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RESUMO 

 

O presente relatório de pesquisa trata de mapeamento da inserção do Serviço Social 

nos Programas de Residência e da produção teórica da área sobre a temática, 

realizado pela Associação Brasileira de Ensino em Pesquisa (ABEPSS) em parceria 

com o Grupo de Estudos e Pesquisa dos Fundamentos do Serviço Social 

(GEPEFSS) da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (FSS/UFJF). O mapeamento foi construído a partir da compreensão de que a 

inserção do Serviço Social nos Programas de Residência se ampliou a partir do final 

dos anos 2000, requerendo atenção das entidades do Serviço Social no que 

concerne a crítica à lógica de expansão atrelada à queda de investimentos no 

quadro de trabalhadores da saúde e de acirramento da mercantilização da política 

de saúde; mas também atento à necessidade de acúmulo acerca desta modalidade 

de educação permanente e do debate da relação formação e trabalho para as 

Residências. A metodologia utilizada teve como base a abordagem quantitativa e 

qualitativa. O mapeamento foi realizado a partir da análise de editais que 

apresentaram vagas para o Serviço Social no ano de 2018 no Brasil; pesquisa com 

tutores e preceptores de programas de residência; análise de 71 produções do 

Serviço Social sobre as Residências encontradas nas Revistas da área, anais dos 

Congressos Brasileiros de Assistentes Sociais (CBAS) e Encontro Nacional de 

Pesquisadores de Serviço Social (ENPESS), e em teses e dissertações, publicadas 

a partir de 2010. Os resultados do estudo demonstraram que, para o ano de 2018, o 

Serviço Social contou com expressivo número de vagas nas Residências (496), 

envolvendo diversas Instituições e profissionais de Serviço Social. A área tem 

avançado na produção teórica sobre as experiências, ressaltando a relação trabalho 

e formação, o trabalho multiprofissional e os desafios de efetivação das cargas 

teóricas e práticas das Residências pautadas nas Diretrizes Curriculares da 

ABEPSS e no projeto ético político da profissão; além da efetiva crítica aos ataques 

à política de saúde e educação. O Serviço Social vem avançando na produção de 

conhecimento sobre a RMS desvelando os entraves, desafios e potencialidades 

deste espaço. 

Palavras- chave: Residência em saúde, Serviço Social, trabalho em saúde, 

formação em saúde. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), 

na condição de entidade organizativa que tem por finalidade coordenar e avaliar a 

política de formação profissional na área de Serviço Social defende a formação 

profissional como um processo permanente de qualificação e atualização para o 

deciframento do cotidiano da realidade social. 

O debate sobre a formação para a saúde no âmbito das Residências vem 

sendo pauta recorrente da entidade nos últimos anos. A partir da expansão da 

inserção do Serviço Social nos Programas de Residência Multiprofissional ao final 

dos anos 2000, há a necessidade de acompanhar o processo formativo neste 

espaço, que se tornou também objeto de estudos e debates no âmbito da academia 

e nos serviços de saúde (CASTRO, 2013). 

As residências em Área profissional, na modalidade uniprofissional e 

multiprofissional, são regulamentadas pela Lei nº11.129 de 2005, que institui a 

Residência em Área Profissional e cria a Comissão Nacional de Residência 

Multiprofissional em Saúde – CNRMS; e pela Portaria Interministerial n º1077 de 12 

de novembro de 2009, que dispõe sobre a Residência Multiprofissional e a de Área 

Profissional da Saúde,  e institui o Programa de Bolsas para as residências e a 

CNMRS1. 

Apesar do avanço da inserção do Serviço Social nas Residências ocorrer nos 

anos 2000, é na década de 1970 que se identifica a primeira participação do Serviço 

Social em Residências. Em 1976, assistentes sociais integram a Residência 

Multiprofissional da Unidade Sanitária São José do Murialdo, em Porto Alegre 

(CFESS, 2017); tem-se ainda no mesmo ano a criação da Residência 

Uniprofissional do Hospital Universitário da Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(UERJ); e em 1997, a implementação da Residência Uniprofissional do Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU/UFJF) 2. 

                                                           
1
 Posteriormente é construído pela CNRMS um conjunto de portarias, comunicados, despachos. 

Importante recuperação e debates sobre essas normativas encontram-se na Brochura do Conselho 
Federal de Serviço Social (CFESS) publicada em 2017 - “Residência em Saúde e Serviço Social: 
subsídios para a reflexão”. 
2
 Em 2018, identificamos apenas o Programa de Residência Uniprofissional na UERJ. O Programa 

da UFJF migrou para a modalidade multiprofissional. 



Porém, é com a expansão dos Programas que as Residências se tornaram 

pauta permanente na profissão, uma vez que é colocada como principal modalidade 

de formação pós-graduada para a qualificação dos trabalhadores da saúde, dentre 

eles, o assistente social, trazendo intensos debates no campo da relação formação e 

trabalho3.  

A ABEPSS iniciou em 2012 (CASTRO, 2013) um mapeamento que 

apresentou a experiência de treze programas da região Leste, três da região centro-

oeste; e oito programas da regional Sul I. Este mapeamento inicial levantou alguns 

nós críticos: falta de condições de trabalho e de profissionais para assumirem a 

preceptoria/tutoria dos Programas; projetos construídos para atender à demanda 

ministerial de instalação de Programas de Residência multiprofissionais, gerando 

tensões e divergências quanto aos propósitos da Residência; dificuldades de relação 

entre instituição formadora e serviço, com dificuldades na efetivação da carga 

teórica; fragilidades no direcionamento das diretrizes curriculares da ABEPSS e do 

projeto ético-político profissional, nas atividades práticas e teóricas. 

