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“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.” – Prefácio de Daniela Dallegrave.
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Trajetórias de composição do Sistema Único de Saúde pelas Residências Multiprossionais em Saúde

parte da população. Certa vez Herbert
Vianna escreveu “Esteja sempre perto,
sempre longe dos covardes”, e aqui
estamos nos permitindo enxergar
como corajosos e devidamente
posicionados. E a canção segue
“quando se for o sol, que a luz
desse dia nunca acabe”...
Quem sabe estes escritos possam
despertar novas coragens?
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“Tchê, de que lado tu estás? Ninguém
pode agradar os dois lados” a frase de
Humberto Gessinger na canção Vícios
de Linguagem pode ser muito bem
evocada para definir, ao menos, um
dos princípios básicos de quem
participou desta publicação: um lado
bem definido. As mulheres e homens
que assinam este livro militam pela
saúde como um direito assegurado e
não como uma mercadoria. Há uma
demarcação explícita para tal posição:
as Residências Multiprofissionais em
Saúde. Na Universidade Federal do
Rio Grande (FURG), com a parceria da
Secretaria Municipal de Saúde, temos
a Residência Multiprofissional
em Saúde da Família e a Residência
Multiprofissional Hospitalar com
Ênfase na Atenção à Saúde
Cardiometabólica do Adulto. São as
constituições, limites, êxitos e
projeções de ambas as residências,
imersas no Sistema Único de Saúde
(SUS), que foram projetadas sob a
forma de textos a partir dos olhares
de docentes, residentes, preceptores
oriundos especialmente dos núcleos
profissionais da Educação Física,
Psicologia e Enfermagem. Defender o
SUS não é missão dada. 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 por boa

