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Residência Multiprofissional em Saúde: Reflexões sobre a 

concepção de SUS dos egressos do eixo de urgência e emergência. 

 
Daphne dos Santos Marra 1 

Regina Sueli de Sousa ² 

 
RESUMO: O presente estudo analisa os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) dos 
egressos da residência multiprofissional do eixo de urgência e emergência do Hospital 
das Clínicas (HC UFG /EBSERH). O objetivo é identificar elementos reflexivos sobre 
as concepções de Sistema Único de Saúde (SUS) e de saúde que estes apresentam. 
A motivação para realização desse estudo deve-se às inquietações vivenciadas no 
cotidiano profissional assim como, quanto a percepção da ausência de publicações 
referentes à residência multiprofissional durante a revisão de literatura sobre o tema. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, bem com dados quantitativos, cuja discussão 
realiza-se por meio da metodologia do estado da arte. Como fonte de dados, 11 TCCs 
disponíveis na plataforma virtual do programa foram utilizados. O estudo evidencia um 
esforço para superação da concepção de saúde vinculada à “ausência de doenças”, 
mas as referências de um modelo biomédico ainda encontram-se enraizadas. Os 
profissionais de saúde, como parte da totalidade social, não estão apartados dessa 
realidade. 
Palavras-chave: Residência Multiprofissional em Saúde; SUS; Saúde. 

 

 
ABSTRACT: The present study analyses the undergraduate thesis (TCC) of the 
graduates of the multi-professional residency on the urgency and emergency of 
Hospital das Clínicas (HC UFG/EBSERH). The goal is to identify reflective elements 
on the conceptions of Sistema Único de Saúde (SUS) and of health that they present. 
The motivation for this study is due to concerns experienced in the daily professional, 
as well as the perception of the absence of publications concerning the 
multidisciplinary residency during the review of literature on the subject. It is a 
qualitative research, as well as quantitative data, which discussion takes place by 
means of state-of-the-art methodology. As a data source, 11 TCCs available on virtual 
platform program were used. The study shows the effort to overcome the health 
conception tied to the "absence of disease", but the references of a biomedic model 
are still rooted. Health professionals, as part of the social totality, are not separated 
from this reality. 

 
Key-words: Multi-professional health residency; SUS; Health. 
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concentração: Urgência e Emergência, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-
UFG/EBSERH). 
2 Assistente Social, Doutora em Educação, Mestre em Política Social, Professora do Curso de Serviço 
Social da Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Goiás. 
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INTRODUÇÃO 

 
Desde 1970, quando foi dada a regulamentação das residências médicas, a 

proposta dos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde (PRMS) estava 

sob cogitação. Contudo, sua regulamentação foi dada somente por meio da Lei nº 

11.129 de 2005, que visava a contribuição para a formação de trabalhadores do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa perspectiva, os PRMS surgem da articulação 

entre o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Saúde (MS) sob a 

coordenação da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde 

(CNRMS). 

Durante os mais de trinta anos entre a regulamentação da residência médica 

e da residência multiprofissional, inúmeras foram as transformações no campo da 

saúde. A mais significante delas foi a definição de saúde como está assegurado na 

Constituição Federal do Brasil de 1988 como “direito de todos e dever do Estado” além 

de uma das políticas que compõem a Seguridade Social, ao lado da Previdência 

Social e da Assistência Social. Conforme Bravo (2001, p. 10) destaca: 

 
O processo Constituinte e a promulgação da Constituição de 1988 
representou, no plano jurídico, a promessa de afirmação e extensão dos 
direitos sociais em nosso país frente à grave crise e às demandas de 
enfrentamentos dos enormes índices de desigualdade social. A Constituição 
Federal introduziu avanços que buscaram corrigir as históricas injustiças 
sociais acumuladas secularmente [...] (BRAVO, p.10. 2001). 