Devido a necessidade das entidades da profissão acumularem mais sobre as 

questões que atravessam as Residências, foi realizado o I Seminário Nacional 

Residência em Saúde e Serviço Social no ano de 2016 em Olinda/PE. Destacamos 

também a brochura do CFESS “Residência em Saúde e Serviço Social: subsídios 

para a reflexão”, publicada em 2017, revelando o esforço das entidades de se 

apropriarem e de contribuírem com essa pauta. 

A ampliação dos Programas de Residência é impactada pela conjuntura de 

contrarreformas nas políticas de saúde e educação – que colocam inúmeros 

desafios à conformação das Residências em sua proposta de afirmação dos 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), e traz a tona o 

questionamento quanto a efetividade ou não da Residência enquanto possibilidade 

de qualificar os trabalhadores do SUS.  

Para as Residências, apontamos a necessária defesa de um projeto de 

formação e trabalho profissional, articulado aos valores expressos no Projeto Ético-

Político do Serviço Social e na Reforma Sanitária; buscando formar profissionais 

                                                           
3
 Adensou a expansão das Residências e o financiamento através do Ministério da Educação (MEC) 

dos Programas, o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários (REHUF) que, a 
partir de 2004, incentivou a proposição de Programas na média e alta complexidade dos Hospitais de 
ensino. 



capacitados para trabalhar as determinações sociais do processo saúde-doença, de 

forma comprometida com o aprofundamento de direitos.  

No contexto de ataque à política de saúde e educação, o diferencial do 

Serviço Social encontra sustentação nos princípios de seu projeto profissional, como 

a democracia, participação, defesa dos direitos humanos, ampliação e consolidação 

da cidadania, indicando uma perspectiva de atuação comprometida com os usuários 

do SUS e suas necessidades. Conforme CFESS (2017, p.20) “a qualificação 

profissional e a formação de profissionais comprometidos com uma política de saúde 

pública, universal, estatal e de qualidade é fundamental e as residências podem se 

constituir como uma estratégia importante”. 

Nesse sentido, com o intuito de qualificar o debate sobre as Residências, a 

gestão 2017/2018 da ABEPSS “Quem é de luta, resiste!” colocou como prioridade a 

realização de mapeamento do Serviço Social nas Residências buscando adensar 

suas contribuições sobre a temática e identificar os principais desafios a serem 

enfrentados. 

O mapeamento agora produzido foi desenvolvido pelo Grupo de Estudos e 

Pesquisa dos Fundamentos do Serviço Social (GEPEFSS) da Faculdade de Serviço 

Social da Universidade Federal de Juiz de Fora (FSS/UFJF) 4, sendo aprovada pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da UFJF com o número 2.146.779, e contou com 

participação de bolsistas de iniciação científica da mesma Instituição. 

O objetivo da pesquisa foi de conhecer e analisar a inserção do Serviço Social 

nos Programas de Residência em Área profissional no Brasil, realizando 

mapeamento dos Programas, áreas de concentração e áreas profissionais 

envolvidas; mapeamento da produção teórica do Serviço Social sobre a sua 

inserção nos Programas de Residência e pesquisa com tutores e preceptores 

assistentes sociais. O levantamento sobre a inserção do Serviço Social nos 

Programas de Residência foi realizado a partir das regionais da ABEPSS. 

Desta forma, foi realizado o seguinte movimento: 

1. Pesquisa em editais disponíveis online de Programas de Residência 

Multiprofissional com vagas para o Serviço Social em 2018. 

                                                           
4
 A pesquisa foi realizada por esta Instituição tendo em vista ser esta a afiliação institucional da 

diretora da entidade responsável pela pauta da saúde. 



2. Envio de formulário online através do recurso do googledocs para os 

assistentes sociais tutores e preceptores de residência com questões 

referentes a inserção do Serviço Social nos Programas de Residência. 

3. Mapeamento teórico da produção do Serviço Social sobre as Residências em 

Revistas da área, anais dos Encontros Nacionais de Pesquisadores em 

Serviço Social (ENPESS) e Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais 

(CBAS), produções de teses e dissertações e livros sobre a temática. 

 

Com base nesse movimento, este relatório foi organizado em três partes: 

 

Parte 1 – A inserção do Serviço Social nos Programas de Residência – 

análise de editais. 

Parte 2 - A pesquisa com assistentes sociais tutores e preceptores de 

Residências. 

Parte 3 – A produção teórica sobre Residências e Serviço Social. 

 

Importante salientar também que, na apresentação dos dados, utilizamos a 

divisão regional da ABEPSS, uma vez que tal pesquisa tem por objetivo subsidiar o 

trabalho realizado pelas direções regionais da entidade. De acordo com o estatuto 

da ABEPSS, as regionais são divididas da seguinte forma: 

 

NORTE NORDESTE CENTRO-
OESTE 

LESTE SUL I SUL II 

 
Acre, 
Amapá, 
Amazonas, 
Maranhão, 
Pará, Piauí, 
Rondônia, 
Roraima e 
Tocantins; 
 

Alagoas, 
Bahia, Ceará, 
Paraíba, 
Pernambuco, 
Rio Grande 
do 
Norte e 
Sergipe; 
 

Distrito 
Federal, 
Goiás, Mato-
Grosso; 

Espírito 
Santo, Minas 
Gerais e Rio 
de Janeiro; 

Paraná, Rio 
Grande do 
Sul e Santa 
Catarina; 
 

São Paulo e 
Mato Grosso 
do Sul. 

