleo profissional. 

Historicamente, alguns núcleos profissionais6 ligados 
às biociências7 vêm construindo e impondo hierarquicamente 
certo domínio em relação a condutas, saberes e fazeres no 
território de ação em foco. Fruto de tal movimento é a 
produção de uma noção de um ato de cuidado, cujas valises8 
contêm ferramentas tecnológicas centradas em um modelo 
fragmentado de atenção à saúde. Segundo Merhy, 
 

dependendo do paradigma de cuidado em foco esse 
ato tecnológico estará considerando o usuário como um 
portador de necessidade/fragmento, isto é, ele será 
visto como um objeto, como um corpo ou parte de um 
corpo com problemas biológicos, como um ser sem 

                                                           
5
 Entendo por subjetividades a maneira com que cada pessoa, em sua 

singularidade, significa sua realidade e interage com ela. 
6
Dentre os 14 núcleos profissionais constituintes da área da saúde, destaco 

a medicina, a fisioterapia, a enfermagem, a educação física, o serviço 
social, a psicologia, a nutrição, entre outros. 
7
Biociências: seu paradigma de saúde está centrado num viés biologicista, 

entendendo que ela é obtida pela melhora dos fatores funcionais orgânicos dos 
fenômenos fisiológicos do corpo das pessoas. Nessa perspectiva, a saúde é 
pautada pela ausência de doença e como processo exclusivamente biológico. 
8
 Valises é um termo utilizado por Franco e Merhy (2006), caracterizado 

como sendo uma caixa de ferramentas tecnológicas que os trabalhadores 
carregam consigo. Nela, os trabalhadores, tanto de modo individual quanto 
coletivo, têm suas ferramentasmáquinas, seus conhecimentos, saberes 
tecnológicos (o seu saberfazer) e suas relações com todos os outros que 
participam da produção e do consumo do seu trabalho. 
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subjetividade, sem intenções, sem vontades, sem 
desejos. Sob o olhar dos núcleos profissionais 
consagrados, hegemônicos, o usuário será mais 
objetivado ainda, pois será olhado como o suporte para 
a produção de um ato de saúde reduzido a um 
proceder profissional, o que vem consagrando a 
construção de modos de cuidar centrado em 
procedimentos. (MERHY, 2005, p. 199) 

 
Cabe lembrar que estamos em um território, cujo 

espaço caracteriza-se por acirradas disputas, um campo 
tenso, conflituoso e, às vezes, contraditório. Um espaço de 
relações de poder e que, frequentemente, nos remete a 
relacionamentos com esse outro sujeito que se aproxima com 
algo que, no Surf, chamamos de Localismo territorial. 

Localismo é o nome dado a uma prática em que um 
grupo de surfistas “Locais” compete e tenta impor um domínio 
sobre as ondas a serem surfadas em um certo pico9 no mar e 
que pode impor um nível de hierarquia, ao ponto de um ter 
preferência na escolha das ondas a serem surfadas.  

Quando a hierarquia em questão não é respeitada 
pelos “Haoles”10, ocorrem desentendimentos e discussões 
que podem levar a situações de intenso desrespeito, 
humilhação e, até mesmo, violência. O localismo, algumas 
vezes, é praticado de uma maneira exagerada. Existem 
situações em que o surfista é expulso do mar apenas por ser 
uma pessoa estranha ao grupo de surfistas locais. Os “Locais” 
literalmente partem para a violência, vandalizam carros, motos 
e bicicletas, quebram as pranchas, agredindo verbal e 
fisicamente quem é de fora. 

Surfar num lugar assim é praticamente “impossível”. 
Um conto, no canto direito da praia do Matadeiro. 
Certa vez, estava na ilha de Florianópolis – Santa 

Catarina, participando de um encontro de estudantes da área 

                                                           
9
 Pico, um determinado local na praia.  

10
Haoles é o nome dado aos surfistas que não moram nem surfam com 

frequência numa determinada praia; são considerados os forasteiros, os 
surfistas de fora. 
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da saúde. Entre uma atividade e outra do evento, eu e Tetão, 
um grande “brother de surf” e parceiro da vida, fomos surfar 
na praia do Matadeiro. 

Chegando à praia; estacionamos o carro e descemos 
e, enquanto vestíamos o long, avistamos vários surfistas 
dirigindo-se ao mar. Recordo ouvir os gritos da galera 
vibrando e escutar o barulho das ondas quebrando. Já 
vestidos, pegamos as pranchas e fomos em direção ao mar, 
atravessamos um córrego para chegar a uma pedra que dá 
acesso à praia. De repente, o coração acelerou, olhei para o 
Tetão e a vibração estava estampada em nossos olhos e 
sorrisos, saímos correndo, pois queríamos ver logo as ondas. 

De cima da pedra, avistamos o tão esperado cenário: 
quebravam séries clássicas de ondas, o mar estava verde 
claro, o vento soprava suave de sudeste, e os raios de luz do 
sol refletiam sobre o espelho d’água. Pareciam cenas de 
filmes de surf que assistimos nos dias que não rolam ondas. 
Fiquei um tempo ali sentado, observando as ondulações 
chegarem, atento ao movimento do mar e dos surfistas, na 
tentativa de sentir e reconhecer um pouco da energia do lugar 
e daquele momento-acontecimento. 

Desci rapidamente entre as pedras escorregadias da 
encosta e, à medida que me aproximava do encontro com o 
mar, meu corpo vibrava cada vez mais. Fechei os olhos, 
respirei fundo e, de alguma maneira, a partir daquele instante, 
já estava em sintonia e conectado com o mar. Mais alguns 
passos e agora as ondas tocaram meus pés, me agachei e 
segurei um pouco de água, peguei minha prancha e caminhei 
um pouco mais para o fundo, me deitei na prancha e sai 
remando mar adentro. Conforme me movimentava, observava 
alguns surfistas nas ondas; a água estava fria e o pico muito 
crowdiado11. 

Remei em direção a uma onda intermediária; junto 
comigo remaram mais três surfistas, o clima ficou tenso e uma 
energia estranha tomou conta do meu corpo. Mesmo assim, 
consegui me posicionar melhor em relação aos outros 
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Com excesso de surfista em determinado pico, territorialidade. 
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surfistas e peguei minha primeira onda. Retornando para 
próximo á beira da praia, dois surfistas falaram algo para mim, 
mas, com o barulho das ondas quebrando, não consegui 
entender o que disseram. Remei um pouco mais para dentro 
do mar e me posicionei ao fundo. O clima lá estava ainda 
mais “pesado”, a concentração de surfista era ainda maior. 
Decidi, então, remar ainda mais ao fundo para tentar pegar 
uma ondulação mais de fora da crowd. 

Lá fora, fiquei um bom tempo sentado na prancha meio 
que à espreita e à espera de uma melhor oportunidade. 
Procurei encontrar o Tetão dentro do mar, mas não consegui 
avistá-lo, me senti um pouco sozinho neste momento. Percebi 
que, no canto esquerdo da praia, quebravam boas ondas, 
mas, consequentemente, a disputa ali era bem maior do que 
no meio da praia, onde eu estava posicionado. Reconheci 
uma ondulação cuja série entrava mais à direita e fora da 
bancada, portanto um pouco afastado da crowd. Remei para 
lá e fiquei na vaga à espera da próxima ondulação. 

Os três surfistas que haviam “disputado” a onda 
intermediária comigo, perceberam meu afastamento e 
remaram em direção ao pico onde eu estava. Ao se 
aproximarem de mim, perguntaram se eu não havia entendido 
o que eles tinham me dito, eu respondi que não; eles, então, 
disseram: nesta praia,haole não surfa, o máximo que pode 
fazer é ficar nos assistindo ou tentar pegar um jacaré lá em 
cima da pedra. Neste exato momento, sem responder nada, 
avistei a entrada da série e remei na direção das ondas. 

Eles vieram atrás e gritando: não rema,haole! Não 
rema,haole! Não rema,haole! Eu, atrevido que sou, os ignorei 
e parti ao encontro da primeira onda da série. Era uma 
esquerda irada, tinha um metro e meio mais ou menos, entrou 
forte, rápida e abrindo. Porém, quando menos esperava, dois 
dos três surfistas entraram na mesma onda, gritando: 
sai,haole! Sai,haole! Se não sair vai apanhar! Nesta situação, 
não tinha muito que fazer, então resolvi continuar surfando 
aquela onda. 

No entanto, quando cai da prancha, os dois surfistas 
que atendiam pelo apelido de chefe e de doutor me 
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intimidaram novamente, dizendo: O que você não entendeu, 
haole? Você é surdo ou quer apanhar mesmo? Nesta hora, 
respondi que não queria confusão, só pretendia surfar na 
minha e de boa. E eles reiteraram: aqui haole não surfa, ou 
você vai pegar jacaré em cima da pedra ou vai embora, se 
insistires em surfar aqui no nosso pico, as coisas ficarão feias 
para você. 

A essa altura, o clima e a energia daquele encontro 
com o mar haviam se transformado: o que era desejo, alegria, 
prazer, felicidade e amor agora era tensão, disputa, 
desrespeito, desconfiança e desencanto. Então, me retirei do 
mar e fui à procura do meu amigo, reencontrei o Tetão, 
juntamos nossas coisas e fomos embora. No caminho de volta 
para casa, ficamos pensando que estratégias poderíamos 
realizar para conseguir surfar aquelas tão sonhadas ondas, 
mas, enquanto não a encontramos, resolvemos surfar em 
outras praias, ou ainda, ir para o Cassino, onde somos nós os 
locais do pico.  

Não tão distante da situação de localismo enfrentada 
na praia do Matadeiro, muitas vezes, nos defrontamos com 
circunstâncias semelhantes no campo da saúde pública e da 
saúde coletiva, quando as relações entre nós, sujeitos-
trabalhadores, no território micropolítico do processo de 
trabalho, operam na mesma lógica, competitiva, hierárquica, 
não solidária, instituída do modelo médico hegemômico12 de 
saúde. 

Operar com a multiprofissionalidade, a partir da lógica 
recém-destacada, é considerar que, embora o trabalho em 
uma UBSF seja realizado por diversos trabalhadores, dos 
mais variados núcleos profissionais específicos, tal condição 
não nos garante um ato em saúde que rompa com o atual 
modelo médico hegemônico, pois o que predomina é a 
tentativa de cada núcleo; segundo a lógica empregada, é 

                                                           
12

 Modelo cuja força representativa da categoria profissional médica captura 
os demais territórios nucleares das demais profissões e produz ações de 
cuidado em saúde a partir do paradigma biologicista da medicina 
hegemônica. 
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“definir os saberes que é de seu domínio predominante, seus 
objetos de ações e suas finalidades enquanto produtores de 
atos de saúde específicos” (MERHY, 2005, p. 201) 

Portanto, não basta somente “juntarmos” diversos 
olhares profissionais específicos para nos aproximarmos de 
um tipo de ação de cuidado que nos relacione de modo 
horizontal e altere com o outro. Horizontal, no sentido de que 
o encontro entre os diferentes sujeitos se dá por meio de um 
posicionamento ético-político de cada um, que permita uma 
relação de respeito e de proximidade entre os trabalhadores e 
usuários, cujo ato constrói um tipo de ação de cuidado 
significativo às demandas e necessidades desse outro. Altero, 
quando, no mencionado encontro, permitimos deixar em 
segundo plano nossas racionalidades e (pré)condutas 
disciplinares, já dadas pelo território nuclear das profissões 
específicas, para nos abrirmos a novas possibilidades, a partir 
do compartilhar e da troca de diferentes olhares com esse 
outro, trabalhadores e/ou usuários.  

Isso não significa o abandono daquilo que é inerente à 
nossa formação específica enquanto profissional da saúde. Falo 
de um posicionamento em relação ao outro, aos nossos próprios 
atos e ações nos encontros, em que, ao compor com os 
diferentes trabalhadores dos distintos núcleos profissionais 
específicos, universitários ou não, e, ainda, compondo com os 
usuários, possibilitamos uma integralização de fazeres e saberes 
que se complementam e constituem-se em uma “competência” 
e/ou “virtude” em nosso agir. O que Franco e Merhy, em seus 
escritos, denominaram de o trabalhador coletivo. Para eles, 
 

o trabalhador de saúde é sempre coletivo: vale assinalar 
que não há trabalhador de saúde que consiga sozinho 
dar conta do complexo objeto do ato de cuidar: o mundo 
das necessidades de saúde. Deste modo o trabalho de 
um técnico da saúde, de um profissional universitário ou 
de um auxiliar depende um do outro. Uma caixa de 
ferramentas de um é necessária para completar a do 
outro. O trabalhador sempre depende desta troca, deste 
empréstimo. (MERHY e FRANCO, 2006, p. 278) 
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Portanto, refiro-me ao fato de que precisamos deixar 
de lado a “roupagem” dos núcleos profissionais para, então, 
romper com as demarcações territoriais específicas, de 
maneira que consigamos nos encontrar e nos relacionar com 
esse outro “sujeito”, seja ele o usuário ou o próprio 
trabalhador, sem correr o risco de, precocemente, 
esterilizarmos a viabilidade de ação de produção de “novos” 
atos de cuidado “usuário-centrado13”, individual e/ou coletivo, 
e em defesa radical da vida14 com o outro. 

Alia-se a isso, a amputação de fazeres. Damico contribui 
com uma importante reflexão acerca da discussão em torno dos 
núcleos profissionais específicos e sua relação com o cuidado 
em saúde e nos desafia a pensar a partir do que ele, 
metaforicamente, denominou de amputação de fazeres, isto é, 
“corte ou perda da especificidade profissional dos trabalhadores 
que militam na saúde coletiva”. Segundo ele, a operação 
permitiria passarmos de um campo de certezas e regularidades 
da lógica do cuidado para o campo da imprevisibilidade radical 
da vida cotidiana. (DAMICO, 2011, p. 274).  

Fazendo uso das ideias e roubando15 as palavras do 
autor, traço um caminhar na contramão dos discursos 
recorrentes que atendem ao paradigma de saúde do modelo 

                                                           
13

 Trata-se de uma operação de descolamento do usuário quando num 
processo de cuidado em saúde; ruma de uma posição de objeto para 
assumir um lugar de sujeito na ação. 
14

 Defesa radical da vida é uma expressão utilizada por Émerson Elias 
Merhy, quando se busca um processo produtivo que causa impacto nos 
ganhos dos graus em defesa de autonomia no modo do usuário andar na 
sua vida. Luis Fernando Bilibio, em sua tese de doutorado, ao analisar o 
movimento em defesa da vida (MDV), diz: “A vontade de defender a vida 
composta pelos nômades, pelas matilhas, pelos bandos interessados em 
potentes práticas micropolíticas, formuladores de atos de criação. Talvez a 
vontade de defender a vida mais próxima da trágica afirmação da vida na 
perspectiva da vontade de poder. Essa tem o nome que Merhy primeiro lhe 
deu: defesa radical da vida”. (BILIBIO, 2009, p. 107-108) 
15

 “Para Deleuze, a criação de conceitos é também um ato de roubar 
conceitos dos outros; segundo ele, o roubo é criativo, pois sempre 
transformamos aquilo que nos apropriamos”. (GALLO, 2008, p. 10) 
Seguindo essa mesma ideia, foi isso que quis fazer: um roubar de palavras 
criativo, que motive novos roubos e outras criações. 
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biomédico ou, ainda, de qualquer outra perspectiva 
totalizante, que tenta controlar e normatizar as pessoas e 
suas vidas, responsabilizando, culpabilizando e moralizando 
os indivíduos.  

Amputar os fazeres dos profissionais “especialistas” 
nos dá a possibilidade de interrogarmos nossas intercessões, 
de modo a pensarmos intervenções “diferentes”, que 
“abandonam” nosso fazer técnico específico da área e que 
não se pautem somente no restabelecimento da 
funcionalidade de um órgão, como, por exemplo, pensam 
muitos trabalhadores de instituições/serviços de saúde 
pretensamente curativas. 

É, ainda, admitir nossos limites e incompletudes, 
enquanto saber pré-estruturado, percebendo o quanto nossas 
ferramentas tecnológicas específicas nos limitam a uma 
intervenção em saúde colocada na perspectiva biológica do 
processo de cuidado, uma vez que os profissionais transferem 
e adotam, para seu fazer, práticas tradicionais e corporativas, 
cujo paradigma de cuidado se pauta em prevenir e/ou curar a 
“doença”. Isso se manifesta quando, por exemplo, os 
profissionais, supostamente, sabem responder objetiva e 
positivamente pedidos e perguntas relativas a uma possível 
doença e sua cura. E mais: sabem o fazer “ideal” para 
recuperar a saúde, bem como prevenir e minimizar o 
padecimento de cada sujeito, usuário individual e/ou coletivo. 

Então, a partir desse processo de amputação dos 
fazeres profissionais específicos, torna-se possível 
“inventarmos” nosso fazer-saber, de modo a produzir um olhar 
sobre o cuidado quando nós, “trabalhadores da saúde”, 
encontramos a possibilidade de construir ferramentas que 
apostem em tecnologias relacionais, como, por exemplo, o 
acolhimento, o vínculo e a escuta qualificada. 