 

Embora não tenham prevalecido todos às bandeiras de luta do Movimento de 

Reforma Sanitária¹, o texto constitucional deu base para a criação de um sistema de 

saúde público e universal. Esse foi constituído como Sistema Único de Saúde (SUS) 

fundamentado em uma concepção ampliada de saúde. Ou seja, 

 
A concepção ampliada de saúde como “o efeito real de um conjunto de 
condições coletivas de existência, como a expressão ativa - e participativa- 
do exercício de direitos e cidadania, entre os quais o direito ao trabalho, ao 
salário justo, à participação às decisões e gestões de políticas institucionais“ 
impõe reconhecer a intrínseca relação entre direitos sociais e econômicos, 
entendendo, também, que a intervenção estatal, na esfera das políticas 
sociais, não pode ser vista como independente dos interesses econômicos 
(NOGUEIRA; MIOTO, 2009). 

 

A Residência Multiprofissional em Saúde, objeto de análise deste trabalho, 

tem como objetivo promover a concepção ampliada do processo saúde-doença   aos  

¹ O movimento da Reforma Sanitária nasceu no contexto da luta contra a ditadura, no início da década de 1970. A expressão foi 
usada para se referir ao conjunto de ideias que se tinha em relação às mudanças e transformações. Teve como marco 
institucional a 8ª Conferência de Saúde. As propostas da Reforma Sanitária resultaram na universalidade do direito à saúde, 
oficializado com a Constituição Federal de 1988 e a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). O Movimento de Reforma 
Sanitária ainda atua na defesa dos demais princípios do SUS na democratização do SUS.  
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residentes, por meio da articulação entre as profissões envolvidas. Com vistas a 

compreender a formação de profissionais para atuação no SUS, além de fornecer 

subsídios para contribuir com o rompimento de práticas baseadas no modelo biomédico 

de saúde, que fortalece uma ação dicotomizada e centrada no profissional da área 

médica. Esse modelo ainda é predominante na proposta de residências médicas 

tradicionais. 

A motivação para realização desse estudo deve-se às inquietações 

vivenciadas no cotidiano profissional assim como, quanto a percepção da ausência de 

publicações referentes à residência multiprofissional durante a revisão de literatura 

sobre o tema. Dessa forma, ressalta-se a relevância desse estudo no sentido de 

contribuir para novas abordagens em saúde. 

Esse estudo não pretende esgotar o tema ou inserir discussões de como é 

dado o processo formativo da residência multiprofissional em si ou das 

particularidades do trabalho em saúde. Mas abordar elementos reflexivos sobre a 

concepção de SUS e de saúde que os egressos do PRMS do eixo de urgência e 

emergência do Hospital das Clínicas (HC-UFG /EBSERH) apresentam, considerando 

os anos de 2016 a 2018. 

A compreensão do que é saúde reflete a conjuntura social, econômica, política 

e cultural de uma sociedade e apresenta diversos significados, principalmente pela 

infinitude de saberes envolvidos. Portanto, dialogar sobre essas compreensões 

representa um desafio, para atribuir sentido às diversas interpretações de 

conhecimento da ciência, da sociabilidade e do senso comum a ela interligados. 

 
1. MÉTODO 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa com a abordagem de alguns pontos 

quantitativos, cuja discussão realiza-se por meio da metodologia do estado da arte, 

abrangendo pesquisa bibliográfica e documental. Romanowski e Ens (2006) afirmam 

que para desenvolver a pesquisa do tipo estado da arte é necessário seguir alguns 

passos, sendo a localização dos bancos de pesquisas é um deles. Dessa forma, para 

o banco de dados deste estudo utilizou-se a biblioteca eletrônica em que há a 

disponibilidade dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) de alguns dos eixos. 

O TCC é individual e trata-se de um requisito obrigatório para integralização 

do curso de residência, como já mencionado anteriormente. A escolha da utilização 

dos TCCs dos egressos do PRMS do Hospital das Clínicas (HC -UFG/EBSERH) do 

eixo de Urgência e Emergência para a pesquisa foi definida por critério de 

conveniência. 
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A pesquisa utilizou como fonte de dados 11 TCCs disponíveis na plataforma 

virtual, todos produzidos entre os anos de 2016 a 2018 por profissionais de 

Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Psicologia. Nesse 

eixo, além das profissões mencionadas, há a atuação do Serviço Social que não 

possui nenhum egresso no período estudado e, portanto, não possui publicações 

encontradas. 