Fonte: www.abepss.org.br 

 

http://www.abepss.org.br/


Assim, neste relatório de pesquisa, estamos disponibilizando uma 

apresentação dos dados levantados no mapeamento e que será alvo de elaboração 

de futuras produções que tragam uma análise qualitativa dos dados.  

Esperamos que o mapeamento realizado possa contribuir para análise da 

inserção do Serviço Social nos Programas de Residência Multiprofissional; e 

levantamento dos principais debates a serem enfrentados pela categoria dos 

assistentes sociais em torno da relação trabalho/formação em saúde. Esperamos 

também que, a partir do quadro traçado, possamos avançar na análise das 

Residências a partir dos residentes; e que o compartilhamento dos resultados e das 

produções do Serviço Social possa estimular outros estudos, pesquisas, relatos de 

experiências e análises que contribuam para a apropriação sobre o debate do 

Serviço Social e os Programas de Residência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE 1 – A INSERÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NOS PROGRAMAS DE 

RESIDÊNCIA – ANÁLISE DE EDITAIS  

 

Para levantamento da inserção do Serviço Social nos Programas de 

Residência, realizamos pesquisa documental de caráter descritivo, sendo analisados 

editais disponíveis na internet de todas as regiões do Brasil para ingresso em 2018. 

Como ponto de partida, utilizamos a pesquisa realizada por Costa (2016) e 

ampliamos a busca através de sites especializados em divulgação de editais de 

residência5; utilizamos também pesquisa livre em site de busca com as palavras- 

chave: Serviço Social, Residência, edital. Esta ocorreu nos meses de dezembro de 

2017 a março de 2018. 

Importante salientar que, a partir do critério de seleção definido, a pesquisa 

pode não ter abrangido Programas que não realizaram oferta de vagas para o ano 

de 2018; programas que lançaram editais posteriores ao prazo determinado para 

coleta dos dados pesquisa ou programas que não tiveram editais disponíveis para 

busca online. 

O levantamento verificou o número de vagas disponíveis para o Serviço 

Social, área de concentração dos Programas, profissões envolvidas e análise das 

referências bibliográficas do processo seletivo.  

Nesse sentido, o quadro nacional de inserção do Serviço Social com área de 

concentração, número de programas e vagas para o Serviço Social em 2018, ficou 

assim definido: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
www.multiresidencias.com.br; www.residenciassaude.com.br; www.editorasanar.com.br; 

www.residênciamultiprofissional.com.br; http://www.poteresocial.com.br 

http://www.multiresidencias.com.br/
http://www.editorasanar.com.br/
http://www.residênciamultiprofissional.com.br/


Quadro 1 - Residências em Área Profissional e Serviço Social/ número de programas/ 
vagas-Brasil/2018 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO NÚMERO DE 
PROGRAMAS 

NÚMERO DE VAGAS/SERVIÇO 
SOCIAL 

Saúde Mental 42 103 

Atenção básica /Saúde da Família 
e comunidade 

33 86 

Oncologia 23 42 

Saúde da criança/adolescente 23 35 

Urgência, emergência e trauma. 20 35 

Saúde do idoso/adulto 17 34 

Neonatologia/ saúde materno-
infantil 

13 22 

Intensivismo/paciente crítico 11 16 

Saúde Coletiva 8 46 (30 ampla concorrência) 

Saúde da mulher 6 10 

Gestão de Redes de Saúde/Política 
de Saúde 

4 13 

Cardiovascular 4 7 

Clinica integrada/ médica/cirúrgica 3 5 

Reabilitação  3 1 

Atenção Hospitalar  2 4 

Cardiopulmonar 2 3 

Cuidados Paliativos 2 2 

Neurologia e neurocirurgia 2 2 

Atenção em alta complexidade  1 4 

Saúde auditiva 1 4 

Síndrome e anomalias cranio-
faciais 

1 3 

Assistência em transplante 1 3 

Ênfase na primeira infância no 
contexto do zika virus 

1 2 

Saúde do Trabalhador 1 2 

Infectologia 1 2 

Dermatologia sanitária 1 1 

Hematologia/Hemoterapia 1 2 

Saúde da Família- ênfase no 
campo 

1 2 

Pessoa com deficiência 1 2 



Atenção em saúde renal 1 1 

Controle de infecção hospitalar 1 1 

Não especificado 1 1 

TOTAL 232 496 vagas 

       Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e      

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

No que concerne a divisão pelas regionais da ABEPSS, o número de vagas 

ficou distribuído conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 2 - Residências em Área Profissional e Serviço Social/ Vagas regiões ABEPSS-
2018 

REGIONAL ABEPSS NÚMERO DE VAGAS/SERVIÇO SOCIAL 

Nordeste 168 

Leste  89 

Sul I  84 

Sul II 73 

Centro- Oeste 41 

Norte 41 

TOTAL 496 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

Foram levantados também dados regionais referentes ao número de 

Instituições proponentes, programas e vagas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUADRO 3 - Residências em Área Profissional e Serviço Social/ Instituições 
proponentes/Programas/Vagas - Regiões ABEPSS-2018 

REGIONAL ABEPSS INSTITUIÇÕES 
PROPONENTES 

PROGRAMAS NÚMERO DE 
VAGAS/SERVIÇO 

SOCIAL 

Nordeste 19 58 168 

Leste  19 42 89 

Sul I  20 52 84 

Sul II  16 39 73 

Centro- Oeste 4 15 41 

Norte 8 26 41 

TOTAL 86 232 496 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

Para fins de estudo e pesquisas, construímos ainda um quadro com 

Instituições proponentes, programas e vagas com a divisão das Regiões do Brasil: 