Na “outra” lógica aqui referida, nossos atos caminham 
rumo à desmedicalização16 da demanda e olham, escutam e 
reconhecem um trabalho vivo, a ser realizado a partir dos 

                                                           
16

Desmedicalização aqui é vista como processo de cuidado em saúde em 
que se rompe com o modelo médico hegemônico. 
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encontros com o usuário, individual e/ou coletivo, nas suas 
subjetividades – intenções, vontades e desejos –, encontradas 
nas falas, nos gestos e nos signos processuais de cada 
sujeito; enfim, no território relacional micropolítico do ato. 

Conforme Damico, seria um caminhar não totalizante, 
cuja trilha “é da ordem do borramento de fronteiras, ou 
melhor, da rasura disciplinar, e envolve múltiplas 
especialidades que se entrecruzam para dar resposta a 
demandas e necessidades” (DAMICO, 2011, p. 278). Talvez 
Deleuze e Guattari, ao mencionarem uma lógica de 
pensamento a partir da multiplicidade, nos deixaram pistas 
que também podem nos auxiliar a traçar um fazer-saber por 
um outro caminhar. A multiplicidade está em uma lógica 
filosófica do pensar, na qual 
 

Deleuze, inspirado em Nietzsche, quis inventar o 
platonismo. Em lugar de buscar as formas puras 
expressas numa única idéia, atenta para as miríades de 
detalhes da sensibilidade; em lugar de buscar a 
contemplação do Sol, diverte-se com as múltiplas 
possibilidades do teatro das sombras no interior da 
caverna. (GALLO, 2008, p. 31) 

 
Trata-se de um pensar filosófico que busca a 

multiplicidade no cotidiano concreto, nas diferenças e 
variações do múltiplo e não do uno, que, embora sejam 
expressões de um mesmo cotidiano, jamais serão unificadas, 
já que todo acontecimento, pensamento e palavra possuem 
sentidos múltiplos. Uma forma singular de intuição 
antidialética, uma vez que propaga e se diferencia em 
múltiplas tonalidades, sem categoria, sem generalidade e sem 
mediação. No dizer de Deleuze e Guattari, 
 

As multiplicidades são a própria realidade, e não 
supõem nenhuma unidade, não entram em nenhuma 
totalidade e tampouco remetem a um sujeito. As 
subjetivações, as totalizações, as unificações são, ao 
contrário, processos que se produzem e aparecem nas 
multiplicidades. Os princípios característicos da 
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multiplicidade concernem a seus elementos, que são 
singularidades; as suas relações, que são devires; a 
seus acontecimentos, que são hecceidades (quer dizer, 
individualizações sem sujeitos); a seus espaços-
tempos, que são espaços e tempos livres; a seu 
modelo de realização, que é o rizoma (por oposição ao 
modelo da árvore); a seu plano de composição, que 
constitui platôs (zonas de intensidade contínua); aos 
vetores que as atravessam, e que constituem territórios 
e graus de desterritorialização. (DELEUZE; GUATTARI, 
1995, p. 8)  

 
Nessa linha, pensar uma gestão e organização do 

cuidado na lógica da multiplicidade nos permite uma operação 
de ruptura com o termo multiprofissionalidade, assumindo 
outras significações e estabelecendo uma relação de cuidado 
“usuário-centrado”. Um fazer-saber que possibilita a 
construção de linhas de fuga17, as quais viabilizam ações de 
produção de atos de cuidado que dão lugar e destaque àquilo 
que está invisível, abafado e silenciado na subjetividade de 
cada sujeito – trabalhadores e usuários, individual e/ou 
coletivo – no espaço micropolítico do território do trabalho 
vivo. 

Pois bem, fazer uso da multiplicidade permite um 
deslocamento do olhar, que ruma de um campo positivista18 
das relações territoriais nucleares das profissões específicas 
para um na direção do campo das relações subjetivas nos 
processos de trabalho em saúde19. É no deslocamento 
proposto que acredito estar a potencialidade de encontros que 
garantam o favorecimento do protagonismo20 desses 

                                                           
17

 Linhas de fuga – neste trabalho – referem-se às linhas de cuidado, linhas 
intercessoras . 
18

 Campo de ordenação das ciências experimentais, dos universais, das 
verdades absolutas, das certezas e regularidades, e de caráter seguro e 
definitivo. 
19

 Campo das processualidades, enquanto processos de produção de 
subjetividades a partir da lógica da multiplicidade, isto é, campo das 
incertezas e irregularidades, do impreciso e imprevisível, do inseguro e 
incompleto. 
20

 Refiro-me ao favorecimento de uma relação entre os sujeitos – 
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“sujeitos”, uma vez que se instala um agir pautado no respeito 
ao diferente, em sua multiplicidade, acolhendo o usuário, 
individual e/ou coletivo, em sua singularidade múltipla.  

Voltando à pergunta do “mediador”, quais os saberes e 
fazeres são específicos de nossos núcleos profissionais em 
nosso “metier”? 

Confesso que ainda não tenho uma resposta pronta e 
definitiva, mas continuo pensando e me interrogando ainda 
mais em relação às questões destacadas. Não para 
respondê-las, mas para me movimentar enquanto sujeito 
“problematizador”. 
 
O cuidar da linha na integralidade do cuidado: a busca da 
onda perfeita 
 

Seguindo na esteira das interrogações, ainda me 
chama atenção o quanto o “fazer real” do SUS, em 
determinados aspectos, está distante dos pressupostos 
contidos em seus princípios e diretrizes, enquanto políticas 
públicas relativas à atenção e à assistência à saúde. Embora 
o preconizado no SUS seja um modelo de atenção 
diferenciado do tradicional – biomédico –, o que é possível 
ver, algumas vezes, no território cotidiano do trabalho, é algo 
próximo de uma “Política de Promoção da Doença”, uma vez 
que as ações de cuidado se preocupam quase que 
exclusivamente com o controle das enfermidades de um 
“corpo doente” e deixam de lado todo um viver das pessoas.  

É sabido que, há certo tempo, o movimento sanitário 
brasileiro, na tentativa de reorganizar os serviços de saúde, vem 
se interrogando e pensando “alternativas” operacionais capazes 
de garantir a produção de um cuidado que dê conta de atender 
às necessidades e às demandas das pessoas, de modo que 
consiga se aproximar do “idealizado” nos pressupostos do SUS. 

                                                                                                                           
trabalhadores e usuários – que desloca esse usuário de uma posição cuja 
intenção de cuidado o objetiva, para uma relação na qual o referido usuário 
protagoniza um cuidado a partir dos seus diferentes modos de viver, 
adoecer e morrer enquanto sujeito nesse agir. 
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Para melhor delimitar o foco deste trabalho, será 
abordado aquele princípio que considero de maior relevância 
para a discussão proposta neste momento. Logo, focar-me-ei 
no princípio da integralidade, por entender que este evidencia 
uma maior direcionalidade no que diz respeito à atenção e ao 
cuidado suposto pelo Sistema Único de Saúde. 

A integralidade é um princípio que trata da proposição 
de um atendimento, cujo cuidado ao indivíduo e à população 
pressupõe e exige uma atenção integral, isto é, um cuidado 
que deve considerar o ser humano em sua integralidade e, 
portanto, um todo indivisível e integrante de determinada 
sociedade. As ações de saúde precisam constituir um cuidado 
em um âmbito o mais amplo possível, devendo ser atendido 
em um sistema capaz de cuidar e atender ao máximo as 
demandas e necessidades dos indivíduos e da população por 
eles formada. O SUS pressupõe ser um sistema de saúde 
cujos diversos serviços, em suas diferentes complexidades de 
atenção, integram ações de promoção, proteção e 
recuperação de agravos à saúde, individuais e coletivas. 
Assim, complementando com as palavras de Fernando Bilibio, 
 

A integralidade diz respeito à diversidade dos 
determinantes do processo saúde-doença e, deste 
modo, aponta a necessidade de articulação das ações 
e serviços de saúde com tecnologias de proteção da 
vida humana de outras áreas do Estado, sociais e 
econômicas. Trata-se da intersetorialidade das ações 
na busca do máximo cuidado das necessidades de 
saúde e, deste modo, a integralidade também tem o 
caráter de uma política de bem-estar social ampla. 
(BILIBIO, 2009, p. 41) 

 
Assim, pensarmos em uma integralidade do cuidado 

em saúde é criarmos garantia de boas condições de vida a 
esse sujeito, bem como de acolhimento nos serviços de 
saúde, a fim de que possa ter seus problemas resolvidos e, 
principalmente, garantido o acesso a uma maior diversidade 
de tecnologias de cuidado. Portanto, “a integralidade está 
ligada à ideia de uma alta eficácia nos serviços de saúde e um 
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processo de trabalho centrado no usuário”. (FRANCO, 2007, 
p. 13). Nesse contexto, esse autor afirma que 
 

A primeira ideia de integralidade no SUS está vinculada 
ao conceito de integrar serviços de prevenção e 
promoção à saúde, com os de assistência. Isto está na 
origem do SUS e inscrito na Lei Orgânica da Saúde (Lei 
Federal 8080). Mas essa noção de integralidade já foi, 
há muito tempo, superada por outra, que tem por 
objetivo a produção de serviços de saúde, em rede, 
onde a integralidade opere de forma sistêmica, e seja 
incorporada como algo inerente aos serviços de saúde. 
Associamos a integralidade, do ponto de vista 
operacional, com a imagem de uma “linha de produção 
do cuidado”. (FRANCO, 2007, p. 14) 

 
Percebo que, por vezes, o conceito de integralidade está 

empregado com sentidos e significados que nos remetem a uma 
conduta totalizante21 de cuidado e, sobretudo, enquanto ato de 
saúde que não dá conta de atender à complexidade que envolve 
a vida das pessoas. Essa utilização se torna mais um engodo 
discursivo da medicina biologicista, cujo modelo de atenção à 
saúde que não consegue corresponder e atender a todas as 
suas promessas e está muito distante de formular novas práticas 
de saúde e mudanças em suas tradicionais implicações no 
cuidado. Segundo Merhy,  
 

na maioria das vezes a integralidade está sendo 
capturada por modelos de praticar a produção do cuidado 
em saúde bem tradicionais, bem corporativos (...) 
capturando seus sentidos nos significados dos campos 
nucleares das profissões, engravidando-a de um 
paradigma já dado: a perspectiva biologicista da medicina 
hegemônica. E não podemos dizer que só os médicos 
fizeram e fazem isso, pois, com um olhar atento, vemos 
que esse é o movimento realizado por todas as profissões 
de saúde, universitárias ou não. (2005, p. 197-198)  
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 Totalizante nesta situação refere-se a uma conduta completa, plena e 
integral de cuidado. 
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Não basta falarmos de integralidade; é necessário 
adotarmos novas condutas, cuja intenção é de profunda 
mudança em nossas ações. É preciso criarmos novos modos 
de agir, que nos possibilitem preencher com outros 
significados e sentidos nossos atos de saúde para, com isso, 
ser possível estabelecer posicionamentos em relação ao 
nosso próprio agir e na relação do trabalhador com o usuário, 
oportunizando a produção de um cuidado que reconheça a 
presença do outro e nos desloque para um lugar de encontro 
com esse “sujeito” e conosco.  

Partindo desse deslocamento, poderemos ressignificar 
e criar outros pensares em relação a nossos saberes e 
fazeres, que estimulem atos de cuidado em saúde, abertos 
para a multiplicidade dos processos de viver. Dito de outro 
modo, um fazer-saber que reconhece a complexidade dos 
diferentes modos com que as pessoas levam suas vidas e 
busca perceber os diversos fenômenos sociais que nos 
cercam, acolhendo a diversidade dos usuários enquanto 
fabricantes de suas necessidades e demandas em suas 
produções de vida cotidiana e que respeita a singularidade 
múltipla dos sujeitos, enquanto seres desejosos de relações, 
protagonismo e poder no mundo.  

Façamos um “desvio” para espreitarmos um pensar 
que diga respeito a tudo isso, a partir de uma busca no mundo 
do surf. 

Dentre as coisas que o surf pode proporcionar para 
quem o pratica, algo chama atenção e motiva tantos surfistas: 
refiro-me ao que muitos chamam de “a busca da onda 
perfeita”. Aquela onda que acrescenta aprendizados e que 
inspira os mais aventureiros a se movimentarem atrás daquilo 
que os fazem crescer como pessoas e que traz sentido e 
potência para o viver de cada um. 

Alguns surfistas relatam que a busca pela onda 
perfeita é o mesmo que buscar felicidade, prazer, 
desprendimento, liberdade e desafio. Nesse sentido, o que a 
faz, perfeita ou não, independe, especificamente, da onda; 
trata-se da integração entre diferentes e diversos elementos. 
Por exemplo, o caminho que cada surfista percorre, as 
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emoções e sensações no encontro com o mar e os amigos 
que faz. 

Olhemos para o caso das Três Maria 
As Três Maria, na praia do Cassino, no litoral sul do 

Rio Grande do Sul, é uma onda que quebra em uma bancada 
de areia, cascalho, silte e lama, oriundos da Lagoa dos Patos, 
que lança águas da bacia de drenagem do Rio Grande do Sul 
no mar. Ela acontece aproximadamente 5 km da costa, que, 
nas condições certas, oferecem qualidades para o surf de 
ondas grandes.  

A onda quebra em mar aberto, próxima à parte mais 
distal do Molhe Oeste da Barra do Rio Grande e é semelhante 
às ondas da curva22, só que em maiores proporções. Quem 
mora pelo Cassino e, às vezes, vai à praia em dias que o mar 
está com ondulações grandes, já está acostumado a vê-las 
quebrarem. Conforme as condições do mar, é possível 
enxergar a onda até mesmo da beira da praia. 

Alguns surfistas, windsurfistas e kitesurfistas do 
Cassino já visualizaram as Três Maria de perto e relataram 
que a onda é um rampão23, com alturas maiores que a vela de 
windsurfe, por exemplo. Dizem que alguns já até a surfaram, 
mas isso não tenho como confirmar. 

Surfar esta onda é um dos grandes objetivos e desejo 
da vida de vários surfistas da região. Porém, este é um 
desafio ímpar para qualquer um que se aventure, pois 
problemas e dificuldades existem e não são poucos. A onda 
quebra no meio do mar, praticamente sem nenhum ponto de 
referência para se definir um posicionamento no "lineup24".  

Quem já pegou um mar grande, forte e intenso sabe o 
quanto é penoso tomar um seriadão na cabeça,25 tendo que 

                                                           
22

Um outro pico”lugar” onde se formam ondas na praia do CASSINO – RS. 
23

 É uma rampa que, quando quebra uma grande onda, forma uma parede 
de superfície de água com uma determinada inclinação. 
24

 Uma linha onde os surfistas se posicionam dentro do mar para pegarem 
suas ondas. 
25

Seriadão na cabeça é Um conjunto de ondas grandes que quebram sobre 
o corpo do surfista. 
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furar mais de uma dezena de espumeiros26 para sair da zona 
de impacto27. Agora, mentalize essa situação a 5 km mar 
adentro, multiplique o tamanho e a força das ondas por dez e 
imagine tomar esse seriadão na cabeça. Sem falar no fato 
que as Três Maria são na realidade umas "vinte Maria", pelo 
menos, e ainda tem-se que considerar as correntes que 
podem te levar direto de volta para a zona de impacto. 

Este surf não é para qualquer um. Nas Maria, “o bicho 
pega”28e o risco é muito grande, pois você está em alto-mar. 
Um barco ou jetski e equipe de apoio são a pedida e, se for na 
companhia dos amigos e num dia ensolarado, com pouco 
vento e swell29 limpo, séries definidas30 e espaçadas entre si, 
aí sim, isto tudo será melhor ainda. 

O mesmo desafio que estimula o surfar as Três Maria 
é a energia desejante que impulsiona aventureiros na 
tentativa de chegarem mais perto de algumas coisas do 
cotidiano do trabalho vivo em saúde. Mesmo sabendo de toda 
a dificuldade que se enfrenta, arrisco-me a surfar aquilo que 
muitos dizem que olharam de perto, alguns se atrevem a dizer 
que já surfaram, mas que poucos talvez já tenham conseguido 
ver, escutar e sentir. 

Para entendermos a noção que envolve a busca da 
onda perfeita e sua relação com minhas experiências e as 
discussões propostas neste trabalho, é um caminho simples. 
A operação que fiz foi a de considerar a possibilidade da não 
existência de uma onda perfeita; porém, isso não significa, 
literalmente, que ela não exista: talvez sim, talvez não, mas 
isso não é o fundamental.  

O importante é o fato de que, ao buscá-la, ativamos 

                                                           
26

 Um conjunto de espumas ondulatórias que se formam após uma série de 
ondas quebrarem.  
27

 Lugar dentro do mar onde as ondas quebram. 
28

 Expressão utilizada por alguns surfistas para determinar uma situação em 
que o mar oferece um perigo grande para quem tenta surfar. 
29

 O mesmo que ondulações. 
30

Séries definidas é quando um conjunto de ondas quebram em uma 
bancada, “ lugar” bem definido, e com uma formação em que a parede 
formada pela superfície de água apresenta-se lisa.  
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movimentos em ato na direção daquilo que acreditamos nos 
acrescentar aprendizado e potência em nosso surfar. Nesse 
caso, um caminhar nas processualidades, nas sensações e 
emoções experienciadas, nos encontros subjetivos com o 
outro, nos novos desejos e vontades, mas, principalmente, 
naqueles atos que formulam novas práticas de saúde, cujas 
intencionalidades e implicações possibilitam potencializar 
mudanças nos paradigmas tradicionais, vigentes em um 
processo de cuidado no trabalho vivo em saúde.  