Apesar de não utilizar as publicações dos egressos do Serviço Social pelo 

motivo exposto, é necessário pontuar que os princípios éticos da profissão possuem 

aproximação com as lutas de defesa do projeto de reforma sanitária. O atuar ético do 

Assistente Social busca ampliar suas visões a partir dos inúmeros fatores 

biopsicosociailespirituais que interferem e determinam o processo saúde-doença, ou 

seja, que amplie a concepção de saúde. 

Para esse estudo, foram definidos alguns eixos de análise, a saber: O eixo de 

análise A, busca identificar se o egresso elaborou discussão sobre os princípios do 

SUS: equidade, universalização e integralidade. Todas as vezes em que os princípios 

foram mencionados ou casos em que houve a discussão de forma mais abrangente 

foram consideradas para este estudo. 

O eixo de análise B pretende identificar se há a utilização de bibliografia 

específica sobre o SUS nos TCCs. Para isso, houve o resgate das referências 

bibliográficas que os egressos utilizaram. Todas as referências que o título 

mencionava a política de saúde pública, o SUS ou outros elementos a ela inerentes 

foram considerados. A utilização de legislação do SUS também foi considerada nesse 

eixo. 

O eixo de análise C busca compreender se houve a fundamentação do 

trabalho na Política Nacional de Humanização (PNH) e/ou Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS). A PNH existe desde 2003 e tem como objetivo a 

efetivação dos princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, 

incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. Já a PNPS 

baseia-se no conceito ampliado de saúde e apresenta sua promoção como um 

conjunto de estratégias e formas de produzir saúde. 

A escolha de apresentar essas duas políticas nacionais isoladas do eixo 

exposto anteriormente parte do pressuposto da compreensão de que tais políticas 

configuram-se como importantes elementos de inovação na defesa de um SUS 

pautado em uma concepção ampliada de saúde. Dessa forma, a utilização das 

políticas apresenta fortalecimento de inovações no modo de conceber as práticas em 
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saúde. 

Os trabalhos assumem configurações diferenciadas e temas particulares de 

cada uma das profissões, mas em alguns casos mais gerais à saúde. Nesse sentido, 

optou-se por apresentar as considerações dos egressos em um único bloco 

enumerado de forma aleatória, abrangendo a totalidade e evitando o risco de visões 

fragmentadas de uma única profissão. 

 
2. RESULTADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Em relação ao tema dos TCCs analisados, quatro tratam do perfil dos usuários 

em alguma condição de saúde específica, dois discutem sobre os conhecimentos que 

os profissionais de saúde da instituição possuem sobre algum tema, dois abordam a 

avaliação de aceitação de dietas ou medicações no desenvolvimento das ações 

assistenciais, dois apresentam estudos de caso ou revisão bibliográfica sobre 

assuntos específicos das profissões e um apresenta aspectos psicológicos dos 

usuários em internação no pronto-socorro. 

Diante do exposto, a tabela nº 1 apresenta algumas informações obtidas por 

meio da análise: 

Tabela  1: Dados da análise dos Trabalhos de Conclusão de Curso da Residência Multiprofissional em 

Saúde (HC-UFG/EBSERH) entre os anos de 2016 a 2018. 

 

 

 
Para a realização desse estudo, utilizou-se como base a ideia de que ao 

compreender o SUS como uma estratégia, o projeto de reforma sanitária tem como 
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base o Estado democrático de direito, que é o responsável pelas políticas sociais e, 

consequentemente, pela política de saúde. A proposta do projeto de reforma sanitária 

tem como alguns de seus fundamentos: a democratização do acesso, a melhoria da 

qualidade dos serviços com a adoção de um novo modelo assistencial pautado na 

integralidade e equidade das ações (BRAVO; MATOS, 2001). 

A principal proposta da reforma sanitária é a defesa da universalização das 

políticas sociais e a garantia dos direitos sociais. Nesse sentido, ressalta-se a 

concepção ampliada de saúde, considerada como “melhores condições de vida e de 

trabalho, ou seja, com ênfase nos determinantes sociais” (CFESS, 2010). 