 
 
Quadro 4 - Residências em Área Profissional e Serviço Social/ 
proponentes/Programas/Vagas Regiões Brasil-2018 

REGIÃO BRASIL INSTITUIÇÕES 
PROPONENTES 

PROGRAMAS NÚMERO DE VAGAS 

Nordeste 22 65 177 

Sudeste 33 79 158 

Sul  20 52 84 

Centro- Oeste 6 17 45 

Norte 5 19 32 

TOTAL 86 232 496 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

No que concerne às regiões do Brasil, levantamos ainda as Instituições que 

ofertam o maior número de vagas: 

 

 

 
 



Quadro 5 - Residências em Área Profissional e Serviço Social/Regiões Brasil/ Instituição - 
ofertas de vagas-2018 

REGIÃO BRASIL INSTITUIÇÃO MAIOR 
OFERTA DE VAGAS 

NÚMERO DE 
VAGAS/SERVIÇO SOCIAL 

Nordeste ESP-Ceará 42 

Sudeste USP 25 

Centro- Oeste UFG 18 

Sul  Grupo Hospitalar Conceição 13 

Norte UFPA 9 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

No âmbito das profissões que compuseram os Programas previstos para 

2018 em que o Serviço Social se insere, foi possível identificar que as principais 

áreas em articulação com a profissão são: 

 

Quadro 6 - Residências em Área Profissional e Serviço Social- áreas multiprofissionais/ 
programas – Brasil/2018 

ÁREAS MULTIPROFISSIONAIS NÚMERO DE EDITAIS 

Enfermagem 82 

Psicologia 78 

Fisioterapia 74 

Nutrição 72 

Farmácia 69 

Odontologia 47 

Terapia ocupacional 39 

Fonoaudiologia 38 

Educação Física 29 

Biomedicina 8 

Saúde Coletiva 7 

Medicina Veterinária 5 

Ciências Biológicas 4 

Física Médica 1 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 



Os levantamentos realizados indicaram 86 editais com entrada do Serviço 

Social nos Programas de Residência para 2018, contabilizando 232 Programas e 

496 vagas.  

As principais áreas de concentração dos programas tem foco na Saúde 

Mental, Atenção Básica/Saúde da Família, Oncologia, Saúde da Criança e 

Adolescente e Urgência e Emergência. A maior parte dos programas está 

concentrada na região sudeste, mas o maior número de vagas é ofertado na região 

nordeste, seguida da região sudeste.  

Essa identificação é reforçada pela tendência apontada por Sarmento et al 

(2017), no período de 2009 a 2015,  que indicava que: 

 

a maioria dos programas aprovados se concentrou na região Sudeste, 
principalmente em São Paulo, seguida pelas regiões Nordeste e Sul. As 
regiões Norte e Centro-Oeste foram as menos representativas no total de 
programas selecionados. Já o Nordeste apresentou um incremento de 
programas induzido pela prioridade dada nos editais publicados 
(SARMENTO et al, 2017, p.1). 

 

As áreas profissionais que mais aparecem nos programas que também 

contam com o Serviço Social são: enfermagem, psicologia, fisioterapia, nutrição e 

farmácia. 

Na maior parte dos editais analisados, a forma de ingresso no Programa 

ocorre por meio de prova objetiva/dissertativa e análise de currículo. Outros 

programas adotam somente prova objetiva ou incluem ainda entrevista, análise de 

memorial e prova prática, além da prova objetiva/discursiva. 

Em relação aos conteúdos das provas de seleção de ingresso, grande parte 

dos Programas adota uma distribuição com questões com conteúdos referentes à 

Saúde Coletiva e área de concentração do Programa, e questões específicas do 

Serviço Social. Importante observar que, de uma forma geral, as referências 

bibliográficas estão atualizadas e englobam as legislações da área da saúde e 

referenciais da Saúde Coletiva. Para a temática da profissão, utilizam-se de autores 

de referência da área da saúde no Serviço Social, como: Bravo, Matos, 

Vasconcelos, Mioto; a legislação específica da área, além dos parâmetros de 

atuação do assistente social na política de saúde. 

 



1.1 As Residências Multiprofissionais nas regiões da ABEPSS 

Apresentaremos os dados coletados nas regionais a partir de três quadros: 1. 

Instituições executoras dos Programas, área de concentração do Programa, número 

de vagas para o Serviço Social e as áreas profissões que compõem os Programas; 

2. Área de concentração e vagas; 3. Áreas Multiprofissionais inseridas nos 

Programas nas regionais. 

 

1.1.1 Regional Norte 

 

Quadro 7 - Regional Norte- Programas de Residência – Instituição/área de 
concentração/vagas/áreas multiprofissionais/2018 

INSTITUIÇÃO ÁREA DE 
CONCENTRAÇÃO 

NÚMERO DE 
VAGAS/SERVIÇO 

SOCIAL 

ÁREAS 
MULTIPROFISSI

ONAIS 

Universidade Federal 
do Pará (UFPA) 
Hospital Universitário 
João de Barros Barreto 
(HUJBB)- EBSERH. 