No presente trabalho, procuro apenas dialogar com as 
situações apontadas, a fim de desenhar diferentes 
intencionalidades e implicações no lugar de onde falo e atuo: 
o território micropolítico de uma UBSF, quando, neste caso, a 
busca não é pela onda perfeita, mas “a busca por uma outra 
onda”. 
 
Na crista da onda: o encontro e a busca por uma clínica 
do devir, cartográfica e surfista 
 

Um momento-acontecimento mágico do surf se dá 
quando o surfista, já submerso no mar, depois de muito remar 
e atravessar toda a zona de arrebentação, se posiciona no 
“lineup31”, e lá fica à espreita, observando as ondulações se 
aproximarem, escutando os ruídos a sua volta, estudando os 
possíveis caminhos, e aguardando o instante em que se 
encontra com a onda e surfa. 

Quando em um momento-acontecimento do trabalho 
vivo em ato, trabalhadores e usuários se encontram em um 
espaço do território micropolítico do cuidado em saúde, 
configura-se uma relação entre esses sujeitos, cujos atos 
produzem um lugar que, para mim, determino como sendo a 
“clínica”. Nesse sentido, a clínica é um encontro ou, ainda, um 
lugar de produção de encontros, quando o importante, aqui 
neste material, é discorrer sobre quais encontros, afinal, estou 
falando.  

                                                           
31

Lugar dentro do mar atrás da zona de arrebentação onde os surfistas se 
posicionam e aguardam a chegada das ondas  
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Para dar continuidade a essa sucessão de ondulações 
reflexivas que ensaiei desde minhas primeiras remadas32, 
como num surf de ondas gigantes, utilizei-me de um recurso 
comum para ele: o Tow-in33, quando, na carona inspiradora de 
Gilles Deleuze, Emerson Elias Merhy, Túlio Batista Franco, 
Daniel Linz e outros, quis dropar o que, para mim, parece ser 
a rainha da série34, pois falar da clínica é cogitar algo a 
respeito de minhas próprias experiências em ato. 

Atuar no cotidiano de uma UBSF junto aos usuários e 
trabalhadores do SUS oportuniza evidenciar os encontros que 
se realizam no território do trabalho analisado, nesse serviço 
de saúde. Tomo como momento-acontecimento um tipo de 
encontro em especial que pode se diferenciar dos demais pela 
maneira com que os trabalhadores atuam diante de uma 
situação de cuidado. Não tratarei, aqui, de julgar se este 
encontro é melhor ou pior do que outro. Caberá a mim apenas 
destacar e confirmar aquilo que, em alguns desses encontros, 
se diferencia do habitual e reconheço como possibilidade de 
abeiramento com o que estou chamando uma “clínica do 
devir”. Refiro-me a um encontro no qual o território existencial 
do outro, o sujeito trabalhador e/ou usuário, é colocado no 
centro do trabalho vivo em ato e, portanto, em um campo 
relacional singular do cuidado em saúde. Um encontro potente 
no sentido do convívio com a alteridade e com a criação e a 
utilização de tecnologias singularizadas35, que resistem às e 

                                                           
32

 Primeiras remadas aqui se referem às discussões iniciais deste trabalho. 
33

Técnica onde um surfista é rebocado por um Jet-Ski (mais comum) ou por 
um Helicóptero até a onda. Este método tem uma vantagem demonstrada 
nas situações em que a onda é muito grande e se move muito rapidamente 
para o surfista apanhá-la apenas na remada. 
34

 Nome atribuído pelos surfistas para denominar a maior onda de uma série 
de ondulações. 
35

 Tecnologias cujas ferramentas de cuidado se diferem das tecnologias 
duras (intervenções mais invasivas) e leves-duras (intervenções cabalmente 
protocolares). Para melhor compreender o ponto, consultar In: CECCIN, RB; 
MERHY, EE. A clínica, o corpo, o cuidado e a humanização, entrelaços e 
perspicácias: a educação da Saúde nas práticas profissionais e a Política 
Nacional de Humanização. Disponível em: 
www.uff.br/saudecoletiva/professores/merhy. Acesso em 12 de Novembro 
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deslizam das capturas dos conhecimentos técnicos, 
protocolares e disciplinares das regras e ordens de forças 
hegemônicas profissionais centradas.  

Encontro singularizado e de reconhecimento da 
produção subjetiva, uma vez que, ao conduzirem atos em 
algumas situações do trabalho cotidiano, trabalhadores 
operam intervenções em si mesmos, ao construírem com o 
usuário um campo relacional singular e de produção de atos 
em saúde. Ou seja, potencializam a edificação de encontros 
ativadores de criação em um cuidar, que levam a momentos 
de intensa singularização e com quase nada de 
particularização. Assim, um encontro também intercessor36 
que ocorre por inúmeras razões diferenciadas e que é capaz 
de apresentar certa eficácia na resolução ou na tentativa de 
diminuição dos sofrimentos tidos como problemas de saúde, 
já que se desviam de condutas e práticas tradicionais e, logo, 
não são apreendidos nem capturados por determinado saber-
fazer exclusivo (CECCIN e MERHY, 2009; MERHY, 2009). 

Um encontro “intercessor–interseçor”, operado por 
trabalhadores quando a produção de um cuidado, está 
estabelecida em uma relação “interseçora” de um sujeito com 
o outro, isto é, no espaço de interseção entre trabalhadores 
com trabalhadores e trabalhadores com o usuário individual 
e/ou coletivo, ao se exporem e exporem nesse entre, ambos 
viabilizam conexões rizomáticas, em devires que criam linhas 
de fuga nas trilhas da singularização implicada com a 
multiplicidade, nas quais o produzido no espaço inter-
serexiste para os dois, no momento-acontecimento da relação 
em processo, na qual os “inter” se colocam como instituintes 
da constituição de novos modos de pensar-propor-fazer 
determinados atos de produção de saúde. (DELEUZE e 
GUATTARI, 1995; FRANCO e MERHY, 2011; MERHY, 2002; 
DAMICO e BILIBIO, 2011). 

Na linha proposta, a clínica está em um campo 

                                                                                                                           
de 2011. 
36

 Intercessor no sentido literal da palavra: que intercede, intervém; 
medianeiro. 
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relacional de “encontros”, cujo espaço configura-se em um 
lugar estabelecido por meio de uma ética e estética, pois 
ambas são consideradas forças contrárias à passividade 
negativa. Logo, vontade pura de potência, em que os sujeitos 
desejantes em processos consideram seu contexto social e se 
propõem a pensar a vida e a realidade. A partir disso, 
constroem outra relação, mais agradável com as pessoas e 
com o que vivenciam e, ao reconhecerem seu lugar no 
mundo, evidenciam e concebem outros modos de operar seus 
viveres e estares nesse mesmo lugar. Por carregarem consigo 
uma intenção política “transformadora” que intervém de modo 
responsável e comprometido com o mundo dos usuários e em 
defesa radical da vida, produz ainda um encontro político. Nas 
palavras de Damico e Bilibio, 
 

entendemos o encontro em saúde como espaço-
dispositivo pautado de implicação ética-estética-política. 
Ética, porque se propõe a pensar a vida, deixando de 
lado valores de verdade e julgamentos a priori, 
considerando as pessoas em relação. Estética, na 
medida em que concebe a vida como obra de arte 
(Deleuze, 1992) e, dessa forma, produz outros modos 
de pensar, sentir e estar no mundo. Política, a partir da 
afirmação dos processos coletivos, múltiplos e 
heterogêneos que atravessam cada existência, tendo 
contornos nas práticas sociais. (DAMICO, BILIBIO, 
2012, p. 19) 

 
A clínica está uma interferência, assim como o surfista 

em uma onda. Cabe-nos interrogar que movimentos éticos, 
estéticos e políticos operacionalizamos, quando, em um ato 
do trabalhado vivo do cuidado em saúde, nos afetamos uns 
aos outros? Afinal de contas, de que clínica e encontros 
estamos falando? Será tudo isso mais um “tirar de onda 
acadêmico”? Quem sabe uma rabeada? Quem está nesta 
praia? Locais, haoles, nativos? Quem realmente está um 
surfista? Olhemos para o mar! 

Falar de uma clínica do devir é falar de surf; logo, 
surfar é jogar, criar movimento. 
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Surfar é criar movimento. O que qualifica um bom 
surfista é, pois, a facilidade com a qual ele realiza seu 
movimento numa superfície de jogo pertencente a uma 
velocidade nômade do movimento e do tempo da onda. 
No entanto, ele brinca de brincar com a onda 
excedendo os limites da própria onda e de suas regras 
não estabelecidas. Sua ação poderá superar a chegada 
da vaga, fazendo dos limites o lugar de transmutação 
da conformidade e da violência da calma da própria 
onda. Superar regras e limites é o que Deleuze nomeia 
O jogo ideal e que, pessoalmente, chamo um 
movimento louco para um jogo ideal. (LINZ, 2009, s/p) 

 
Pensar em uma clínica como um encontro e, ainda, 

refletir acerca de um movimento em devir, em que o ato em 
saúde reside em um jogar; assim como surfar, é considerar 
que as regras desse jogo se estabelecem no próprio território 
do trabalho e nas fronteiras relacionais nele “desenhadas”. 
Pensar uma trilha em uma clínica do devir é ensaiar um 
entendimento que se encontra em constante movimento e, 
consequentemente, em permanente construção, pois sua 
dinâmica parte das singularidades de cada sujeito na referida 
relação e, assim, contrapõe-se às invenções e às fabricações 
tomadas como naturais ou como demonstrações causais da 
evolução histórica de uma medicina tradicional, por exemplo. 

Logo, enquanto trabalhadores da saúde, precisamos, 
sobretudo, nos movimentarmos mais pelas trilhas das 
desconfianças e das incertezas do impensável e do 
inesperado e menos pelo caminho das verdades absolutas de 
um pensamento único, cujos sentidos e significados estáveis 
e completos estão fixados em uma lógica hegemônica de 
atenção à saúde. Assumir nossa incompletude enquanto 
sujeitos que pretensamente buscam produzir atos de saúde e 
aceitar que nossas ações e práticas estejam sempre 
incompletas. Dessa maneira, pusemo-nos ancorados em um 
pensamento sem imagem, isto é, em um simples pensar por 
vir; logo, um novo, para, então, admitirmos nossa própria 
constituição sempre em devir, que não é ainda e, a cada 
instante, inacabada e sempre por vir a ser. 
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Contudo, refletir a partir de uma clínica do devir é 
pensar num jogo com a vida, cujos atos precisam partir de um 
estranhamento e de uma negação ao pensamento preso em 
uma especificidade prática, seja ela qual for. Nessa direção, 
trilhamos rumo a um encontro potente para a produção de um 
fazer-saber mutante, cuja especificidade se faz nas relações 
em um momento-acontecimento, que se move em um campo 
singularizado, na multiplicidade do jogo jogado em um ato, 
nos múltiplos modos de viver no cotidiano. Nesse ponto, 
recorremos às palavras de Daniel Linz: 
 

Jogar para além do acaso, no acaso das próprias ondas, 
é uma arte, um conhecimento de seu corpo e do corpo da 
onda: gorda ou magra, ela tem um corpo, um corpo sem 
órgãos, uma leveza ativa, que é a própria leveza do ser 
em devir (...) Um limite vale tanto pelo que contém quanto 
pelo que rejeita, e marca a sedentariedade do surfista à 
espreita da boa onda. Se o surfista é o “sedentário do 
esporte”, é parado que ele se movimenta mais: parar é ter 
o corpo em movimento, em articulações e namoro com a 
onda. Devir pássaro, ele voa e não precisa dos órgãos. 
Seu movimento líquido encontra na vaga seu elemento: 
ele é natureza com a natureza. (LINZ, 2009, s/p) 

 
Significa que esta não é uma clínica de um deixar 

acontecer, mas de um agir em saúde, enquanto produto 
imbricado na micropolítica do trabalho vivo em ato, cujas 
ações e práticas de pensamento não partem de determinadas 
racionalidades apoiadas numa noção de realidade realmente 
“real”. No jogo da vida cotidiana em uma UBSF, o trabalhador 
é um sujeito ser-estar, que abre sua caixa de ferramentas e 
constrói novas tecnológicas de cuidado em um encontro-
momento-processo com o outro. Mas isso não significa dizer 
que esse mesmo trabalhador esteja impossibilitado de utilizar 
suas ferramentas enquanto práticas nucleares específicas, em 
um ato de cuidado implicado com a produção e defesa da 
vida. No caso em questão, é importante estar atento e se 
colocar como um surfista: 
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O Surfista é a onda com a onda, e não onda sobre a 
onda; ele não existe apenas para aquilo que o tornará 
vencedor, mas se realiza afirmando o acaso; temos 
aqui certamente uma bela definição do ser, sempre em 
devir. É um puro sensitivo à escuta do meio no qual ele 
dança com seu corpo-onda para não "dançar" na vida. 
Escorregar é antes de tudo reduzir o esfregão, o caldo, 
a "vaca". (LINZ, 2009, s/p) 

 
Compreender a clínica surfista como um encontro 

“intercessor-interseçor” e, ainda, reconhecê-la enquanto um 
jogo jogado em um campo relacional subjetivo: trata-se de 
considerarmos um espaço-lugar estabelecido em um 
encontro-momento-processo do movimento-acontecimento do 
trabalho vivo em ato. Por isso, uma clínica singularizada, 
aberta, múltipla, incerta, flexível, plural, dinâmica e rizomática, 
que aposta nas multiplicidades da vida. 
 

Uma aposta nas multiplicidades, que rizomaticamente 
se conectam e interconectam, gerando novas 
multiplicidades. Assim, todo ato singular se coletiviza e 
todo ato coletivo se singulariza. Num rizoma, as 
singularidades desenvolvem devires que implicam 
hecceidades. Não há sujeitos, não há objetos, não há 
ações centradas em um ou outro; há projetos 
acontecimentos, individuações sem sujeito. Todo 
projeto é coletivo. Todo valor é coletivo. Todo fracasso 
é coletivo. (GALLO, 2008, p. 69)  

 
Nesse ensejo, como um surfista, atiro-me ao mar e 

remo em direção ao acaso. Fico à espreita, acompanhando os 
processos trilhados nas conexões múltiplas estabelecidas em 
um encontro-momento-processo, no instante movimento-
acontecimento do ato. Desse modo, oriento-me embalado 
pelas pistas que vêm e vão, como uma onda na multiplicidade 
da vida, cujos fluxos sucessivos criam ondulações as quais 
me levam a um surfar sem um pico de chegada, nem uma 
bancada definida, apenas surfista-onda, “corpos 
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vibráteis”37em um movimento, sempre em devir. Em outras 
palavras, trabalhador em uma clínica cartográfica quando, no 
encontro com o outro, afeta e é afetado enquanto sujeito em 
um processo de produção de subjetividades, cuja vontade é 
de potência e está em um trilhar criativo de linhas de fuga em 
outro caminhar. 

Remeto a uma clínica cartográfica do jogo-jogado e de 
uma produção de cuidado no acompanhar dos processos com 
o usuário, como um surfar com uma onda, isto é, parto de um 
primeiro dropar, pois, a partir deste instante, só existe um vir a 
ser. Sendo assim, é importante pensarmos um projeto 
terapêutico singularizado – PTS, não exclusivo nem 
autocentrado em qualquer núcleo ou nicho territorial nuclear 
das profissões específicas, mas um fazer-saber que abre sua 
caixa de ferramentas e se constitui no movimentar acolhedor 
e vinculante nas relações estabelecidas em um encontro-
momento-processo, quando, por exemplo, no cotidiano de 
trabalho, emergem situações nas quais precisamos considerar 
outros aspectos e dimensões da vida das pessoas38, que se 
fazem relevantes na produção de um cuidado. 

Nesse caso, somos trabalhadores e também usuários 
que não mais buscam somente a cura de um corpo doente, 
mas uma produção de vida, conforme afirma Merhy: 
 

nós, os usuários, enquanto portadores e fabricantes 
das necessidades de saúde somos mais complexos, 
somos modos qualitativos de viver a vida, somos 

                                                           
37

Corpo vibrátil, “o que quer é aprender o movimento que surge da tensão 
fecunda entre fluxo e representação: fluxo de intensidades escapando do 
plano de organização de territórios, desorientando suas cartografias, 
desestabilizando suas representações e, por sua vez, representações 
estacando o fluxo, canalizando as intensidades, dando-lhes sentido (...) 
corpo que capta no ar: uma espécie de feeling que varia inteiramente em 
função da singularidade de cada situação e reconhece muito bem – a 
reatividade das forças deixa de ser reconversível em atividade e começa a 
agir no sentido da pura destruição de si mesmo e/ou do outro”. (ROLNIK, 
1989, p. 4) 
38

Refiro-me a questões também de educação, moradia, alimentação, 
segurança, política, ambiente, trabalho, entre outros aspectos. 
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coletivos expostos a riscos, somos necessitados de 
relações de encontros vinculantes e acolhedores, 
somos tensões entre autonomia e heteronomia para 
andar a vida, somos desejantes, somos também corpos 
biológicos. (MERHY, 2003, p. 2) 

 
Ressalto, por fim, que esse fazer-saber “clínico” 

instituído nos encontros-momentos-processos do trabalho vivo 
não pertence a ninguém e, tampouco, é exclusivo de um ou 
outro trabalhador da saúde, independentemente do núcleo 
profissional a que pertencer. A potência do encontro 
intercessor-interseçorno cuidado em saúde é implicada, 
comprometida e corresponsável com as demandas, 
necessidades, desejos, intenções e com o protagonismo dos 
usuários. 