Por meio do eixo de análise A esse estudo demonstra que cinco dos TCCs 

não realizaram abordagem sobre o SUS. Os demais trabalhos apresentam a 

discussão de formas particulares. A maioria menciona o SUS no momento em que o 

situa como campo da realização da pesquisa. Entre os seis trabalhos que abrangem 

o SUS como conteúdo, há três com discussões mais genéricas direcionadas a 

conceituar saúde e três fundamentados em concepções mais amplas do modelo de 

saúde. 

Dentre os trabalhos com abordagem ampliada de SUS, cabe mencionar que 

o princípio de integralidade é tratado em apenas um, que apresenta debate sobre os 

cuidados em saúde e às relações com as redes de atenção em saúde do SUS. Nas 

demais publicações, a discussão sobre promoção de saúde e sobre os determinantes 

sociais do processo saúde-doença prevalecem. 

Isso é um ponto relevante, pois o princípio de integralidade configura-se como 

elemento importante para a discussão, quando considerado um meio de concretizar a 

saúde como cidadania. Significa, portanto, compreender sua operacionalização a 

partir de inovações no cotidiano dos serviços de saúde e nas relações destes com a 

sociedade detentora de direito (MATTOS, 2005). 

A integralidade pressupõe a abertura para o desenvolvimento de múltiplas 

possibilidades do cuidado, sendo utilizada como princípio orientador das práticas de 

organização do trabalho. Implica a recusa ao reducionismo e à objetividade dos 

sujeitos, o que favorece o trabalho interdisciplinar. 

Sendo assim, a saúde, abrange também o campo da residência 

multiprofissional, na discussão da integralidade como caminho para a cidadania 

estima que as práticas em saúde valorizem o cuidado por meio do atuar democrático, 

do saber fazer integrado, e da responsabilidade e confiança entre os sujeitos. Logo, 

quando a integralidade é entendida em sua totalidade abrange os fundamentos do 
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projeto de reforma sanitária, em busca de um SUS mais democrático. 

O SUS enfrenta grandes interesses econômicos e financeiros ligados ao 

projeto privatista de saúde. A disputa entre esse projeto e o de reforma sanitária ainda 

se faz presente, pois a saúde como integrante da Seguridade Social é determinada 

pela ordem neoliberal assim como as demais políticas sociais. Segundo Rizotto (2012, 

p. 34), 

 
O neoliberalismo consiste em uma reação teórica e política contra o Estado 
intervencionista, opondo-se fortemente a qualquer forma de planejamento da 
economia. Condena toda ação do Estado que limite os mecanismos de 
mercado, denunciando-as como ameaças à liberdade, não somente 
econômica, mas também política (RIZZOTTO, p. 34, 2012). 

 

O projeto da saúde articulado ao mercado está pautado na Política de Ajuste 

cujas principais tendências são: a contenção dos gastos com racionalização da oferta 

e a desresponsabilização do poder central. A tarefa do Estado, nesse projeto, consiste 

em garantir na saúde um mínimo aos que não podem pagar, ficando para o setor 

privado o atendimento aos que têm acesso ao mercado (CFESS, 2010). 

Entende-se que todas essas medidas visam ao estímulo do setor privado de 

saúde, ficando o SUS restrito aos pobres e, consequentemente, focalizado no 

atendimento às populações vulneráveis. O outro sistema, destinado aos 

consumidores, defende a ampliação da privatização, estímulo ao seguro privado, 

descentralização dos serviços em nível local. 

Dessa forma, ressalta-se a importância das abordagens em SUS na 

atualidade, no sentido de fortalecer o projeto de reforma sanitária e na defesa de um 

SUS público e de qualidade com a devida responsabilização do Estado. 

Em um programa de formação, no caso da residência multiprofissional, é 

imprescindível que exista esse diálogo, sobretudo em relação aos impactos das 

medidas da política de ajuste na saúde e nas demais políticas sociais. Esses impactos 

são notórios não apenas no cotidiano dos profissionais de saúde como na vida da 

população detentora de direitos. Portanto, se faz necessário principalmente que os 

profissionais se apropriem das discussões no âmbito da saúde em sua totalidade. 

Cabe ressaltar também a valoração das publicações dos egressos analisadas. 

Com suas devidas particularidades, mesmo as que não aprofundaram as discussões 

com visões críticas, evidenciaram fragilidades dos espaços bem como potencialidades 

que contribuem para a construção de novos saberes sobre saúde. 