Oncologia – 
HUJBB/Belém 
Saúde do idoso – 
HUJBB/Belém 
Saúde da mulher e da 
criança – 
HSAMZ/Bragança 
Clínica Integrada 
 

2 
 
3 
 
2 
 
2 
 

Biomedicina, 
enfermagem, 
farmácia, 
fisioterapia, 
fonoaudiologia, 
nutrição, 
psicologia, Terapia 
Ocupacional, 
Odontologia 

Universidade do Estado 
do Pará 
(UEPA)/Hospitais 
Associados- Fundação 
Hospital de Clínicas 
Gaspar Vianna; 
Hospital Metropolitano 
de Urgência e 
Emergência; Hospital 
Ophir Loyola e 
Fundação Santa Casa 
de Misericórdia do 
Pará, Hospital Regional 
do Baixo Amazonas Dr. 
Waldemar Penna – 
Santarém e Fundação 
Centro de Hemoterapia 
e Hematologia do Pará. 

Atenção a Saúde Mental 
Atenção a Saúde 
Cardiovascular 
Oncologia- Cuidados 
Paliativos 
Saúde da Mulher/Criança 
Nefrologia 
Atenção Integral em 
Ortopedia e 
Traumatologia (Santarém) 

2 
2 
 
2 
 
1 
1 
1 

Biomedicina, 
enfermagem, 
farmácia, 
fisioterapia, 
nutrição, 
psicologia, 
medicina 
veterinária, 
Terapia 
Ocupacional, 
Odontologia 

Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) – 
Vilhena/RO 

Atenção Psicossocial 
Urgência/Trauma 
Intensivismo 
Saúde da Família e 
Comunidade 

1 
2 
1 
3 
 

Enfermagem, 
Farmácia, 
Fisioterapia e 
Psicologia 



Reabilitação Física 1 

Centro Universitário 
Luterano de Palmas 
(CEULP) 

Saúde da família e 
comunidade 
Saúde Mental 
Saúde Coletiva 

2 
2 
1 
 

Odontologia, 
enfermagem, 
fisioterapia, 
nutrição e 
psicologia, 
medicina 
veterinária, 
Ciências 
Biológicas, 
Educação Física 

Universidade Federal 
do Amazonas (UFAM) - 
HU 

Atenção Integral na 
Saúde Funcional em 
Doenças Neurológicas 
 

1 Educação física, 
Enfermagem, 
Fisioterapia, 
Psicologia, 
Farmácia e 
Nutrição 

Universidade Estadual 
do Piauí (UEPI)   

Saúde da Família e 
Comunidade 

2 Educação física, 
Enfermagem, 
Fisioterapia, 
Odontologia, 
Nutrição e 
Psicologia 

Universidade Federal 
do Maranhão (UFMA) / 
HU 
EBSERH 

Atenção em clínicas 
médica e cirúrgica 
Saúde renal 
Cardiovascular 
Saúde da Criança 
Saúde da Mulher 

1 
 
1 
1 
1 
1 

Enfermagem, 
Farmácia, 
Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, 
Psicologia, 
Nutrição, Terapia 
Ocupacional, 
Odontologia 

Universidade Estadual 
do Maranhão / Hospital 
de Câncer do 
Maranhão Dr. Tarquínio 
Lopes Filho 

Oncologia 2 Enfermagem, 
Farmácia, 
Fisioterapia, 
Psicologia, 
Nutrição, 
Odontologia 

TOTAL GERAL DE 
VAGAS NORTE 

  41 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quadro 8 -  – Regional Norte - Programas de Residência - área de concentração e 
vagas/2018 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO NÚMERO DE VAGAS/SERVIÇO SOCIAL 

Atenção básica /Saúde da Família e 
comunidade 

7 

Oncologia 6 

Saúde Mental/atenção ao usuário de drogas 5 

Urgência, emergência e trauma 3 

Saúde do idoso/adulto 3 

Neonatologia/ saúde materno-infantil 3 

Cardiovascular 3 

Clinica integrada 2 

Nefrologia 2 

Saúde Coletiva 1 

Neurologia e neurocirurgia 1 

Intensivismo 1 

Reabilitação física 1 

Clínica médica/cirúrgica 1 

Saúde da Mulher 1 

Saúde da Criança 1 

TOTAL 41 vagas 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Quadro 9 - Regional Norte – Programas de Residência -  área multiprofissionais e 
editais/2018 

ÁREAS MULTIPROFISSIONAIS Nº DE EDITAIS 

Enfermagem 8 

Psicologia 8 

Fisioterapia 8 

Nutrição 7 

Farmácia 6 

Odontologia 6 

Terapia Ocupacional 3 

Educação Física 3 

Fonoaudiologia 3 

Biomedicina 2 

Medicina Veterinária 2 

Ciências Biológicas 1 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

 

1.1.2 Regional Nordeste 

 
Quadro 10 - Regional Nordeste - Programas de Residência – Instituição/área de 
concentração/vagas/áreas multiprofissionais/2018 

INSTITUIÇÃO ÁREA DE 
CONCENTRAÇÃO 

NÚMERO DE 
VAGAS/SER

VIÇO 
SOCIAL 

AREAS 
MULTIPROFIS

SIONAIS 

ALAGOAS 
 

 

Universidade Federal de 
Alagoas (UFAL) 
HUPAA/UFAL -EBSERH  
 

Saúde do adulto e do idoso 4 Enfermagem, 
Farmácia, 
Psicologia, 
Nutrição 

  Total: 4 
vagas 

 

 
BAHIA 

 

Universidade Federal da 
Bahia (UFBA) / Complexo 

Saúde do adulto 
Saúde da Criança 

1 
1 

Enfermagem, 
Farmácia, 



Hospitalar Universitário - 
EBSERH 
 
 

Saúde Mental 1 Fisioterapia, 
Fonoaudiologia 
Nutrição, 
Odontologia, 
Psicologia, 
Nutrição 

Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB) /SES  
Unidades da Rede de Saúde 
do Estado da Bahia/Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Salvador/Hospital Santa 
Isabel//Hospital Ana 
Néry/Hospital Aristides Maltez 
UNEB 

Oncologia 1 Enfermagem, 
Farmácia, 
Fisioterapia, 
Psicologia,  
 

Universidade Salvador 
(UNIFACS)/Hospital Martagão 
Gesteira/Rede Municipal de 
Atenção Básica 

Saúde da criança e do 
adolescente 

1 Enfermagem, 
Farmácia, 
Fisioterapia, 
Psicologia, 
Nutrição 

Universidade Federal da 
Bahia (UFBA) 
Escola Estadual de Saúde 
Pública (ESSP) 
Instituto de Saúde 
Coletiva/UFBA, Sedes e 
Unidades de Saúde dos 
Distritos Sanitários de 
Salvador. 