Minha aposta é em um processo de produção do 
cuidado que afirme a multiplicidade da vida do outro, 
enquanto prática singularizada na criação e na produção de 
atos em saúde, que acolham e respeitem os usuários em suas 
diferenças e multiplicidades singulares. Uma luta contra a 
normatização de uma especificidade dos processos, pelo não 
fazer igual, pelo não punir, não culpar, não moralizar, não 
criminalizar. Uma luta contra o localismo e pelo não rabear 
“parceiro”; um surfar potente e enriquecedor com o outro, na 
busca de outra onda, cujo desafio aposta na multiplicidade do 
mar e na defesa radical da vida. 
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Introdução 
 

O Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela 
Constituição de 1988, baseia-se no princípio da saúde como 
um direito do cidadão e dever do estado (Paim et al., 2011). 
Nesses quase 30 anos, o Sistema de Saúde Brasileiro vive 
em constante metamorfose com o seu sistema 
descentralizado e complexo. O SUS é uma aposta estatal que 
tenta melhorar a saúde do brasileiro e que tem, entre suas 
prioridades, a promoção e prevenção de saúde. 

Para atender a estas prioridades, vários serviços 
prestados por profissionais da área de saúde são oferecidos à 
população, entre eles, o de Educação Física (Scabar et al, 
2012). Na cidade de Rio Grande, localizada no extremo sul do 
Rio Grande do Sul, um dos serviços de Educação Física do 
SUS é promovido, entre outros locais, no Hospital 
Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr., da Universidade 
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Federal do Rio Grande (HU/FURG). Neste, o atendimento é 
prestado juntamente com a Residência Integrada 
Multiprofissional com Ênfase na Atenção à Saúde 
Cardiometabólica do Adulto, em que os profissionais de 
Educação Física são responsáveis pela realização de 
consultas (avaliações antropométricas, físicas, estratificação 
do risco cardiovascular, entre outras avaliações) e pela 
prestação de atendimento de Reabilitação Física em nível 
ambulatorial.  

Sobre o serviço estudado, os pacientes chegam ao 
ambulatório de Educação Física, oriundos de 
encaminhamentos realizados por profissionais das unidades 
básicas de saúde (UBS) e dos ambulatórios dos demais 
trabalhadores do hospital. Neste espaço de atuação da 
Educação Física, o paciente passa por anamnese, a qual 
norteia as orientações que os usuários recebem sobre a 
realização de exercícios físicos para que obtenham benefícios 
para sua saúde. Quando estes usuários apresentam quadros 
mais graves, por exemplo, distúrbios cardiometabólicos, são 
encaminhados a outros serviços do hospital para realização de 
exames complementares e são incluídos no Programa de 
Reabilitação Física, em que realizará exercício físico três vezes 
por semana, supervisionado por Profissionais de Educação 
Física, em uma sala  própria para realização desta atividade. 

Quando necessário, o usuário pode ser encaminhado 
a outros profissionais especialistas para consultas específicas; 
já em casos de menor complexidade, existe a possibilidade de 
encaminhamento para lugares mais apropriados à realização 
das atividades físicas, tais como: Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), por meio do Núcleo de Apoio a Saúde da Família 
(NASF); residentes de Saúde da Família; e a projetos de 
extensão do Instituto de Educação da FURG, nos quais 
constam programas de ginástica coletiva e musculação, com 
atuação em consonância ao preconizado pelo SUS na Política 
Nacional de Humanização (BRASIL, 2008). 

Cabe ressaltar que o atendimento da Educação Física 
em ambiente hospitalar é relativamente recente, porém a 
reabilitação cardiopulmonar e metabólica existe desde a 
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década de 60, com comprovadas evidências de seus 
benefícios (BRASIL, 2011).  O serviço de Reabilitação Física 
deveria ser melhor explorado no Brasil e visto como um novo 
paradigma cultural e político, que beneficiaria pacientes e o 
sistema de saúde (CARVALHO et al., 2006). Esse tipo de 
serviço proporciona a redução do agravo das doenças, como 
também contribui para a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas com algum tipo de doença crônica não transmissível 
(DCNT) (OLIVEIRA et al., 2013). 

Para o aprimoramento dos serviços especializados, 
com o intuito de reduzir ou atenuar o agravo das doenças, é 
primordial o entendimento de quem são os brasileiros que 
procuram o atendimento no SUS, em âmbitos regionais e 
locais. Para isso, diversos estudos realizados em hospitais 
conveniados a este sistema têm apresentado o perfil dos 
pacientes em serviços distintos (BITTENCOURT et al., 2006).  

A experiência acumulada nos dois anos de residência 
foi o motivo para esta pesquisa: a realidade de um trabalho 
relativamente novo em relação ao Profissional da Educação 
Física no meio da Saúde Pública, mas também em relação à 
exigência do trabalho multiprofissional (ARAUJO et al., 2013). 

Com isso, o presente capítulo teve como objetivos: a) 
apresentar o perfil dos pacientes atendidos pelos Profissionais 
de Educação Física no HU/FURG, no período de maio de 
2013 a agosto de 2014; b) descrever o perfil dos pacientes 
que foram incluídos no programa de reabilitação física da 
referida instituição durante o mesmo período. Por fim, 
subsidiar critérios para a criação de protocolos de 
atendimento para o ambiente. 
 
Materiais e métodos 
 
Tipo de estudo: 

Este trabalho corresponde a um estudo quantitativo, 
descritivo, retrospectivo de natureza documental, realizado 
com a consulta aos prontuários dos pacientes que foram 
encaminhados para ao Serviço de Educação Física do 
HU/FURG.  
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Casuística e coleta de dados 
No período entre maio de 2013 e agosto de 2014, foram 

analisados os prontuários dos pacientes que se apresentaram 
para o atendimento no serviço de Educação Física, estes vieram 
encaminhados dos Profissionais de Saúde da rede básica e 
pelos profissionais médicos e pelo serviço assistencial do 
HU/FURG. Os dados foram resgatados e registrados em ficha 
específica de coleta de informações por dois Profissionais de 
Educação Física, entre os meses de agosto e novembro de 
2014. 

Foram coletadas as informações sobre idade, sexo, 
perfil socioeconômico (renda e escolaridade), perfil 
antropométrico, especificamente massa corporal e estatura, 
que serviram para cálculo do IMC, circunferências do 
abdômen, cintura e quadril, que permitiram o cálculo da razão 
cintura-quadril, para identificar indivíduos com risco para 
doença cardiovascular (HAN, 1995), perfil bioquímico (valores 
de colesterol total, HDL, LDL, VHDL, Glicemia de jejum e 
hemoglobina glicada [HbA1c]), coletados no hemograma que 
antecedeu à consulta de educação física realizada no próprio 
hospital. Por fim, foi registrada a classificação do consumo 
máximo de oxigênio calculado depois de aplicação de Teste 
Ergométrico em Esteira. Também foram coletadas 
informações de pressão arterial sistêmica, saturação de 
oxigênio, frequência cárdica de repouso e as patologias 
crônicas diagnosticadas, além de informações sobre 
classificação do risco cardiovascular utilizando ferramenta do 
American College of Sports Medicine (ACSM). 
Adicionalmente, foi verificado dentre os pacientes 
encaminhados o percentual de incluídos no Programa de 
Reabilitação Física e suas principais características. 

Os dados contidos nos prontuários sobre renda, 
escolaridade, idade foram autorreferidas nas consultas de 
Educação Física. Estatura, massa corporal, frequência 
cárdica, saturação de oxigênio, pressão arterial, 
circunferências e risco cardiovascular foram mensuradas 
durante as consultas. Os resultados dos exames foram 
extraídos de informações contidas no prontuário, inclusive o 
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dado de Volume de Oxigênio Máximo extraído do exame de 
teste ergométrico.  
 
Caracterização e classificação das variáveis do estudo: 

Idade (anos completos); sexo (masculino/feminino); 
renda (salários mínimos); escolaridade (tipo de ensino, 
completo/incompleto); IMC (baixo peso/normal/sobrepeso/ 
obesidade/obesidade mórbida) (OMS, 1995); tabagismo 
(sim/não); risco cardiovascular (baixo/médio/alto) (BALADY et 
al., 2003); Volume de Oxigênio Maximo (VO2máx) (muito 
fraco/fraco/regular/bom/muito bom/ótimo) (HERDY et al., 2011). 
 
Caracterização quanto às patologias:  

As patologias associadas foram retiradas dos 
prontuários, estas que foram diagnosticadas por médicos 
especialistas como o Diabete Mellitus (DM). Os pacientes 
foram classificados como tendo DM quando o valor de 
glicemia de jejum foi ≥ a 126 mg/L ou após 2 horas de 
sobrecarga de 75g de glicose o valor ≥ a 200mg/L. Outra 
forma de diagnosticar é com a Hemoglobina Glicada (HbA1c) 
(normal ou alterada), sendo considerados valores normais até 
5,9% (Netto et al, 2009 e SBD, 2014). 

Quanto à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), os 
pacientes foram classificados como tendo a doença quando 
os valores de Pressão Arterial Sistólica (PAS) e/ou Pressão 
Arterial Diastólica (PAD) foram de ≥ 140/90 mmHg em 
consultório, >130/85 mmHg, feito por Automedida da Pressão 
Arterial (AMPA), Monitorização Ambulatorial da Pressão 
Arterial (MAPA) ou por Monitorização Residencial da Pressão 
Arterial (MRPA) (SBC, 2010). 

Para Hipotireoidismo, houve diagnóstico quando os 
valores hormonais de tireoide T4 livre < 0,930 ng/dL e o 
hormônio tireoestimulante (TDH) > 4,20 µUI/ml (WARD et al., 
2011). 

Pacientes com Dislipidemia podem ser classificados da 
seguinte maneira, com hipercolesterolemia isolada (LDL-C ≥ 
160mg/dL), hipertrigliceridemia isolada triglicerídeos (TG) (≥ 150 
mg/dL), hiperlipidemia mista (valores de LDL e triglicerídeos já 
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citados acima) e HDL-C baixo (< 40 mg/dL para homens e < 50 
mg/dL para mulheres), isolada ou em associação com aumento 
de LDL-c ou TG (SPOSITO et al., 2007).  

Já a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) foi 
classificada pelo médico especialista (pneumologista) através 
do exame físico, sintomas Crônicos respiratórios (tosse, 
secreção, dispneia e sibilo), exposição a fatores de risco, 
espirometria, oximetria/gasometria e radiograma de tórax 
(Consenso Brasileiro de DPOC, 2004).  
As doenças relacionadas ao coração podem ser 
diagnosticadas através de anamnese, exame físico, exames 
laboratoriais, eletrocardiograma de repouso, teste 
ergométrico, holter, eco cardiograma, esses exames 
identificam se o paciente tem Infarto Agudo do Miocárdio 
(IAM) (que se caracteriza por necrose miocárdica), 
Insuficiência Cardíaca (IC) (caracterizada por redução de 
fração de ejeção miocárdica reduzida) e Arritmias Cardíacas 
(que se definem por alterações na condução do estímulo 
elétrico pelo músculo cardíaco (Nicolau et al, 2007; Bocchi et 
al, 2012 e Lorga et al, 2002)). Sobre os vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV) e Hepatite C (HCV), ambos 
são diagnosticados por exame de sangue específico (SILVA 
et al, 2006). 
 
Análise estatística: 

Os dados foram digitados no programa Microsoft Office 
Excel e analisados no software SPSS 13.0. Os dados 
descritivos foram apresentados em médias e desvio padrão e 
os categóricos através de frequências absoluta e relativa.  
 
Aspectos éticos: 

O projeto do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa na Área da Saúde (CEPAS) da FURG, 
nº 067/2014. A pesquisa teve isenção de termo de 
consentimento, tendo em vista que os dados serão oriundos 
de prontuários médicos já preenchidos e encaminhados pelo 
fluxo de serviço aos profissionais de educação física do 
HU/FURG, assim os indivíduos não sofreram nenhum tipo de 
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intervenção, segundo a Resolução 466/12. Os autores 
declaram não haver nenhum tipo de conflito de interesse no 
presente trabalho. 
 
Resultados 
 

Foram coletadas informações de 173 indivíduos 
atendidos pelo Serviço de Educação Física, a idade variou de 
10 a 79 anos e a maioria com idades entre 56 e 65 anos 
(38,6%) (Tabela 1); a média foi de 51,9 ± 15 anos, com 
predomínio do sexo feminino (75,1%) (Tabela 2). 
 
TABELA 1 – Característica da amostra em relação a variáveis 
sóciodemográficas, comportamental, de saúde e inclusão no 
programa de reabilitação cardiovascular na cidade de Rio 
Grande/RS no ano de 2013 e 2014 (n= 173). 

Variável N % 

Idade (anos)   
10 – 25 11 6,4 
26 – 40 27 15,8 
41 – 55 41 24,0 
56 – 65 66 38,6 

66 ou mais 26 15,2 
Sexo   

Masculino 43 24,9 
Feminino 130 75,1 

Renda (em salários*)   
Até 1  12 20,0 
Até 2  25 41,7 
Até 3  12 20,0 
Até 4  8 13,3 

4 ou mais  3 5,0 
Escolaridade    

Nunca Estudou 3 3,3 
Fundamenta Incompleto 36 40,0 
Fundamental Completo 12 13,3 
Ens. Médio Incompleto 7 7,8 
Ens. Médio Completo 15 16,7 

Graduação Incompleta 8 8,9 
Graduação Completa 9 10,0 

IMC (kg/m
2
)   

Baixo Peso 3 1,7 
Normal 11 6,4 

Sobrepeso 40 23,3 
Obesidade 88 51,2 

Obesidade Mórbida 30 17,4 
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Continuação 

Variável N % 

Tabagismo   
 19 19,4 

Risco Cardiovascular (Framingham)   
Baixo 4 4,4 
Médio 9 9,9 
Alto 78 85,7 

Classificação do VO2máx   
Muito fraco 2 2,6 

Fraco 22 29,0 
Regular 18 23,7 

Bom 19 25,0 
Muito Bom 14 18,4 

Ótimo 1 1,3 
Classificação HbA1c   

Alterada 62 36,1 
Inclusão na reabilitação   

 62 35,4 

*Salário Mínimo em 2013= R$678,00 e em 2014 R$724,00 

 
Percebe-se que 41,7% dos pacientes, conforme 

informação obtida dos prontuários, ganhavam até 3 salários 
mínimos e uma pequena parcela (5,0%) recebia mais de 4 
salários mínimos. Em relação à escolaridade, apenas 3,3% 
relatou nunca ter estudado, entretanto 40% informou ter 
ensino fundamental incompleto e 13,3% fundamental 
completo (Tabela 1). 

Verificou-se que o IMC médio foi de 33,9±7,5 kg/m2 

(Tabela 2), grande parcela dos pacientes atendidos pelo 
serviço de Educação Física apresentava IMC de sobrepeso 
ou obesidade (74,5%) (Tabela 1).  

 
TABELA 2 – Características da amostra de 173 pacientes em um 
hospital em Rio Grande/RS em 2013 e 2014. 

Variável Média DP 

Idade (anos) 51,9 15 
Massa Corporal (kg) 86,6 20,4 
Estatura (cm) 159,8 8,8 
Índice de Massa Corporal (kg/m

2
) 33,9 7,5 

Frequência Cardíaca de repouso 
(bpm) 

78 13 

Pressão Arterial Sistólica (mm.hg) 129 19 
Pressão Arterial Diastólica 
(mm.hg) 

79 12 

SPO 97,5 1,1 
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Continuação 

Variável Média DP 

VO2máx (ml.kg.min) 25,6 22,2 
Circunferência da cintura (cm) 103,3 16,0 
Circunferência abdominal (cm) 108,7 16,4 
Circunferência quadril (cm) 109,0 15,3 
Razão Cintura/Quadril  0,95 0,13 
Glicemia em jejum (mg/dL) 135 56 
Glicemia pós-almoço (mg/dL) 202 105 
Colesterol total (mg/dL) 186 52 
HDL (mg/dL) 49 13 
VLDL (mg/dL) 33 33 
LDL (mg/dL) 105 46 
HbA1c (mg/dL) 7,5 1,8 

*SPO = Saturação de Oxigênio  
† VO2max = Consumo máximo de Oxigênio  
‡HDL = Lipoproteína  de Alta Densidade (High Density Lipoprotein)  
§VLDL = Lipoproteína de Muito Baixa Densidade (Very Low Density Lipoprotein) 
**LDL = Lipoproteína de Baixa Densidade (Low Density Lipoprotein) 
††HbA1c = Hemoglobina Glicada 

 
A circunferência média de cintura foi de 103,3±16,0 

cm, de abdômen foi 108,7± 16,4 cm e quadril de 109,0±15,3 
cm e a relação cintura/quadril média foi de 0,95±0,13. Isto 
significa 89% dos pacientes classificados com risco alto e 
muito alto para doença cardíaca (Tabela 2). 