Essas produções acadêmicas são valorativas principalmente para os 

profissionais que ainda estão em exercício nos espaços, porque materializam 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/neosau.html
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potencialidades e dificuldades referente ao exercício, em sua maioria abordando 

novas alternativas na assistência em saúde. 

Por meio do eixo de análise B realizou-se o estudo dos TCCs que utilizaram 

referências bibliográficas que tratam especificamente sobre o SUS ou legislação 

pertinente ao tema. Desses, seis egressos utilizaram referências bibliográficas 

específicas sobre o SUS para a construção do trabalho, tais como: dados do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), artigos sobre 

sistema de regulação do SUS, publicações sobre às Redes de atenção à Saúde e 

outros. 

Um elemento necessário a se pontuar é que os seis egressos que utilizaram 

bibliografia referente ao SUS ampliaram as discussões sobre os determinantes sociais 

que interferem no processo saúde-doença. E os demais, que não utilizaram, 

centraram às pesquisas em visões reducionistas de saúde. 

A saúde reflete a conjuntura econômica, social e cultural, no qual a sua 

definição depende do grau de conhecimento da sociedade. Ou seja, popularmente 

ainda há a predominância da visão de saúde como ausência de doença, isso reflete 

também nas concepções dos próprios profissionais de saúde (OSMO, SCHRAIBER, 

2015). 

O fato de o conceito de saúde ser impreciso, dinâmico e abrangente não 

impede que seja possível tomá-lo como eixo para a reorientação de novas práticas da 

área. Pelo contrário, sua importância é fundamental para a superação de um modelo 

de atenção em saúde biologicista, medicalizante e prescritivo (BATISTELLA, 2007). 

O conceito de saúde do SUS implica em condições de vida, ou seja, 

 
 

Em sentido amplo, a saúde é a resultante das condições de alimentação, 
habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, 
lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde. 
Sendo assim, é principalmente resultado das formas de organização social, 
de produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida 
(Brasil, 1986, p.4). 

 

Sendo assim, ressalta-se que mediante aos limites da pesquisa não é 

possível identificar se a ausência da utilização de bibliografia do SUS nas produções 

dos egressos é dada por alguma limitação específica ou por economicismo teórico. 

Considera-se que esse estudo pode contribuir para reflexões acerca dos temas e 

ampliar o espaço para novas pesquisas a elas relacionadas. 
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Ressalta-se a importância de os profissionais de saúde aprofundarem em 

leituras críticas sobre o SUS, estado e sociedade. Assim, contribuindo para uma visão 

mais ampla dos usuários e de suas necessidades sociais. A contextualização da 

política de saúde também é um ponto necessário a se resgatar. Ainda prevalece uma 

visão unilateral de saúde que desconsidera as demais políticas que compõem o 

sistema de Seguridade Social. 

Dessa forma, se faz necessário que os profissionais de saúde em suas 

produções acadêmicas utilizem tanto os autores referências das próprias profissões 

quanto instituições e autores referências para tratar de saúde. No Brasil, há destaque 

para as publicações da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) em pesquisas sobre 

saúde pública, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), do Centro 

Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), entre outras. 

Por meio do eixo da análise C foi possível concluir que três dos TCCs 

buscaram fundamentar suas produções na Política Nacional de Humanização e na 

Política Nacional de Promoção em Saúde. Os demais egressos não as utilizaram na 

produção. 

Tem-se como aspecto relevante entre os escritos que três egressos que 

utilizaram as políticas mencionadas também argumentaram sobre os eixos tratados 

anteriormente, ou seja, também realizaram discussões sobre o SUS e utilizaram 

bibliografia específica. Em relação ao estudo, esses foram os que oportunizaram 

maior amplitude sobre o tema. 

Nesse eixo de análise, a primeira política observada foi a PNH, também 

conhecida como HumanizaSUS. A definição da PNH como parte do estudo é pelo 

motivo da política apostar na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na 

produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho humanizados. 

A PNH busca transformar as relações de trabalho no SUS a partir da 

ampliação do contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do 

isolamento e das relações de poder hierarquizadas. Ou seja, romper com práticas 

presentes no modelo biomédico de saúde. Um dos objetivos da PNH é transversalizar: 

reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar 

com a experiência daquele que é assistido na produção de uma saúde mais 

corresponsável. 