Ênfase na primeira infância 
no contexto do zika virus 

2 Enfermagem, 
Fisioterapia, 
Psicologia, 
Fonoaudiologia
Saúde 
Coletiva, 
Terapia 
Ocupacional 

  Total: 7 
vagas 

 

 
CEARÁ 

 

Secretaria Municipal da 
Saúde de Sobral/ Escola de 
Formação em Saúde da 
Família Visconde de Sabóia 
(EFSFVS) parceria com a 
Universidade Estadual Vale 
do Acaraú (UVA). 
 

Saúde da Família 
Saúde Mental 

3 
2 

Educação, 
Física, 
Enfermagem, 
Farmácia, 
Fisioterapia, 
Fonoaudiologia
, 
Psicologia, 
Nutrição, 
Terapia 
Ocupacional, 
Odontologia 

Escola de Saúde Pública do 
Ceará – ESP/CE / Secretaria 
da Saúde do Estado do Ceará 
(SES/CE) /  
 

Saúde mental coletiva 
(Cidades: Aracati/ Caucaia / 
Crateús / Fortale a / 
 ori onte /  capui /  guatu / 
Morada  ova /  au  / 
Quixad  / Quixeramobim) 
Saúde da família e 

11 
 
 
 
 
 
18 

Enfermagem, 
Terapia 
Ocupacional, 
Educação, 
Física, 
Psicologia 
 



comunidade (Cidades: 
Acaraú / Acopiara / Aracati / 
Caucaia / Crateús / 
Fortale a /  uaiúba / 
 ori onte /  capui /  guatu / 
Milagres / Morada  ova / 
Porteiras / Quixad  / 
Quixeramobim / Santa 
Quitéria / São  onçalo do 
Amarante /  au ) 
Neonatologia 
Pediatria 
Infectologia 
Neurologia/neurocirurgia 
Cardiopneumologia 
Urgência e emergência 
Cancerologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 

Odontologia, 
Fisioterapia, 
Psicologia, 
Farmácia, 
Fonoaudiologia
, 
Nutrição,  
 
 

Universidade Federal do 
Ceará / HU - Hospital 
Universitário Walter Cantídio e 
Maternidade Escola Assis 
chateaubriand 
EBSERH 

Assistência em transplante 
Saúde Mental 
Saúde da Mulher e da 
Criança 

3 
1 
1 

Enfermagem, 
Farmácia, 
Fisioterapia, 
Psicologia, 
Nutrição, 
Terapia 
Ocupacional 

Escola Cearense de 
Oncologia (ECO)/ Instituto do 
Câncer do Ceará   

Oncologia  4 
 

Enfermagem, 
Farmácia, 
Fisioterapia, 
Psicologia, 
Nutrição 

  Total: 56 
vagas  

 

PARAÍBA 
 

 

Universidade Federal da 
Paraíba / Hospital 
Universitário Lauro Wanderley 
EBSERH 

Saúde da criança e do 
adolescente 
Saúde do Idoso 
Atenção à saúde ao 
paciente crítico 

1 
 
1 
1 

Enfermagem, 
Farmácia, 
Fisioterapia, 
Psicologia, 
Fonoaudiologia
, Nutrição, 
Odontologia e 
Terapia 
Ocupacional 

Universidade Federal da 
Paraíba / Rede de Saúde de 
João Pessoa e Cabedelo 

Saúde Mental 3 Educação 
física, 
Enfermagem, 
Farmácia, 
Psicologia, 
Nutrição e 
Terapia 
Ocupacional 



Secretaria de Estado da 
Saúde da Paraíba (SES-PB) / 
Centro Formador de Recursos 
Humanos da Paraíba 
(CEFOR-RH/PB) / Faculdade 
Santa Maria (FSM) 

Saúde coletiva 2 Enfermagem, 
Farmácia, 
Fisioterapia, 
Psicologia, 
Nutrição e 
Odontologia 

  Total: 15 
vagas 

 

PERNAMBUCO 
 

 

Secretaria do Estado da 
Saúde de Pernambuco 
(SES/PE) / Universidade de 
Pernambuco/ Escola de 
Governo de Pernambuco/ 
Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE)/ Instituto 
de Medicina Integral Prof. 
Fernando Figueira 
(IMIP)/Secretaria Municipal de 
saúde de Jaboatão dos 
Guararapes 