No que diz respeito ao risco cardiovascular, 85,7% 
apresentou risco alto de acordo com o questionário da ACSM. 
Hemoglobina Glicada estava elevada em 36,1% dos casos, e 
19% relatou ser tabagista. Dos sujeitos classificados com 
elevado risco cardiovascular, 80% foi incluso no Programa de 
Reabilitação Física, os demais encaminhados para outros 
serviços.(Tabela 1). 

A frequência cardíaca de repouso média foi de 78±13 
bpm. A PAS e PAD foram 129±19 mmHg e 79±12 mmHg 
respectivamente; a saturação de oxigênio média foi de 97,5 
±1,1 %, enquanto o VO2máx 25,6±22,2 ml.kg.min (Tabela 2). 

Contudo, conforme a Tabela 3, verificou-se que, entre as 
patologias associadas, a mais prevalente foi a HAS, em 63,4% 
dos pacientes, seguida de diabetes, em 62,4%, da obesidade 
(49,7%) e da dislipidemia (31,8%). Nos prontuários, ainda 
constaram 78 indivíduos com outras patologias. Cabe ressaltar 
que o mesmo indivíduo poderia ter mais de uma doença. 
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TABELA 3 – Patologias associadas aos pacientes que foram 
atendidos no Ambulatório de Educação Física no Hospital de Rio 
Grande/RS no ano de 2013 e 2014. (n=173 pessoas) 

Doença N % 

Diabetes Mellitus 108 62,4 
Hipertensão 109 63,4 
Hipotireoidismo 25 14,4 
Infarto agudo do miocárdio 13 7,5 
Arritmia 3 1,7 
Insuficiência cardíaca 8 4,6 
HIV 8 4,6 
HCV 9 5,2 
Acidente vascular cerebral 3 1,7 
DPOC 4 2,3 
Dislipidemia 55 31,8 
Obesidade 86 49,7 
Outra 78 45,1 

 
Em relação à inclusão no Programa de Reabilitação 

Física e IMC, verificou-se que os que chegaram com baixo 
peso (66,7%), sobrepeso (60%), obesidade (28,4%) e 
obesidade mórbida (36,7%) foram incluídos, comparados com 
pacientes com IMC normal, já nenhum dos onze foram 
inseridos no Programa Reabilitação Física (Figura 1). 

Também, notou-se associação entre níveis alterados 
de HbA1c e a inclusão no Programa de Reabilitação. Dos 62 
pacientes que apresentaram valores alterados deste marcador 
de diagnóstico para DM, todos foram incluídos no Programa, 
enquanto nenhum com este marcador normal (n=111) foi 
incluído (Figura 1).  

Dos pacientes incorporados ao Programa de 
Reabilitação, 61,3% estavam diagnosticados com DM, o 
mesmo percentual de indivíduos inclusos com HAS, 54,8% 
com obesidade, 33,9% com dislipidemia, 14,5% com 
hipotireoidismo, 8% com vírus da imunodeficiência humana 
(HIV), 6,5% Infarto Agudo do Miocárdio, 6,5% Insuficiência 
Cardíaca e 4,8% Vírus da Hepatite C (HCV), DPOC em 3,2%, 
arritmia e AVC em 1,6% dos atendidos e 51,6% de indivíduos 
relataram terem outras patologias associadas (Figura 1). 
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FIGURA 1 – Apresenta Características dos pacientes inclusos no Programa de 
Reabilitação Física nos anos de 2013 e 2014, em um hospital de Rio Grande/RS. 

 
Discussão 
 

A Educação Física na Saúde Pública vem sendo 
dissipada cada vez mais como prioridade, a partir das 
evidências de que a prática de atividade física pode trazer 
benefícios à saúde da população (PATE et al., 2008 e BLAIR 
et al., 2004). Por outro lado, a não adoção deste 
comportamento, ou seja, o sedentarismo, está diretamente 
associado ao desenvolvimento das DCNT, maiores 
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causadoras de mortalidade ao redor do mundo (KOHL et al., 
2012) Sabendo que grande parte da população não atinge o 
mínimo de atividade física recomendada, surge a necessidade 
da criação de estratégias para que esses índices sejam 
alcançados, e a atividade física seja vista como uma 
prevenção à saúde, com baixo custo para o País (HALLAL et 
al., 2005; HALLAL et al., 2007). 

Sobre os valores encontrados no estudo, as doenças 
mais prevalentes entre os pacientes foram a HAS (63,4%) e o 
DM (62,4%),sendo a primeira um caminho causal para doença 
cardiovascular (SBC, 2010). Em relação à HAS, no Brasil, 
identificaram-se prevalências de 24% entre mulheres e 17,3% 
entre homens, com idade igual ou superior a 20 anos. 
Também verificou-se que cerca de metade dos homens e 
mais da metade das mulheres com idade de 60 anos ou mais 
possuem HAS. Já sobre o DM, esta doença está em 
crescimento no País, havendo cerca de 1,6 milhão de casos 
registrados no Brasil (SCHMIDT et al., 2011).  

Em relação às elevadas prevalências dessas doenças 
que atingiram cerca de 2/3 dos estudados, possivelmente se 
justifique o fato de o Programa de Reabilitação estar situado 
dentro de um Centro Integrado do Diabetes, o qual possui 
especialistas endocrinologistas e cardiologistas que também 
atendem a esta parcela da população. 

A terceira doença com maior proporção detectada foi a 
obesidade, verificada em aproximadamente 50% dos 
pacientes. Essa doença tem se tornado cada vez mais 
prevalente. Em 2010, foi estimada causar 3,4 milhões de 
mortes no mundo. (NG et al., 2013). O excesso de peso e a 
circunferência abdominal aumentada elevam as chances de 
procura por consulta médica em UBS, em serviços de 
urgência e de emergência hospitalares (TOMASI et al., 2014).  

Quando se compararam as características dos 
pacientes incluídos no serviço do HU FURG com o serviço de 
Reabilitação Cardíaca de Santa Catarina, evidenciaram-se 
algumas diferenças. Neste, havia 381 pacientes do setor 
privado e usuários do SUS, a maioria eram homens, com 
sobrepeso e idade média de 56 anos aproximadamente. As 
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patologias associadas mais presentes neste grupo foram 
HAS, IAM, hipercolesterolemia, (SANTOS et al., 2013). No 
serviço do HU FURG, a média de idade foi de 51,9 anos, a 
maioria do sexo feminino e as patologias mais frequentes 
associadas foram HAS, DM e obesidade, totalizando 173 
pacientes, unicamente usuários do SUS. 

Com relação aos pacientes incluídos no Serviço de 
Reabilitação, notamos que, entre os que tinham IMC alterado, 
muitos foram incluídos no serviço, inclusive aqueles pacientes 
com IMC abaixo do normal. Fato que provavelmente pode ter 
relação com o Hospital em que se desenvolveu o estudo ser 
referência em HIV na região. Sabe-se que o paciente HIV tem 
perda de peso como sintoma característico da doença (PIRES 
et al., 2012). 

Em um estudo realizado no Instituto de Cardiologia de 
Porto Alegre, quando foi analisado o perfil de 160 pacientes, 
sendo a maioria do sexo masculino, tiveram como resultados 
que 79,4% eram HAS, 54,4% eram dislipidêmicos, IMC médio de 
30,53 Kg/m2, idade média em 61,39 anos, o que se assemelha 
com este estudo nas patologias associadas, média de IMC 
apenas com diferença da média de idade, pois nossa população 
tem como média de idade 51,9 anos (KLAHR et al., 2013). 
 Foram inclusos no serviço de Reabilitação Física todos 
os usuários que chegaram para a consulta com a HbA1c 
alterada. Isso pode ser explicado, pois a alteração da HbA1c 
aumenta o risco cardiovascular, independente do controle 
momentâneo da glicemia do paciente (BETTEGA et al., 2013). 

As patologias mais observadas neste estudo (HAS, 
DM, Obesidade e Dislipidemia) são exatamente as patologias 
mais encontradas em um estudo realizado em centro 
específico de Cardiologia, na cidade de São Paulo, nos anos 
de 2002 a 2011(CARVALHO et al., 2011). Isso pode ter 
ocorrido por estas patologias estarem diretamente ligadas a 
Doenças Cardiovasculares, e o exercício físico ser importante 
fator contribuinte para redução do efeito deletério das 
mesmas. 
 Possivelmente, foi verificada baixa prevalência de 
Acidente Vascular Encefálico, provavelmente por estes 
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pacientes estarem comumente em atendimento realizado pela 
fisioterapia, de igual maneira, esta situação pode ter ocorrido 
com os pacientes diagnosticados com DPOC e HIV.  
 Para todos os dados encontrados, é de fundamental 
importância compreender que o Serviço da Educação Física no 
sistema público vem para somar no quesito prevenção e 
promoção de saúde. Nenhum serviço pode ser bem feito 
exclusivamente por uma única profissão e sim, a soma do 
multiprofissional faz com que amenizemos não somente as 
internações, cirurgias, despesas, atendimentos, mas o 
sofrimento, a dor, a mortalidade precoce, a perda da função 
desses pacientes. Somado a isso, ter um profissional a mais na 
escuta deste ser humano (OMS, 2010 e LOCH et al., 2012). 
 Algumas dificuldades foram encontradas na realização 
do estudo, como dados incompletos nos prontuários, bem 
como o serviço ter apenas dois anos de registro, e passar por 
constante aperfeiçoamento ao longo do tempo, o que implicou 
seguidas mudanças nas ferramentas de avaliação e registro 
utilizadas. 
 Na residência multiprofissional, na área da saúde, as 
dificuldades são inúmeras. Por ser uma estratégia nova, é 
necessária a compreensão de todos sobre o serviço, o regime, 
e quais as profissões inseridas, além do que cada profissão 
pode fazer pelo serviço. Há ainda um longo percurso a seguir 
para que possamos, efetivamente, compartilhar, ensinar e 
aprender com êxito. Porém, os resultados e as experiências 
merecem ser divididos, para que possamos abranger o 
conhecimento sobre Residências Multiprofissionais. 
 
Conclusão 
 
 Por acreditar em mais espaços como estes, para que 
possamos desenvolver um trabalho de Reabilitação Física no 
SUS, promovendo saúde, juntamente com as Residências 
Multiprofissionais, e para que os espaços já existentes 
possam receber um olhar diferenciado, são necessários mais 
trabalhos para compartilhar vivências. 

Contudo, fica aqui uma faceta do fenômeno tão 
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complexo que é as Residências Multiprofissionais e o que elas 
podem contribuir para o Sistema Único de Saúde. Além de pôr 
à vista os locais onde a Profissão de Educação Física pode 
estar inserida na saúde da população. 
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CAPÍTULO 9 
 
 

O conhecimento de uma equipe de saúde da família sobre 
plantas medicinais e seu uso na atenção básica 

 
 

Fernanda Souza Coelho 
Sibele da Rocha Martins 

 
Introdução 
 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é tida como uma 
reorientação do modelo assistencial da atenção básica, 
fundamentando-se nos princípios do Sistema Único de Saúde 
(SUS), sendo eles a universalidade, integralidade, equidade, 
hierarquização, descentralização e controle social (BRASIL, 
1997). 

A atenção em saúde, na ESF, pauta-se na dimensão 
do cuidado familiar, por meio de uma equipe multiprofissional, 
que acompanha um determinado número de famílias, 
localizadas em uma área geográfica demarcada. A equipe 
considera e conhece os diferentes contextos em que as 
famílias vivem, sejam nos domicílios, espaços comunitários, 
empresas e outros. O acompanhamento permanente 
possibilita o estabelecimento de vínculos de compromisso e 
de corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e a 
população (LOURENÇÃO; SOLER, 2004; BRASIL, 2005). 
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A ESF do município do Rio Grande, por intermédio da 
Secretaria de Município de Saúde (SMS), mantém parceria 
com a Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e outras 
instituições formadoras, tais como Anhanguera Educacional e 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Sul (IFRS). Há a inserção de graduandos em 
estágios nas Unidades Básicas em Saúde da Família 
(UBSF’s) e Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), além 
de profissionais residentes do Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF) da FURG, que 
desenvolvem atividades em serviço na unidade em que estão 
inseridos, junto às equipes da ESF e em demais campos de 
estágios articulados à Estratégia. 

A RMSF, criada em 2010, incentiva o profissional 
residente (enfermeiro, educador físico e psicólogo) a 
desenvolver sua capacidade de reflexão sobre o SUS e o 
processo de trabalho das equipes da ESF. Além disso, 
estimula o profissional residente a identificar os problemas de 
saúde e as necessidades das comunidades em que estão 
atuando, buscando alternativas de cuidado para tratar de tais 
problemas. Torna-se uma experiência enriquecedora para o 
profissional residente, uma vez que consegue visualizar a 
articulação da rede de saúde com a população (FURG, 2010). 

A partir da aprovação Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares (PNPIC), em 2006, diversas 
políticas, programas e projetos foram desenvolvidos. No 
âmbito federal, ganhou destaque a Política Nacional de 
Plantas Medicinais e Fitoterápicos, aprovada pelo Decreto Nº 
5.813, de 22 de junho de 2006. Através desta política, foram 
estabelecidas diretrizes e linhas prioritárias para ações, como 
a garantia ao acesso seguro e ao uso racional de plantas 
medicinais e fitoterápicos no Brasil, ao desenvolvimento de 
tecnologias e inovações, ao fortalecimento das cadeias e dos 
arranjos produtivos, ao uso sustentável da biodiversidade 
brasileira e ao desenvolvimento do Complexo Produtivo da 
Saúde (BRASIL 2006b; 2012). 

De acordo com o diagnóstico realizado pelo Ministério 
da Saúde (MS), as plantas medicinais e a fitoterapia são as 
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mais presentes entre as PICs no SUS. Existem estados e 
municípios com elevado tempo de experiências, que possuem 
legislação específica, com a produção em laboratórios, 
fornecendo plantas medicinais e derivados, principalmente na 
Atenção Primária à Saúde (APS) (BRASIL, 2012a). 

As ações e programas relacionados às plantas 
medicinais e a fitoterapia no SUS são desenvolvidos de 
diferentes formas no País. Na Unidade Básica em Saúde da 
Família (UBSF), em que são desenvolvidas as atividades da 
RMSF, existe um espaço, criado pelos residentes da primeira 
turma do programa, em conjunto com a comunidade, que foi 
utilizado para a construção de uma horta comunitária com o 
cultivo de algumas espécies de plantas medicinais, tais como, 
palminha, boldo, capim cidrão, funcho, hortelã, entre outros, 
que tem sido preservada pelos residentes que estão 
desenvolvendo suas atividades na unidade. 

Os residentes, envolvidos com a temática das plantas 
medicinais, passaram a participar de algumas reuniões do 
Grupo de Trabalho (GT) multiprofissional e interinstitucional 
formado para a elaboração de um macroprojeto para a 
introdução e utilização de plantas medicinais e fitoterapia na 
Atenção Básica de Saúde no município do Rio Grande, 
denominado “Promoção da Saúde na Atenção Básica pelo 
emprego de plantas medicinais, no município do Rio Grande – 
RS”. Este grupo foi articulado e iniciou suas atividades em 
outubro de 2012, por profissionais da Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) do Rio Grande e da Escola de Enfermagem 
(EENF), que reconheceram a importância desta prática 
através de suas experiências (GOMES, 2013). 

Inicialmente, o GT formado desenvolveu atividades 
visando à integração e instrumentalização de seus membros, 
bem como o conhecimento da infraestrutura existente no 
município e região. Residentes da RMSF integraram-se ao 
grupo de trabalho, fazendo parte, também, de um subgrupo 
para a redação do projeto (GOMES, 2013). 

O GT então selecionou seis UBSF’s para participarem 
do projeto piloto após análise da estrutura das unidades, no 
que se refere a espaço físico, disponibilidade, interesse e 
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experiência de médicos e enfermeiros das equipes pelas PIC.  
A partir de então, sentiu-se a necessidade de 

identificar como os profissionais, que integram uma das 
equipes de saúde selecionadas para a participação no macro 
projeto, utilizam as plantas medicinais em seu próprio cuidado 
e no cuidado aos usuários. Assim, este capítulo é parte do 
estudo realizado por uma enfermeira residente que buscou 
analisar o conhecimento dos trabalhadores de uma Unidade 
Básica de Saúde da Família sobre plantas medicinais e seu 
uso na atenção básica. 
 
Práticas Integrativas e Complementares no SUS 
 

A criação do Programa de Medicina Tradicional pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), no final da década de 
70, culminou com a iniciativa de incentivar os Estados-membros 
a estabelecerem e implementarem políticas públicas para uso 
racional e integrado da Medicina Tradicional/Medicina 
Complementar Alternativa (MT/MCA) nos sistemas de atenção à 
saúde, além de estimular o desenvolvimento de estudos 
científicos para melhor conhecimento de sua segurança, eficácia 
e qualidade (BRASIL, 2006a). 

No Brasil, a legitimação e a institucionalização dessas 
abordagens de atenção à saúde iniciaram-se a partir da 
década de 80, principalmente após a criação do SUS. Os 
estados e municípios, através da descentralização e 
participação popular, ganharam maior autonomia, podendo 
definir suas políticas e ações de atenção à saúde 
recomendadas pelas Conferências Nacionais e OMS 
(BRASIL, 2006a). 