A PNH busca desempenhar trabalho multidisciplinar e em articulação com as 

redes de atenção, portanto, adotar essa política como base de discussão e de 
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parâmetro para atuação exige valorizar o atendimento entre profissões distintas. 

Assim como a proposta da residência multiprofissional, que busca integrar saberes e 

fortalecer uma assistência de qualidade. Assim, 

 
A PNH faz uma inflexão no interior das demais políticas de saúde, visando à 
integralidade das práticas e buscando superar a fragmentação do cuidado, 
ao primar pela indissociabilidade entre atenção e gestão. E, inclusive, 
produziu desvios nos modos tradicionais de fazer políticas, nos programas 
verticais e uniformes da gestão federal que ainda hoje determinam as ações 
em todos os cantos do país (MARTINS; LUZIO, 2017) 

 

O diferencial, portanto, em adotar essa política nos trabalhos é a devida 

importância dada ao trabalho multidisciplinar, no cotidiano do exercício profissional. A 

importância de ampliar os enfoques em saúde já foi mencionada anteriormente, e 

através da utilização dessa política alguns egressos fundamentaram suas abordagens 

em SUS como proposta emancipatória. 

Já a PNPS apresenta em sua base o conceito ampliado de saúde e o 

referencial teórico da promoção da saúde como um conjunto de estratégias e formas 

de produzir saúde. Busca articular suas ações com as demais redes de proteção 

social, com ampla participação e controle social. 

Se pensar em uma concepção ampliada de saúde requer entender os 

processos de promover bem-estar e saúde, promover práticas saudáveis, e educação 

em saúde. Fundamentar às ações com os devidos objetivos da PNPS requer uma 

concepção ampliada de saúde, que considere às determinações sociais no processo 

saúde-doença. 

As duas políticas nacionais tratadas nesse eixo abrangem visões e práticas 

de saúde imprescindíveis para a formação dos profissionais comprometidos com uma 

política de saúde democrática, ou seja, que esteja em consonância com o projeto de 

reforma sanitária. A PNH e a PNPS apresentam-se como estratégias de significativas 

inovações no campo da assistência em saúde. 

Por isso, foram definidas como um dos eixos de análise, na compreensão de 

que o egresso que fundamente suas pesquisas e/ou sua atuação nessas políticas 

está, de certa forma, aprofundando sua visão crítica sobre os enfoques em saúde. 

Ambas às políticas são essenciais na construção de um SUS mais democrático e 

demonstram avanços em saúde pública. 

Os eixos de análise são inerentes um ao outro, sendo assim, esperava-se que 

o egresso que tivesse resposta SIM no eixo de análise A, apresentasse SIM nos 
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demais eixos. Por meio da pesquisa percebe-se que o resultado não foi o esperado, 

ou seja, nem todos os residentes que apresentaram bibliografia sobre o SUS 

desenvolveram discussões sobre o tema ou fundamentaram às produções em alguma 

política mencionada. 

É possível levantar a hipótese que a maioria dos egressos do PRMS não se 

apropriou da discussão de SUS e tampouco, de saúde com uma concepção ampliada 

de saúde. Além disso, nota-se ausência das políticas públicas do SUS em suas 

produções acadêmicas. 

Contudo, evidencia-se a relevância dos trabalhos produzidos pelos egressos. 

Todas as publicações são significativas, a sua forma. Esse conhecimento auxilia na 

construção de saberes em saúde, no fortalecimento dos espaços de discussões e da 

atuação dos residentes, e na residência multiprofissional como espaço importante no 

âmbito de formação para o SUS. 

Em sua maioria, os egressos partem do conceito de saúde da OMS por meio 

da idealização trazida de bem-estar. Por um lado, percebe-se nisso um avanço, 

porque essa referência, a seu modo, oportuniza de uma fundamentação mais ampla, 

na tentativa de romper com o modelo tradicional de saúde-doença-tratamento-cura, 

que é o modelo biomédico. Por outro, é predominante a ausência de discussão mais 

abrangente à totalidade social, que considera a doença como resultante das 

condições de vida, dos aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais, espirituais, 

biológicos e psicológicos (modelo biopsicosocioespiritual). 