Cuidados paliativos – 
HUOC/UPE 
Urgência, Emergência e 
Trauma do Hospital Getúlio 
Vargas/UPE 
Saúde mental da Secretaria 
de Saúde de Garanhuns – 
UPE 
Saúde coletiva da 
FCM/UPE 
Saúde do idoso – IMIP 
Cuidados paliativos – IMIP 
Saúde da família - IMIP 
Saúde Mental – IMIP 
Atenção psicossocial – 
SMS/Recife/IMIP 
Oncologia- Hospital do 
Câncer de 
Pernambuco/IMIP 
Saúde coletiva  - SMS-
Recife/ IMIP 
Atenção hospitalar com 
ênfase na gestão do 
cuidado - Hospital Regional 
Dom Moura 
Garanhuns/Garanhuns/PE 
– ESPPE 
Saúde da família do 
CCS/UFPE 
Saúde da família de 
Jaboatão dos Guararapes 
Saúde coletiva com ênfase 
em gestão de redes de 
saúde ESPPE- Cidades: 
Garanhuns, Caruaru, 
Arcoverde, Salgueiro, 
Ouricuri, Afogados da 
Ingazeira, Serra Talhada, 
Goiana. 
Saúde coletiva do Centro 
de Pesquisa Aggeu 
Magalhães/ ESPPE 

1 
2 
 
2 
 
12 (entrada 
livre e ampla 
concorrência) 
1 
 
1 
1 
2 
2 
1 
 
1 
 
 
2 
 
1 
 
 
 
 
 
4 
 
8 
 
18 (entrada 
livre e ampla 
concorrência) 

Biomedicina, 
Ciências 
Biológicas, 
Educação 
Física, 
Enfermagem, 
Farmácia, 
Fisioterapia, 
Fonoaudiologia
, 
Psicologia, 
Nutrição, 
Terapia 
Ocupacional, 
Odontologia, 
Saúde 
Coletiva, 
Medicina 
Veterinária 

Universidade de Pernambuco/ Saúde da Família 1 Biologia, 



Faculdade de Ciências 
Médicas e Faculdade de 
Enfermagem Nossa Senhora 
das Graças 

Saúde Mental 
Saúde da Família – ênfase 
no campo 

2 
2 

Educação 
Física, 
Enfermagem, 
Farmácia, 
Fisioterapia, 
Fonoaudiologia
, Nutrição, 
Odontologia, 
Psicologia, 
Saúde 
Coletiva, 
Terapia 
Ocupacional 

Centro Universitário Tabosa 
de Almeida (ASCES – UNITA) 
- Caruaru 

Atenção básica  
Câncer e cuidados 
paliativos 

2 
2 

Biomedicina, 
Educação 
física, 
Enfermagem, 
Farmácia, 
Fisioterapia, 
Psicologia, 
Nutrição, 
Odontologia, e 
Saúde Coletiva 

  Total: 68 
vagas 

 

RIO GRANDE DO NORTE 
 

 

Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) / 
HU-EBSERH 

Atenção a saúde da criança 
- HUOL 
Terapia Intensivo adulto- 
HUOL 
Terapia Intensiva neonatal - 
MEJC 
Assistência materno-infantil 
- HUAB 
Materno infantil- Currais 
Novos e Caiocó 
Atenção Básica - Currais 
Novos 
Atenção Básica- Caicó 

1 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

Educação 
Física, 
Enfermagem, 
Farmácia, 
Fisioterapia, 
Fonoaudiologia
Odontologia, 
Nutrição,  
Psicologia, 
Medicina 
Veterinária. 

Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte– UERN - 
Mossoró /  

Atenção básica/saúde da 
família e comunidade 

4 Enfermagem, 
Fisioterapia, 
Odontologia, 
Nutrição e 
Psicologia 

Instituto Santos Dumont/ 
Centro de Educação e 
Pesquisa em Saúde Anita 
Garibaldi  

Cuidado à saúde da pessoa 
com deficiência 

2 Fisioterapia, 
Fonoaudiologia
Psicologia 

  Total: 19 
vagas 

 

SERGIPE  



Universidade Federal de 
Sergipe (UFS) / HU- EBSERH 

Saúde do adulto e idoso 
Saúde Mental 

4 
2 

Enfermagem, 
Farmácia, 
Fisioterapia, 
Fonoaudiologia
, Odontologia, 
Nutrição, 
Psicologia, 
Educação 
Física 

  Total: 6 
vagas 

 

TOTAL GERAL DE VAGAS 
NORDESTE 

   168 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF. 

 

Quadro 11 - Regional Nordeste - Programas de Residência - área de concentração e 
vagas/2018 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO NÚMERO DE VAGAS 

Atenção básica /Saúde da Família e 
comunidade 

38 

Saúde Coletiva 33 

Saúde Mental 28 

Saúde do idoso/adulto   10 

Oncologia 10 

Gestão de Redes de Saúde – Saúde Coletiva 8 

Neonatologia/ saúde materno-infantil 7 

Saúde da criança/adolescente 6 

Intensivismo 5 

Urgência, emergência e trauma 4 

Assistência em transplante 3 

Saúde da Família- ênfase no campo 2 

Cuidados Paliativos 2 

Cardiopulmonar 2 

Atenção Hospitalar 2 

Ênfase na primeira infância no contexto do 
zika virus 

2 

Infectologia 2 



Pessoa com deficiência 2 

Clinica integrada 1 

Neurologia e neurocirurgia 1 

TOTAL 168 vagas 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS 
 

 

Quadro 12- Regional Nordeste - Programas de Residência - áreas multiprofissionais e 
editais programas/2018 

ÁREAS MULTIPROFISSIONAIS Nº DE EDITAIS 

Psicologia 20 

Enfermagem 18 

Fisioterapia 17 

Farmácia 17 

Nutrição 16 

Odontologia 11 

Fonoaudiologia 10 

Terapia Ocupacional 8 

Educação Física 8 

Saúde Coletiva 4 

Medicina Veterinária 2 

Biomedicina 2 

Ciências Biológicas 2 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.3 Regional Centro-Oeste 