Em 2003, iniciou-se a estratégia de elaboração de uma 
Política por um grupo gestor, que preparou um plano de ação 
a ser adotado por subgrupos, para, posteriormente, ser 
consolidado em documento técnico único relativo à Política 
Nacional. Em fevereiro de 2006, foi estabelecida a Política 
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) 
no SUS, com o propósito de atender à recomendação da 
OMS e de normatizar as práticas relacionadas à medicina 
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tradicional na rede pública de saúde (BRASIL, 2006a). 
O campo da PNPIC contempla sistemas médicos 

complexos e recursos terapêuticos, os quais são também 
denominados pela OMS de MT/MCA. As PIC englobam 
sistemas e recursos que envolvem abordagens, a fim de 
estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e 
recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e 
seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no 
desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser 
humano com o meio ambiente e a sociedade. Outros pontos 
compartilhados nesse campo são a visão ampliada do 
processo saúde-doença e a promoção global do cuidado 
humano, especialmente do autocuidado (BRASIL, 2006a). 

Para Ceolin et al. (2009), as terapias complementares 
apresentam uma visão holística ao indivíduo, a atenção é 
voltada para o estilo de vida do usuário, suas relações sociais, 
seu estado emocional, sua alimentação, ocorrendo um 
processo de interação entre o profissional e o paciente. 

A PNPIC contempla, entre outras, diretrizes e 
responsabilidades institucionais para implantação/adequação 
de ações e serviços de medicina tradicional chinesa – MTC –, 
acupuntura, homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia, e 
institui observatórios em saúde para o termalismo 
social/crenoterapia e para a medicina antroposófica no SUS 
(BRASIL, 2012a). 

Andrade e Costa (2010) consideram a PNPIC no SUS 
uma política de inclusão terapêutica aberta a outros saberes e 
racionalidades, o que pode favorecer a complementariedade, 
ampliando a variedade de opções para os cuidados em 
saúde. Para o MS, a inclusão das PIC no SUS, desde sua 
concepção, está relacionada à qualificação da atenção, e 
amplia o acesso às práticas/recursos antes restritas à área 
privada e/ou conveniada (BRASIL, 2011). 

Foi possível observar avanços para a saúde no País 
através da PNPIC no SUS, fato comprovado pelo aumento 
significativo de ações, programas e políticas nos estados e 
municípios brasileiros após a aprovação desta Política. 
Podem-se citar os estados do Ceará, Espírito Santo, Minas 
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Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e São Paulo, que tiveram iniciativas voltadas à 
normatização do serviço de práticas na APS (BRASIL, 2011). 

No Rio Grande do Sul, vale destacar o Projeto de Lei 
nº 108/2006, da Assembleia Legislativa que institui a Política 
Intersetorial de Plantas Medicinais e de Medicamentos 
Fitoterápicos e dá outras providências e a Lei nº 2636, de 10 
de janeiro de 2007, que institui a Política Interssetorial de 
Plantas Medicinais e de medicamentos Fitoterápicos no 
Município de Gravataí (BRASIL, 2011). 

O processo de formulação da PNPIC e sua aprovação 
originaram debate nacional sobre o tema e indicaram 
demandas e ações para aumento do acesso da população a 
serviços de qualidade e eficazes dessas práticas no SUS 
(BRASIL, 2011). 

Segundo o MS, uma perspectiva importante para 
ampliação e melhoria das ações em PIC são os NASF. Esses 
núcleos possibilitariam a criação de meios para que gestores 
municipais possam incluir, entre os profissionais de saúde que 
compõem essas equipes, outros profissionais como, por 
exemplo, os médicos homeopatas e os profissionais habilitados 
para o exercício de MTC/acupuntura (BRASIL, 2011). 

Assim, com a inserção de diferentes profissionais 
habilitados ao desenvolvimento das PIC, poderá ser possível 
ampliar a divulgação e a sua implementação na Atenção 
Básica, de forma a contribuir para que tais práticas tornem-se 
mais respeitadas, conhecidas e disponíveis para toda a 
população brasileira, fortalecendo os princípios do SUS 
(AZEVEDO; PELICIONI, 2012). 
 
Plantas Medicinais e Fitoterapia 
 

Desde a antiguidade, as pessoas utilizam plantas com 
a finalidade de tratar e curar enfermidades. Para Tomazzoni, 
Negrelle, Centa (2006), a história do uso de plantas 
medicinais comprova que elas acompanharam os seres 
humanos, constituindo os primeiros recursos terapêuticos 
utilizados pelos povos. 
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No Brasil, há registros de que os primeiros médicos 
portugueses frente à carência, na colônia, de remédios 
empregados na Europa, obrigaram-se a compreender a 
importância dos medicamentos de origem vegetal utilizados 
pelos indígenas (BRASIL, 2012a). 

Embora a medicina moderna esteja bem desenvolvida 
em grande parcela do mundo, a OMS reconhece que grande 
parte da população dos países em desenvolvimento depende 
da medicina tradicional para sua atenção primária, sendo que 
80% desta população utilizam práticas tradicionais nos seus 
cuidados básicos de saúde e 85% destes utilizam plantas 
medicinais ou suas preparações (BRASIL, 2006b). 

Conforme Brasil (2009b), planta medicinal é a espécie 
vegetal cultivada ou não, utilizada com propósitos terapêuticos 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003). Já fitoterápico é o 
produto obtido de planta medicinal, ou de seus derivados, 
exceto substâncias isoladas, com finalidade profilática, 
curativa ou paliativa. 

A aprovação da PNPIC em 2006 desencadeou o 
desenvolvimento de políticas, programas e projetos em todas 
as instâncias governamentais, pela institucionalização dessas 
práticas no SUS. A necessidade da construção de uma 
política nacional, que contemplasse o desenvolvimento de 
toda a cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos, 
deu-se a partir do momento em que se compreendeu as 
plantas medicinais como instrumento que demanda ações 
interssetoriais, transcendendo o setor saúde, transcorrendo 
pela agricultura, meio ambiente, desenvolvimento agrário, 
indústria, ciência e tecnologia, entre outras (BRASIL, 2012a). 

Dessa forma, foi estabelecida a Política Nacional de 
Plantas Medicinais e Fitoterápicos, com o intuito de garantir à 
população brasileira o acesso seguro e uso racional de 
plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso 
sustentável da biodiversidade, com diretrizes e ações para 
toda a cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos 
(BRASIL, 2012a). 

Após a aprovação da política, foi instituído um Grupo de 
Trabalho Interministerial 9(GTI), com o objetivo de elaborar o 
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Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, o qual 
foi aprovado por meio da Portaria Interministerial nº 2.960,em 9 
de dezembro de 2008. O Programa tornou-se o instrumento 
principal para orientar os gestores federais na implantação das 
diretrizes da política nacional (BRASIL, 2012a). 

De acordo com o MS, as ações realizadas com plantas 
medicinais e fitoterapia no SUS deveriam ocorrer 
prioritariamente na Saúde da Família. Esse fato é considerado 
devido a fundamentos e princípios dessa Estratégia, e à 
particularidade da prática da fitoterapia – a qual abrange 
interação entre saberes, parcerias nos cuidados com a saúde 
e ações de promoção e prevenção (BRASIL, 2012a).  

A criação dos NASF proporcionou o desenvolvimento 
de ações com plantas medicinais e fitoterapia na atenção 
básica, com o objetivo de expandir as suas abrangências e 
finalidades. Os profissionais do NASF podem contribuir no 
planejamento, monitoramento, avaliação e orientação sobre a 
prática da fitoterapia e plantas medicinais, por meio de ações 
conjuntas com as equipes de SF e população, como, por 
exemplo, através de práticas da educação permanente 
(BRASIL, 2009a; BRASIL 2012a). 

O acesso da população à prática e aos benefícios da 
fitoterapia na ESF torna-se importante campo para o 
desenvolvimento de suas potencialidades de forma 
multiprofissional. A proximidade entre trabalhadores da saúde e 
comunidade reforça o papel da Estratégia como contato primário 
do usuário com o SUS, assim como a ampliação das ofertas de 
cuidado favorece o princípio da integralidade (BRASIL, 2012a). 

No estudo de Tomazzoni, Negrelle, Centa (2006) sobre 
a utilização de plantas na terapia popular, pela comunidade de 
usuários da USF Nossa Senhora dos Navegantes, no 
município de Cascavel, constataram que as plantas 
medicinais para esta comunidade representam fator 
importante para a manutenção das condições de saúde, 
sendo, também, parte de um saber local preservado e 
utilizado, ou seja, de sua cultura e costumes. 

Pereira et al. (2010) consideram que, embora haja a 
influência tecnológica, permanece viva a cultura popular do 
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cultivo e uso das plantas medicinais, contribuindo para a prática 
e desenvolvimento da medicina popular. O conhecimento da 
fitoterapia é fundamental para a utilização racional das plantas 
medicinais, encarregando-se os profissionais da área de saúde 
de fornecerem subsídios e orientações para que a comunidade 
venha usufruir dessa prática milenar. 

No estudo de Fontanella et al. (2007) com uma 
comunidade usuária do SUS na cidade de Tubarão (SC), o 
uso de chás foi uma das terapias com maior conhecimento e 
acesso citado por aquela comunidade. Além disso, o estudo 
mostrou que as terapias não convencionais são utilizadas sem 
o acompanhamento de um profissional especializado.  

Badke et al. (2011) constataram em seu estudo que é 
comum o uso do chá caseiro entre os moradores de uma 
comunidade assistida por uma USF em um município do Rio 
Grande do Sul, e que a grande parte das plantas medicinais 
utilizadas tem suas indicações terapêuticas populares 
semelhantes à literatura científica. Além do mais, acreditam 
na necessidade de aproximação entre o saber popular e 
científico e de elaboração de projetos que tratem desse tema. 

Assim, o uso de plantas medicinais e fitoterápicos está 
presente em todas as antigas e atuais civilizações, exercendo 
papel relevante na manutenção da saúde dos povos, não 
somente como recurso terapêutico, mas também pela 
coexistência com crenças, valores e necessidades da 
humanidade (BRASIL, 2012a). 
 
Metodologia de trabalho 
 

O trabalho foi desenvolvido em uma Unidade Básica 
de Saúde da Família, composta por duas equipes divididas 
em quinze microáreas, totalizando 7.112 pessoas e 2.198 
famílias cadastradas. As equipes recebem estagiários de 
Enfermagem e Medicina da FURG, de Fisioterapia e 
residentes da RMSF e desenvolvem, diariamente, vários 
procedimentos, bem como atividades de prevenção e 
promoção da saúde, consultas médicas e de enfermagem. 
Além disso, a equipe conta com o apoio de uma equipe do 
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Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) e do Conselho 
Gestor Local de Saúde. 

Os sujeitos foram os profissionais que faziam parte da 
equipe no momento da realização do trabalho. Foram eles: 
dois profissionais médicos, duas enfermeiras, três técnicos de 
enfermagem, dezesseis agentes comunitários de saúde 
(ACS), um dentista e um auxiliar em saúde bucal, totalizando 
vinte e cinco profissionais. No entanto, foram entrevistados 
apenas 19 trabalhadores, pois não foi possível realizar as 
entrevistas com quatro ACS, pois dois estavam afastados por 
motivo de doença e dois estavam em período de férias; e com 
os dois profissionais médicos, um por recusar-se a participar e 
a outra por falta de disponibilidade de tempo para a entrevista. 

O período de coleta de dados ocorreu entre os meses 
de novembro e dezembro de 2013, por meio de um roteiro de 
entrevista com questões abertas, cujo entrevistado teve a 
possibilidade de discorrer sobre o tema proposto, sem 
respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador. 

O tratamento dos dados foi realizado por meio da 
técnica de Análise de Conteúdo, que busca a interpretação 
cifrada do material de caráter qualitativo. Dentro da Análise de 
Conteúdo, têm sido desenvolvidas diversas técnicas, dentre 
as quais está a Análise Temática, que consiste em descobrir 
os núcleos de sentido que compõem uma comunicação cuja 
presença ou frequência signifiquem algo para o objetivo 
analítico visado. (MINAYO, 2004). 
 
Resultados encontrados e discussão 
 
O conhecimento dos profissionais da Unidade Básica 
Saúde da Família sobre plantas medicinais 
 

O uso de plantas como remédios caseiros e comunitários 
nas práticas populares e tradicionais, segundo Nóbrega, Agra, e 
Albuquerque (2011), é conhecido, atualmente, como medicina 
alternativa, contudo, na pré-história, o homem já utilizava e sabia 
distinguir as plantas que serviam de alimento daquelas que 
podiam auxiliá-lo na cura de alguma moléstia. 
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No Brasil, cerca de 82% da população utiliza produtos 
à base de plantas medicinais nos seus cuidados com a saúde, 
seja pelo conhecimento tradicional indígena, quilombola, e 
comunidades tradicionais, bem como pelo uso na medicina 
popular, transmitida entre as gerações, ou pelos sistemas 
oficiais de saúde, como pratica de cunho cientifico, orientada 
pelos princípios e diretrizes do SUS (BRASIL, 2012a). 

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), todo o 
território ou unidade de saúde pode identificar com facilidade, na 
comunidade adscrita, aquelas pessoas que detêm 
conhecimentos quanto aos tratamentos com plantas medicinais 
e alguns de seus derivados caseiros (BRASIL, 2012a). 

Neste trabalho, os profissionais foram questionados com 
relação ao seu conhecimento sobre as plantas medicinais, bem 
como acerca da utilização no seu cuidado ou de seus familiares. 
A maioria dos trabalhadores afirmou conhecer e utilizar algum 
tipo de planta. Estas foram as mais citadas: a erva-cidreira, o 
boldo, o capim cidrão, a marcela e o funcho. 

O estudo feito por Machado, Czermainski e Lopes 
(2012) sobre o conhecimento dos profissionais da saúde 
sobre plantas medicinais também revelou que a maioria dos 
trabalhadores possui conhecimento básico sobre as plantas. 
Dentre as plantas citadas, estão: erva-doce, camomila, boldo, 
cáscara-sagrada, copaíba, erva-cidreira, funcho, guaco, 
laranjeira, marcela e sene. 

Ao questionar os entrevistados sobre a origem do 
conhecimento popular adquirido, a maioria dos trabalhadores 
referiu ter aprendido com a família, principalmente por parte 
dos pais e avós. Contudo, também foram referidas outras 
formas de obtenção do conhecimento, como as atividades 
profissionais e a participação em cursos.  

No estudo de Arnous, Santos e Beinner (2005), 84,5% 
dos entrevistados afirmaram ter aprendido sobre as plantas 
medicinais com seus antecedentes, principalmente com os 
avós. Veiga Jr. (2008), em seu estudo sobre o consumo de 
plantas medicinais na Região Centro-Norte do Estado do Rio 
de Janeiro, verificou que 90,1% dos entrevistados 
responderam ter aprendido sobre o uso das plantas com a 
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família ou pessoas próximas.  
Os profissionais foram ainda questionados sobre qual 

a parte da planta medicinal que mais utilizavam e de que 
forma realizam o preparo para o consumo. A maioria dos 
trabalhadores respondeu utilizar as folhas, sendo a infusão 
(fria ou quente) o modo de preparo mais citado. 

Zanette et al. (2011) destaca a necessidade de 
considerar que, ao utilizar uma planta medicinal, é necessário 
observar a quantidade e a maneira correta de prepará-la. O 
potencial risco de intoxicação justifica cuidados especiais na 
preparação e consumo de plantas medicinais, bem com a 
obediência às dosagens prescritas, para que uma série de 
acidentes sejam evitados. 

Para fins de padronização, a RDC 10/2010 apresenta 
as medidas de referência para o preparo das plantas 
medicinais, assim como a posologia adequada. Reforça que 
as alegações terapêuticas consideram apenas as formas de 
preparo e usos específicos, ficando excluídas ações 
farmacológicas e indicações terapêuticas que, embora 
relevantes pelo uso tradicional, ou subsidiadas por estudos 
científicos, requeiram formas de preparação ou uso não 
previstas nesta Resolução. 

Lemões et al. (2012) salientam a importância de 
conhecer a utilização, o preparo adequado, os riscos e 
benefícios das plantas medicinais pela população e pelos 
trabalhadores que compõem os serviços de saúde. Destacam 
a importância do investimento em estudos, pesquisas e em 
discussões referentes ao tema, para que seja possível a 
contribuição com a prática baseada em evidências, no 
preenchimento de lacunas do conhecimento e na contribuição 
do processo de saúde/doença dos usuários. 
 
Conhecimento dos profissionais sobre a utilização das 
plantas por parte da comunidade 
 

O conhecimento das plantas medicinais contribui, 
fundamentalmente, para a sua utilização racional, cabendo 
aos profissionais da área de saúde fornecerem subsídios e 
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orientações para que a comunidade busque uma assistência 
básica de saúde e possa usufruir dessa prática milenar. 

Assim, destaca-se a importância da realização de 
pesquisas etnobotânicas, a fim de resgatar o conhecimento 
tradicional das populações, em áreas urbanas, seja pelo seu 
valor histórico-cultural, seja pela necessidade de confirmação 
das indicações de uso. (BRASILEIRO et al., 2008). 

Com o propósito de saber sobre a orientação do uso das 
plantas medicinais nas práticas realizadas na UBSF, os 
profissionais foram questionados sobre a utilização de plantas 
medicinais pela comunidade, bem como quais plantas são 
relatadas pelos usuários da Unidade. De acordo com os relatos 
dos trabalhadores, percebeu-se que os idosos são os que mais 
utilizam as plantas medicinais, sendo o boldo, a carqueja e a 
marcela as mais citadas. No estudo realizado por Brasileiro et al. 
(2008)  apontou que as pessoas que detêm um conhecimento 
maior sobre plantas medicinais são aquelas com idade superior 
a 60 anos e com nível de escolaridade mais baixo, ao passo que 
as pessoas mais jovens e com melhor nível de escolaridade se 
mostraram pouco interessadas na temática. 
 