O estudo evidencia um esforço para a superação da concepção de saúde 

vinculada às “doenças”, ou seja, baseadas nas referências de um modelo biomédico 

que encontram-se enraizadas na cultura e na produção acadêmica. Logo, os 

profissionais de saúde como parte da totalidade social, não estão apartados dessa 

realidade. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O SUS tem encontrado notórias dificuldades para sua efetivação, como a 

desigualdade de acesso da população aos serviços, o desafio de construção de 

práticas baseadas na integralidade, os dilemas para alcançar a equidade no 

financiamento do setor, os avanços e recuos nas experiências de controle social, a 

falta de articulação entre os movimentos sociais, entre outras. 
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Na ordem capitalista o SUS é concebido como o resultado de disputas 

políticas e, nessa arena de conflitos, assim como às demais políticas sociais, assume 

caráter contraditório, podendo incorporar as demandas do trabalho e impor limites, 

ainda que parciais, à economia política do capital. Nessa perspectiva, ao garantir 

direitos sociais, as políticas sociais podem contribuir para melhorar as condições de 

vida e trabalho da classe trabalhadora, ainda que não possam alterar estruturalmente 

o capitalismo (CFESS, 2010). 

Para que o projeto de reforma sanitária se efetive de forma emancipatória é 

necessária a construção de uma nova racionalidade, ou seja, associado a construção 

de uma nova ordem societária, com a devida responsabilização do Estado frente às 

políticas sociais. Portanto, é imprescindível que os egressos dos PRMS, como 

prováveis profissionais do SUS, defendam a construção e consolidação dos princípios 

do projeto de reforma sanitária, como desafio cotidiano. 

Ao longo da discussão, discutiu-se a necessidade de os egressos 

fundamentarem às publicações e construção de saberes em concepções ampliadas 

de saúde. Ressalta-se ainda que, para o fortalecimento da efetivação de um SUS 

democrático é imprescindível que os profissionais sejam protagonistas das 

discussões, uma vez que são essenciais para a concretização do sistema. 

A regulamentação da residência multiprofissional surge com essa proposta, a 

de reafirmar a concepção ampliada de saúde, rompendo com a visão focalizada 

presente no modelo de residência médica. Hoje, a residência multiprofissional 

configura-se como importante estratégia de fomentação da defesa da democratização 

da saúde. 

Aprofundar o estudo sobre o processo formativo da residência 

multiprofissional não é um dos objetivos deste trabalho, mas é necessário pontuar 

que, ao longo dos 24 meses de duração do programa é importante que haja a 

fomentação de discussões sobre o Estado e a sociedade, e, os impactos da conjuntura 

nas políticas sociais. Nesse sentido é relevante estudar as múltiplas determinações 

desses processos que permeiam o âmbito da saúde. 

Outro elemento importante a se pensar é que, o processo formativo é amplo 

e dinâmico, no qual às concepções de saúde dos egressos, assim como da 

sociabilidade em geral são construídas em diversos espaços de convivência. Dessa 

forma, a concepção de SUS dos egressos é reflexo do processo formativo das 

próprias profissões, de visões de âmbito doméstico e das determinações da sociedade 
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em geral. Essa afirmativa ressalta ainda mais a responsabilidade dos PRMS em 

resgatar conteúdos críticos relacionados ao tema. 

Diante disso, é necessário pontuar também que, os TCCs foram elaborados 

como pré-requisito a obtenção de título de especialista em urgência e emergência, e 

seguiram uma série de normas acadêmicas, apresentando-se no formato de artigo 

científico ou monografia. Assim, a ausência da concepção ampliada de SUS em 

algumas produções pode ter sido dada por exigências de normas acadêmicas de 

páginas, ou recortes mais específicos sobre outros temas. 

Portanto, pelos limites da metodologia do estado da arte não é possível definir 

conclusões mais específicas sobre a concepção de SUS dos egressos, de como foram 

formadas, das particularidades de cada uma das profissões e sim apontar elementos 

reflexivos e suscitar a possibilidade de novas pesquisas sobre essa temática. 
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