A utilização das plantas medicinais nas práticas 
realizadas na UBSF  
 

Constata-se a importância para o profissional de saúde 
do conhecimento básico sobre plantas medicinais e fitoterapia 
e, principalmente, dos costumes da população com relação à 
utilização das plantas medicinais para o tratamento de 
problemas de saúde (ARNOUS; SANTOS; BEINNER, 2005). 

Assim, os profissionais entrevistados foram questionados 
com relação à orientação repassada aos usuários da UBSF 
sobre o uso de plantas medicinais e qual a aceitação desta 
prática na comunidade. Alguns profissionais relataram indicar as 
plantas para o tratamento de afecções simples, não sendo 
possível afirmar a aceitação por parte dos usuários, mesmo para 
aqueles que relatam que irão seguir as orientações dos 
profissionais. Contudo, foi expressamente significante o relato da 
maioria dos entrevistados da não indicação do uso de plantas 
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medicinais para os usuários, justificada pela falta de 
conhecimento e capacitação para tal prática.  

Para Veiga Jr. (2008), os profissionais da área de 
saúde demonstram grande reticência na indicação das plantas 
medicinais, especialmente pelo receio dos efeitos adversos. 
Cruz e Sampaio (2012) afirmam que a indicação das terapias 
complementares pelos profissionais encontram-se ainda em 
níveis bem inferiores ao realmente utilizado pela população. 

Os dados a respeito da baixa indicação pelos 
profissionais estariam relacionados ao desconhecimento dos 
riscos e à visão limitada quanto à resolutividade que essas 
terapias podem ter, motivos esses encontrados nos estudos 
de Cruz e Sampaio (2012). 

Para Arnous, Santos, Beinner (2005), os profissionais 
de saúde não estimulam o uso de plantas medicinais por falta 
de conhecimento, e encontram pouco respaldo para estudar o 
assunto e esclarecer as dúvidas da população. 

Dessa forma, é necessário proporcionar aos 
profissionais o conhecimento sobre as plantas medicinais, 
com a finalidade de torná-los detentores do saber para a 
utilização dessa prática no seu cotidiano pessoal e 
profissional. Os benefícios certamente serão inúmeros, sendo 
um deles a relevância da educação em saúde para os 
usuários da UBSF. 
 
Promoção da utilização das plantas medicinais em uma 
UBSF 
 

A promoção do uso racional de plantas medicinais e de 
fitoterápicos no SUS requer o desenvolvimento de estratégias de 
divulgação e informação aos profissionais de saúde, gestores e 
usuários com relação aos conhecimentos básicos necessários 
sobre a utilização das plantas medicinais e fitoterápicos. Para 
tanto, deverão ser desenvolvidas ações de informação e 
divulgação dessa prática aos usuários do SUS (BRASIL, 2012a). 

Os trabalhadores das equipes quando questionados 
sobre quais ações deveriam ser realizadas na Unidade para 
facilitar a utilização das plantas medicinais pelos usuários, 
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todos enfatizaram a realização de capacitações para os 
profissionais, colocando-se dispostos a participar de tais 
ações, a fim de obter conhecimentos para si e para repassar 
aos usuários. 

O Ministério da Saúde orienta sobre a necessidade do 
desenvolvimento de ações de informação e divulgação das 
PICs aos usuários do SUS, por meio de cartazes, cartilhas, 
folhetos, vídeos. E, também, identifica, articula e apoia 
experiências de educação popular, considerando as 
metodologias participativas e o saber popular (Brasil, 2012a). 

No trabalho de Machado, Czermainski e Lopes (2012), 
foi demonstrada a necessidade de capacitação dos 
trabalhadores do SUS sobre terapias integrativas e 
complementares, sendo necessárias atividades de educação, 
em um espaço em que as diferenças conceituais de cada 
prática possam ser esclarecidas entre os profissionais. 
 
Considerações finais 
 

Ao final do estudo, pode-se observar que os 
trabalhadores das equipes de Saúde da Família conhecem e 
fazem uso pessoal de algum tipo de planta medicinal. A 
origem do seu conhecimento vem da família, sendo que 
poucos participaram de algum curso ou possuem leituras 
sobre a temática. Na comunidade, os usuários que mais 
utilizam são os idosos, sendo o boldo, a carqueja e a marcela 
as mais citadas. 

Embora os trabalhadores utilizem no seu cotidiano 
algum tipo de planta medicinal, foi observado que a indicação 
para os usuários ainda é pequena, embora alguns 
profissionais tenham relatado a indicação de plantas para 
algumas afecções simples, não sendo possível afirmar a 
aceitação por parte dos usuários, mesmo para aqueles que 
relatam que irão seguir as orientações dos profissionais. 

A não indicação pela maioria dos entrevistados é 
justificada por não ocorrer com frequência no município 
cursos de capacitação sobre a temática, bem como um 
protocolo de utilização nas unidades. Ao mesmo tempo, 
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colocam-se dispostos a participar de ações e capacitações na 
UBSF, a fim de facilitar a utilização das plantas medicinais 
pelos usuários. 

Assim, considerando que há utilização e interesse por 
parte dos profissionais, torna-se importante a capacitação dos 
mesmos, visto que é necessário ter um melhor conhecimento 
sobre a indicação, dosagem, forma de preparo e efeitos 
colaterais dos diferentes tipos de plantas medicinais, para que 
essa prática um dia possa fazer parte do cotidiano dos 
mesmos, a fim de estimular a utilização das plantas 
medicinais pelos usuários. 
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Diabetes Mellitus: fatores que influenciam 
o autocuidado com os pés 
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Introdução 
 

As transformações econômicas, políticas, culturais e 
sociais produzidas pelas sociedades humanas ao longo do 
tempo vêm contribuindo para a modificação das maneiras 
como os sujeitos e coletividades organizam as suas vidas e 
elegem determinados modos de viver. Esse processo de 
mudança vem influenciando no acesso das populações às 
condições de vida mais favoráveis à saúde, repercutindo 
diretamente na alteração dos padrões de adoecimento dos 
indivíduos(1). 

No Brasil, em 2007, cerca de 72% das mortes foram 
atribuídas às Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT), 
10% às doenças infecciosas e parasitárias e 5% aos 
distúrbios de saúde materno-infantis, o que contrasta com a 
realidade de 1930, quando as doenças infecciosas eram 
responsáveis por cerca de 46% das mortes nas capitais 
brasileiras. Crescimento da renda, industrialização e 
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mecanização da produção, urbanização, maior acesso a 
alimentos em geral, incluindo os processados, globalização de 
hábitos não saudáveis e o progressivo envelhecimento da 
população são alguns dos fatores que vêm contribuindo para 
o desenvolvimento das DCNT(2). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define como 
DNCT, as doenças cardiovasculares, as neoplasias, as doenças 
respiratórias crônicas incluindo o Diabetes Mellitus (DM), e as 
doenças renais. Ainda, pertencem a esse rol de doenças, 
aquelas que contribuem para o sofrimento dos indivíduos, das 
famílias e da sociedade, destacando-se, assim, as desordens 
mentais e neurológicas, as doenças bucais, ósseas e articulares, 
as desordens genéticas e as patologias oculares e auditivas(1). 

Dentre essas, merece indiscutível destaque, devido ao 
seu crescente e preocupante ônus, elevado custos com 
hospitalizações, incapacidade temporária ou permanente e 
invalidez, o DM. Atualmente, o DM constitui-se um importante 
problema de saúde pública em decorrência dos altos índices 
epidemiológicos, do impacto negativo trazido para a 
sociedade e devido às complicações advindas da doença com 
o passar dos anos(3). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a 
prevalência média de DM na faixa etária de 30 a 70 anos na 
década de 80 era de 7,6%, com cerca de 30-50% dos casos 
não diagnosticados. O diagnóstico tardio ou até mesmo 
inexistente muitas vezes atribui-se às próprias características 
da doença, uma vez que a mesma não apresenta estigmas 
visíveis, nem sinais alarmantes, como dor, permitindo, dessa 
forma, muitas vezes o seu mau controle, favorecendo o 
desenvolvimento de complicações crônicas(4,5). 

Acredita-se que existam, ainda nesse século, 10 a 12 
milhões de pessoas com DM diagnosticados e, 
provavelmente, um número semelhante de casos não 
diagnosticados. Já em 2025, estima-se que 5,4% da 
população mundial terá o diagnóstico de DM com maior 
prevalência nos países em desenvolvimento, o que 
equivalerá, aproximadamente, a 300 milhões de indivíduos 
com DM, na faixa etária entre 45-64 anos(6,7). 
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O DM é uma doença crônica caracterizada por uma 
variedade de complicações capazes de afetar, principalmente, 
os olhos, os rins, os nervos, o cérebro, o coração, os vasos 
sanguíneos e os pés. Dentre essas complicações, uma das 
mais graves consiste nas lesões dos pés, consideradas uma 
das mais incapacitantes complicações crônicas advindas do 
mau controle da doença com impacto social e econômico para 
as famílias, para o sistema de saúde e para a sociedade(8,5). 

Denomina-se “pé diabético” as ulcerações nos pés de 
pacientes diabéticos que ocorrem em consequência de 
neuropatia em 90% dos casos, vasculopatia e alterações 
biomecânicas, as chamadas deformidades. Essas lesões 
geralmente ocorrem mediante trauma, podendo evoluir muitas 
vezes para complicações, como infecção, tendo, muitas 
vezes, como porta de entrada as fissuras e as micoses 
interdigitais, podendo levar a amputação não traumáticas de 
membros inferiores (MMII) quando não ministrado tratamento 
precoce e adequado(9). 

A frequência de amputações não traumáticas de MMII 
é 10 a 15 vezes maior entre as pessoas com DM, 
correspondendo cerca de 50% das amputações não 
traumáticas de MMII. Em cinco anos, essa chance aumenta 
para 38 vezes. Estima-se que pelo menos 15% das pessoas 
com DM desenvolverão uma lesão no pé ao longo da 
vida(9,3,8). 

Nos Estados Unidos, o pé diabético é a principal causa 
de internação entre as pessoas com DM, correspondendo a 
6% das hospitalizações. No Brasil, essa prevalência é de 5% 
a 10%. Essas hospitalizações geralmente são prolongadas e 
recorrentes, durando, em média, 90 dias, sendo em países 
desenvolvidos 30-40 dias. Outro fator preocupante são os 
custos elevados ao Sistema Único de Saúde (SUS), estima-se 
que a doença consuma anualmente US$ 99 bilhões, sendo U$ 
20.000 destinado somente à despesa anual com amputações 
não traumáticas de MMII(8,10,3). 

Metade das amputações entre as pessoas com DM 
podem ser prevenidas com a detecção precoce e o tratamento 
oportuno das manifestações clínicas, através de ações, como 
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controle metabólico e a educação dos pacientes frente à 
realização do autocuidado com os pés. Além disso, a 
realização de cuidados contínuos tem contribuído 
positivamente no diagnóstico precoce das alterações 
decorrentes do DM, prevenindo, muitas vezes, complicações 
agudas e, até mesmo, reduzindo o risco de complicações a  
longo prazo(11). 

Trata-se de um tema instigante, uma vez que o pé 
diabético responsabiliza-se pela ocorrência de duas 
amputações a cada minuto no mundo, tornando-se uma das 
complicações mais devastadoras relacionada ao DM(12). 

È de suma importância a todos os envolvidos neste 
processo de cuidar e orientar que haja um esforço preventivo 
dos profissionais de saúde em conhecer as experiências 
prévias quanto ao conhecimento e comportamento que as 
pessoas com diabetes apresentam em relação aos cuidados 
com os pés. Para alcançar as metas da educação em 
diabetes, o paciente deve ser estimulado a desenvolver uma 
postura pró-ativa em relação ao seu autocuidado. Assumir 
essa postura envolve mudanças de hábitos de vida, 
conhecimento e informação sobre a patologia, das quais 
exigem habilidades de traduzir informação em ação.  

Sendo importante que os profissionais de saúde 
envolvam a pessoa com diabetes em todas as fases do 
processo de educação em saúde, para que esta possa 
assumir a responsabilidade do papel terapêutico. Somente 
após esta etapa, a pessoa dominará os conhecimentos e 
desenvolverá habilidades e competências que a 
instrumentalizem para o autocuidado. Para tanto, precisa-se 
ter clareza acerca daquilo que necessita, valoriza e deseja 
obter em sua vida. 

Vale ressaltar que o maior grau de conhecimento 
sobre a patologia, sua cronicidade e complicações 
possibilitam uma melhora na qualidade de vida da pessoa 
com diabetes e reduzem danos futuros à sua saúde, 
postergam complicações, diminuem o número de internações 
hospitalares e melhoram o controle metabólico. Mudanças no 
estilo de vida e nas atitudes necessárias ao tratamento e 
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controle do DM servem para subsidiar a prática relativa ao 
cuidado diário à sua saúde e ao auto cuidado com os pés.  

Diante dessa problemática e considerando a 
importância da prática diária do autocuidado com os pés, 
como medida necessária para a detecção e prevenção do pé 
diabético, o presente estudo tem como objetivo conhecer os 
fatores que influenciam o autocuidado com os pés entre as 
pessoas com Diabetes Mellitus frequentadoras do Centro 
Integrado de Diabetes, identificando-os e investigando as 
dificuldades encontradas diante da não realização do 
autocuidado com os pés. 
 
Método 
 

Tratou-se de um estudo de abordagem qualitativa de 
caráter descritivo-exploratório. A pesquisa foi desenvolvida no 
segundo semestre de 2013, os participantes foram pessoas 
com DM, frequentadores do Centro Integrado do Diabetes 
(CID), de um Hospital Universitário ao sul do Rio Grande do 
Sul. Atualmente, o CID apresenta-se como referência no 
atendimento às pessoas com DM no município e na região, 
responsabilizando-se por ações diagnósticas, terapêuticas e 
educativas. 

Foram entrevistados 13 adultos com diabetes mellitus 
tipo 1 e tipo 2, durante as consultas de enfermagem. Para a 
coleta de dados, elaborou-se um instrumento com perguntas 
semiestruturadas, com base em estudos realizados 
anteriormente. O período de coleta de dados foi de setembro 
a outubro de 2013. O pesquisador realizou uma entrevista 
dirigida, para obtenção dos dados, porém, antes disso, fez a 
leitura do termo de consentimento esclarecendo ao 
participante que ele só faria parte do estudo caso estivesse de 
acordo com os objetivos do mesmo, assegurando-se o seu 
anonimato. 

As entrevistas foram realizadas após a aprovação do 
projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa na 
Área da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande 
FURG/RS, apresentando parecer favorável sob o número 
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128/2013. As mesmas foram gravadas e, logo em seguida, 
transcritas na íntegra, sendo os sujeitos identificados através 
das iniciais PA, seguido do número da entrevista. O 
desenvolvimento do estudo obedeceu aos preceitos éticos 
disciplinados pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde, que trata da ética em pesquisas envolvendo seres 
humanos. 

Na análise e interpretação dos dados, foi utilizada a 
técnica da Análise Temática, segundo Minayo, permitindo, 
dessa forma, que os dados fossem explorados e analisados 
em três etapas: (1) pré-análise; (2) exploração do material e 
(3) tratamento dos resultados obtidos e interpretação(13). 
 
Resultados e discussão 
 
Caracterização dos participantes do estudo 
 

Dentre os entrevistados, apenas quatro eram homens, 
com faixa etária entre 49 a 71 anos; apenas cinco dos 
entrevistados possuíam idade inferior a 60, com ocupações 
diversas: aposentados, domésticas e/ou autônomos. Em 
relação ao grau de instrução, apenas quatro dos entrevistados 
possuíam o 1° grau completo, um não havia estudado e 
apenas dois possuíam 2° grau completo. A renda familiar 
variou entre 1,5 salários mínimos a mais de 2 salários 
mínimos. Com relação ao número de dependentes, observou-
se apenas duas pessoas sem dependentes, enquanto que os 
demais possuíam de 2 a 3 dependentes. Todos os 
entrevistados frequentavam o CID há mais de 1 mês, cujo 
tempo mínimo é de 2 anos e o máximo de 25 anos.  

A análise temática permitiu construir as seguintes 
categorias: a realização do autocuidado com os pés, as 
dificuldades encontradas ao realizar o autocuidado com os 
pés e o uso da medicalização popular, as perspectivas 
encontradas diante da realização do autocuidado com os pés 
e a periodicidade nas consultas médicas e nas inspeções dos 
pés em consulta de enfermagem. 
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A realização do autocuidado com os pés 
 

Os dados do estudo mostram que todos os 
entrevistados realizam, de alguma forma, o autocuidado com 
os pés, porém destacam-se, como cuidados mais comuns, a 
higiene e a manutenção dos pés - lavar e secar bem entre os 
dedos e a sua hidratação. Medidas essas orientadas durante 
as consultas de enfermagem no CID.  
 

“sim, eu cuido bem os pés para não ter feridas,  lavo 
bem, seco bem no meio dos dedos que é para não criar 
aquele fungo né, eu faço.” (PA 04) 

 
“[...] hidratando eles, hidratando, cuidando, sempre 
cuidando. Inverno e verão, porque verão racha um 
pouco [...] todas as noites eu coloco creme nos pés.” 
(PA 05) 

 
“[...] eu gosto assim, de pegar um creme, estou em 
cima da cama, verão mesmo todos os dias antes de 
dormir eu gosto de passar creme, que parece que 
descansa o pé, tocar nos dedos, gosto de olhar o meio 
dele, ver como é que está, ver se não tem bolinhas, 
alguma coisinha assim, cuidar para não criar frieira, 
aquela coisa toda.” (PA 06) 

 
“[...] sempre passo creme, no meio dos dedos não 
coloco creme, só passo no calcanhar, embaixo dos pés, 
e só isso, os cuidados que eu tenho [...].” (PA 08) 

 
“sempre, seco bem, bem os pés depois do banho, seco 
bem no meio dos dedos que é para não ter frieira [...]” 
(PA 12) 

 
“Eu cuido bastante dos pés [...] Eu passo creme, cuido 
para não pegar feridas [...]” (PA 13) 

 
A higiene diária e o exame regular dos pés através da 

utilização de tecnologia leve e média leve, além de constituir-
se um dos cinco pilares para os cuidados adequados com os 
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pés, também constitui-se, na sua ausência, um dos 
precursores para o desenvolvimento do pé diabético(9,14). 

A hidratação dos pés torna-se fundamental no 
processo de prevenção do pé diabético, uma vez que a 
anidrose provocada pela neuropatia autonômica, capaz de 
atuar na redução parcial ou total das glândulas sudoríparas, 
pode levar ao ressecamento da pele, tornando-a seca e 
quebradiça, contribuindo, assim, para a formação de calos e 
calosidades(15). 

Com relação à hidratação interdigital, prática não 
encontrada entre os entrevistados, é importante que as 
pessoas com DM sejam orientadas quanto a sua não 
realização, uma vez que a umidade interdigital pode resultar 
em fissuras, permitindo a entrada de micro-organismos 
causadores de infecções, podendo desenvolver ulcerações(9). 

A secagem adequada dos pés referida pelos 
entrevistados corrobora com estudos. Cerca de 50% dos 
sujeitos realizam a secagem dos espaços interdigitais, 
conhecendo a necessidade desses cuidados com os pés. 
Esse cuidado, muitas vezes, passa a ser realizado pela 
família devido às próprias limitações impostas pela doença(8). 

Nesse estudo, observou-se que apenas dois dos 
entrevistados não possuem dependentes, ou seja, residem 
sozinhos. O fato de o individuo viver sozinho e não ter 
relações sociais facilita o desenvolvimento de doenças. A 
família, além de ajudar na inspeção dos pés, também contribui 
com as adequações na alimentação, cuidados com a 
monitorização glicêmica, atividades físicas. Ademais, passa a 
assumir o papel de corresponsável pelo cuidado de seu 
familiar com DM(15). 

Ainda com relação aos cuidados realizados com os 
pés, destacam-se, devido à sua importância, o uso de sapatos 
adequados, o uso de meias e o corte correto das unhas. Vale 
ressaltar que nenhum dos entrevistados referiu cortar as 
unhas na forma correta, referindo apenas que cortam, sem 
informar o formato correto. Cuidados esses não menos 
relevantes que os citados acima, porém referenciados por 
apenas quatro dos entrevistados.  
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“[...] to sempre cuidando, se puder andar de meias, 
estou sempre cuidando para não machucar , né, 
diferença faz.”(PA 05) 

 
“[...] tenho usado calçados assim que fiquem bem 
soltinhos os dedos, que não me apertem [...]” (PA 08)  

 
“[...] mais ou menos eu cuido, eu uso meias, tenho 
usado, calçado sempre fechado e com “carpim”, nunca 
uso sem “carpim” [...].” (PA 09) 

 
“[...] cuido as unhas. Ah, se está comprida eu corto, dou 
uma reparada nas unhas [...]. As vezes, não é 
sempre.”(PA 09) 

 
Em relação ao uso de calçados utilizados pelas 

pessoas com DM, é necessário avaliar quatro características 
para que o mesmo seja considerado apropriado, como estilo 
(modelo), largura, comprimento e material de fabricação. O 
estilo apropriado é o fechado, preferencialmente, protegendo 
todo o pé, na largura e comprimento, considera-se aquele de 
tamanho adequado, ou seja, nem grande, nem pequeno, com 
espaço de um centímetro a mais da anatomia do pé, e no 
material este deve ser confeccionado em couro macio ou 
lona/algodão(16). 

O uso de calçados inadequados, como, apertados e/ 
ou de ponta fina, constituem em fator de risco, predispondo os 
pés a traumas extrínsecos, como a presença de pontos de 
atrito e de pressão, contribuindo como fator precipitante em 
até 85% dos casos de ulcerações nos pés. Assim sendo, a 
pessoa com DM que apresenta fatores de risco para o 
desenvolvimento de complicações nos pés deve usar calçado 
apropriado, ou fazê-lo sob medida(15,8,14). 

A confecção de calçados terapêuticos é considerada 
um dos fatores mais importantes para prevenir ulcerações, 
devendo ser prévio o seu uso mediante o aparecimento de 
complicações, como deformidades e úlceras, adaptando-o e 
individualizando-o de acordo com o modo de vida do usuário. 
A confecção de calçados adequados para pessoas com DM 
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tem o custo elevado, dificultando, muitas vezes, o acesso(14, 9). 
Analisar os calçados antes de calçá-lo também é uma 

prática na prevenção de lesões, uma vez que o 
comprometimento do componente sensitivo acarreta perda 
gradual da sensibilidade à dor, fazendo com que qualquer que 
seja o objeto presente no interior do sapato possa não ser 
sentido pela pessoa com DM e, assim, causar lesões e 
traumas nos pés(7). 

A baixa escolaridade apresentada nesse estudo tem 
íntima relação com o uso ou não de calçados adequados. 
Segundo estudos, quanto maior a escolaridade, mais as 
pessoas optam pelo uso de calçados fechados e vice-versa. 
Ainda vale ressaltar que as mulheres, motivadas pela vaidade, 
optam, muitas vezes, pelo uso das sandálias, tanto as do tipo 
rasteirinha como as com salto, propiciando o surgimento de 
lesões nos pés(7). 

Quanto ao uso de meias acolchoadas (algodão), sem 
costura e de cor clara, sabe-se que as mesmas têm sido 
incorporadas aos cuidados com os pés, uma vez que são 
responsáveis por reduzir a pressão, absorver o suor do pé, 
evitar a fricção e o cisalhamento diretamente no calçado e, 
principalmente, atuar na prevenção do aparecimento de 
micoses interdigitais e onicomicoses. As micoses e infecções 
dos pés são responsáveis pelo agravamento do pé diabético, 
levando ao descontrole metabólico ou progressão para 
infecção generalizada(14,17). 

Outro cuidado necessário com o pé diabético é a 
maneira de cortar as unhas. Não se recomenda o corte das 
unhas no formato arredondado. Quando os cantos das unhas 
são removidos com frequência, uma porção profunda e intacta 
da unha é deixada no sulco ungueal distal, provocando lesões 
e dor. Alguns estudos afirmam que menos de um quarto das 
pessoas com DM possuem conhecimento acerca do corte de 
unha no formato adequado, não o realizando de maneira 
correta, muitas vezes devido à acuidade visual diminuída(9). 
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Dificuldades encontradas ao realizar o autocuidado com 
os pés e o uso da medicalização popular 
 

Com relação às dificuldades encontradas ao realizar o 
autocuidado dos pés, a maioria dos participantes do estudo 
afirmaram não encontrar ter dificuldades na realização do 
mesmo. Apenas dois entrevistados encontraram dificuldades, 
por possuir a disfunção visual e ter preguiça ao realizar tal 
cuidado. 
 

“[...] Ah, não, não, somente a visão, assim bem mais de 
pertinho, ai fico com medo de cortar uma unha mais 
curta.” (PA 01) 

 
“[...] A pior barreira é a preguiça. O cara sabe que tem 
que fazer.” (PA 10) 

 
O estágio da doença reduz a possibilidade de enxergar 

em detalhes do que acontece com o seu próprio corpo, 
impossibilitando que a pessoa com DM realize o seu 
autocuidado corretamente ou simplesmente não o realize. 
Essa limitação acaba cedendo espaço para outra forma de 
relacionamento com o outro, incomodando, muitas vezes, as 
pessoas com DM pelo fato de depender de terceiros(18).  

Para aquelas pessoas com mobilidade articular 
diminuída, aconselha-se o uso de um espelho para 
inspecionar as plantas de ambos os pés ou mesmo a ajuda de 
um familiar na inspeção(19). 

Quanto ao uso de alguma medicação para realizar o 
autocuidado com os pés, apenas um paciente referiu utilizar 
remédios caseiros ou medicamentos populares para esta 
finalidade. 

Com relação ao uso de remédios caseiros ou 
medicamentos populares no tratamento de complicações nos 
pés, verificou-se, em estudo realizado no Hospital de Clínicas 
do da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, uma relação 
quanto à participação de pessoas com DM e a utilização de 
remédios caseiros ou medicamento populares. As pessoas 
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com DM que participavam de grupos educativos utilizavam 
remédios caseiros ou medicamentos populares no tratamento 
de complicações nos pés, enquanto que os que não 
participavam não aderiram tal prática de cuidado. Diante 
disso, ressalta-se a importância dos temas abordados nos 
grupos educativos(7). 
 

“Após o banho [...] coloco lá os remédios que a receita 
manda fazer, uma mistura de álcool com cravo e canela 
entre os dedos [...]  isso daí eu faço diariamente todos 
os dias a noite antes de me deitar.” (PA 07) 

 
Nesse contexto, percebe-se que a medicalização 

popular no cuidado com os pés é significante no autocuidado 
de algumas pessoas com DM, uma vez que a população 
procura e valoriza a sua cultura, visando à cura de suas 
patologias e à solução de seus problemas de saúde.  
 
As Perspectivas encontradas diante da realização do 
autocuidado com os pés 
 
Frente às perspectivas encontradas na realização do 
autocuidado com os pés, as maiorias dos entrevistados 
referiram estarem satisfeitos com os cuidados que vêm 
realizando com os seus pés.  
 

“Olha, eu não sei, acho que faço todos os cuidados que 
eu devo, se eu estou descalça, e vejo que vou me 
machucar, vou lá e já pego um chinelo, tento não me 
machucar, só se for por um descuido mesmo, um 
acaso, tomo todos os meus cuidados.” (PA 05) 

 
“Ah, eu acho que é o calçado, [...] mas acho que a 
qualidade do calçado, por que eu já notei que o calçado 
de couro afina muito a planta do pé [...] A meia também, 
bem macia, porque tem uma meia grossa que machuca 
o pé [...].”(PA 06) 
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“é, manter o creme ali pertinho da onde o cara vai tirar 
o calçado, vai botar, um pote no quarto, um pote no 
banheiro, já ajuda para lembrar, por que a 
malandragem é maior.” 
(PA 10) 

 
“as rachaduras, a pele seca, agora está melhor, por 
causa desses cremes que vocês me dão [...] melhorou 
bastante os pés. Bastante mesmo.”(PA 13) 

 
O cuidado representa primordial na sobrevivência de 

todo o ser vivo, em especial o ser humano. Ele guarda estreita 
relação com nossas experiências de cuidar e de ser 
cuidado.O modo como cada pessoa cuida e vê este cuidado é 
unico, singular. Ver a pessoa com diabetes como seres 
humanos integrais, cujos aspectos biológico, social., 
psicológico e espiritual se entrelaçam, se inter-relacionam 
com o ambiente no qual se encontram, possibilita o equilíbrio 
e  a sustentabilidade de todos os elementos participantes 
dessa totalidade, colaborando para a aceitação e prática com 
o autocuidado com os pés relacionadas à patologia. 
 
Periodicidade nas consultas médicas e nas inspeções 
dos pés em consulta de enfermagem.  
 

A periodicidade nas consultas médicas variou de 2 a 4 
vezes no ano, enquanto que a periodicidade da inspeção dos 
pés, durante as consultas de enfermagem, no mesmo 
período, relacionou-se às consultas médicas, uma vez que os 
pés acabam sendo examinados pela enfermeira no momento 
que a pessoa com DM vem à consulta médica.  

Os pés não costumam ser avaliados e examinados 
durante as consultas médicas, prejudicando, muitas vezes, a 
assistência prestada ao usuário. Já nas consultas de 
enfermagem, os pés são examinados e avaliados quanto à 
presença de história prévia de amputação, de unhas grossas 
ou encravadas, de calosidades, presença ou não de pulso 
pedioso através do método palpatório. E, também, quanto à 
temperatura local, ao uso de calçados adequados, ao uso de 
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meias e, principalmente, quanto à sensibilidade protetora 
plantar através do monofilamento Semmes-Weinstein 5.07.     

Durante a consulta médica, o exame dos pés 
considera-se um obstáculo, ao passo que apenas 10% a 19% 
dos pacientes admitidos em um Hospital com diagnóstico de 
DM têm seus pés examinados após remoção de meias e 
sapatos(14). 
 

“ah... umas 4 vezes [...].”(PA 02) 

 
“[...] Em torno de 6 vezes né, que é de 2 em 2 
meses”(PA 03) 

 
“consulta médica era duas vezes ao ano, agora do ano 
passado para cá, teve três vezes ao ano [...].” (PA 07) 

 
O enfermeiro deve realizar o exame dos pés em todos 

os atendimentos, seja na consulta enfermagem, seja nas 
internações hospitalares, nas visitas domiciliares e nas ações 
educativas, de modo a contribuir com o seu autocuidado, e, 
assim, postergar e evitar futuras amputações e complicações 
advindas da doença(7).  
 

“quase todas as vezes que eu venho ao médico, eu 
passo nessa salinha aqui para examinar os pés” (PA 01) 

 
“tem algumas consultas que não fazem, eu acho que 
umas 4 vezes por ano...é, no mínimo umas 4 vezes. É, 
como hoje mesmo, hoje eu não fiz, mas eu fiz há 2 
meses.”(PA 03) 

 
“esse ano três vezes, três consultas que eu vim [...] 
Antes era só uma vez por ano, e passava direto no 
médico. ”(PA 07) 

 
“todas as vezes, todas as vezes,  que vem aqui, é,  faz 
o exame, faz a sensibilidade, vocês são cuidadosos.” 
(PA 10) 
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“nunca tinha examinado os pés, foi a primeira vez foi a 
ultima vez que vim aqui. Só uma vez esse ano.”(PA 11).  

 
Ensinar as pessoas com DM o cuidado adequado dos 

pés é uma orientação de enfermagem capaz de evitar 
complicações caras e dolorosas. O cuidado preventivo dos 
pés começa com uma avaliação diária cuidadosa, em que os 
mesmos devem ser inspecionados a fim de detectar qualquer 
rubor, bolhas, fissuras, ulcerações, alterações na temperatura 
cutânea ou desenvolvimento de deformidades(19). 

O enfermeiro pode auxiliar as pessoas com DM a se 
instrumentalizarem para seu autocuidado. Nesse sentido, 
torna-se necessário levar em conta as facilidades e as 
dificuldades que enfrentam ao conviver com a DM e a rede de 
apoio que possuem para realizar o controle da doença. O 
enfermeiro se depara com inúmeras possibilidades de 
intervenção. Para que sua atuação seja profícua, precisa 
conhecer os diferentes modos que a pessoa com DM cuida-se 
e realiza esta prática de cuidados com os pés. O ensino das 
formas de prestação de cuidados às pessoas com DM fazem 
do enfermeiro um importante ator no favorecimento das 
relações do autocuidado. 
 
Considerações finais  
 

No presente estudo, foi possível perceber que é 
esporádica a questão do autocuidado com os pés, e que 
muitas realizam de forma incompleta. O impacto 
sócioeconômico e cultural é grande com os cuidados com os 
pés, incluindo os gastos, os tratamentos, as internações, as 
amputações, as incapacitações físicas e sociais, como perda 
de emprego e produtividade.   

Uma avaliação criteriosa, acompanhamento regular, 
conscientização sobre os cuidados com os pés, entre outras 
medidas, podem reduzir e/ou prevenir os agravos advindos do 
DM. Essas orientações podem ser dadas, tanto 
individualmente, durante as consultas médicas ou de 
enfermagem, como também coletivamente, nos grupos 
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educativos, tornando a pessoa com DM protagonista de seu 
próprio cuidado. 

Ressalta-se, ainda, a importância do acompanhamento 
das pessoas com DM por uma equipe multiprofissional. O 
exame físico dos pés deve ser realizado por todos os 
profissionais de saúde competentes para isso. É importante 
atentar para ações de prevenção e capacitação dos 
profissionais na atenção primária, podendo, muitas vezes, 
impedir que uma lesão característica do pé diabético se 
agrave mediante demora no agendamento de uma consulta 
no serviço especializado ou ambulatorial.   

Espera-se que o estudo possa oferecer subsídios para 
ampliar as discussões acerca da progressão da doença nos 
MMII das pessoas com DM, através de estratégias que visem 
à incorporação de ações de prevenção, como também de 
conscientização quanto à necessidade de um bom controle da 
doença e da implantação de medidas preventivas diárias, 
como o autocuidado com os pés.  
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