 
 
Quadro 13 - Regional Centro-Oeste - Programas de Residência – Instituição/área de 
concentração/vagas/áreas multiprofissionais/2018 

INSTITUIÇÃO 
 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO NÚMERO 
DE VAGAS 

ÁREAS 
MULTIPROFIS

SIONAIS 

Universidade Federal de 
Goiás (UFG)/ Hospital 
das clínicas de Goiás-
EBSERH 
 

Oncologia  
Saúde da Criança 
Saúde da Família 
Saúde Mental 
Saúde mental infanto juvenil 
Gestão de Políticas para a saúde 

2 
2 
3 
6 
3 
2 
 

Enfermagem, 
Farmácia, 
Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, 
Nutrição, 
Odontologia, 
Psicologia, 
Terapia 
Ocupacional e 
Saúde Coletiva 

Secretaria Estadual de 
Saúde de Goiás 
(SES/GO)  
 

Urgência e trauma 3 Enfermagem, 
Farmácia, 
Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, 
Nutrição, 
Psicologia 

Secretaria do Estado da 
Saúde (SES/DF)/ Escola 
Superior de Ciências da 
Saúde - DF 
 

Atenção em Oncologia 
Saúde da criança 
Saúde da família 
Saúde mental adulto 
Saúde mental infanto-juvenil 
Gestão de política públicas para 
a saúde 
 

2 
2 
3 
6 
3 
2 

Enfermagem, 
Farmácia, 
Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, 
Nutrição, 
Odontologia, 
Psicologia, 
Terapia 
Ocupacional 

 
Universidade de 
Brasília- UNB/ HU-
EBSERH 
 

Atenção Oncológica 
 
Atenção cardiopulmonar 

1 
 
1 

Enfermagem, 
Farmácia, 
Fisioterapia, 
Nutrição, 
Odontologia, 
Saúde Coletiva, 
Psicologia, 
Terapia 
Ocupacional 

TOTAL GERAL DE 
VAGAS CENTRO-
OESTE 

  
 

41 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

 



Quadro 14 – Regional Centro-Oeste - Programas de Residência - área de concentração e 
vagas/2018 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO NÚMERO DE PROGRAMAS 

Saúde Mental 18 

Atenção básica /Saúde da Família e comunidade 6 

Oncologia 5 

Saúde da criança/adolescente 4 

Gestão de políticas públicas em saúde 4 

Urgência, emergência e trauma 3 

Cardiopulmonar 1 

TOTAL 41 vagas 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 
 
 
Quadro 15 - Regional Centro-Oeste - Programas de Residência - áreas multiprofissionais e 
editais/2018 

ÁREAS MULTIPROFISSIONAIS Nº DE EDITAIS 

Enfermagem 6 

Farmácia 6 

Fisioterapia 6 

Nutrição 6 

Psicologia 5 

Fonoaudiologia 3 

Odontologia 3 

Terapia Ocupacional 3 

Saúde Coletiva 2 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 
 
 
 
 
 
 



1.1.4 Regional Leste 
 
 
Quadro 16- Regional Leste - Programas de Residência – Instituição/área de 
concentração/vagas/áreas multiprofissionais/2018 

INSTITUIÇÃO ÁREA DE 
CONCENTRAÇÃO 

NÚMERO 
DE 

VAGAS 

ÁREAS 
MULTIPROFISSIONAIS 

MINAS GERAIS  

 Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF)-
HU/EBSERH 
 

Saúde do adulto com 
ênfase em doenças 
crônico-degenerativas 
Atenção Hospitalar 
Saúde Mental 
Saúde da Família 

2 
 
 
2 
3 
4 

Educação Física, 
Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Nutrição, 
Odontologia, Psicologia. 

Fundação Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais - 
FHEMIG/ Hospital Raul 
Soares 

Saúde Mental 
 

2 
 
 

Enfermagem, Psicologia, 
Terapia Ocupacional 

Secretaria Municipal de 
Saúde de Belo Horizonte 
(SMS-BH)/ Hospital 
Metropolitano Odilon 
Behrens (HOB) 

Urgência e trauma 
Saúde da criança 
Saúde mental 
Saúde do idoso 
Atenção básica/ saúde 
da família 
 

1 
1 
2 
1 
1 

Educação Física, 
Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Nutrição, 
Odontologia, Psicologia, 
Terapia Ocupacional 

Secretaria Municipal de 
Saúde de  Belo Horizonte 
(SMS-BH) 

Atenção básica/ saúde 
da família 
 

1 Educação Física, 
Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Nutrição, 
Odontologia, Psicologia, 
Terapia Ocupacional 

Fundação de Assistência 
Integral à Saúde/ 
Hospital Sofia Feldman 

Neonatologia 1 Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Nutrição, 
Psicologia, Terapia 
Ocupacional 

Universidade Federal de 
São João Del Rei (UFSJ) 
- Campus Centro Oeste 
Dona Lindu/Divinópolis-
MG 

Saúde do adolescente 1 Enfermagem, Fisioterapia, 
Nutrição, Odontologia, 
Psicologia. 

Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro (UFTM) 
– HU/ EBSERH  

Saúde do adulto 2 Biomedicina, 
Enfermagem, Fisioterapia, 
Nutrição, Psicologia. 

Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU) 

Atenção ao paciente em 
estado crítico 
Saúde Mental 
Oncologia 
Saúde da Criança 

2 
 
2 
1 
1 

Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Nutrição, 
Odontologia, Psicologia. 

Universidade Estadual de 
Montes Claros 
(UNIMONTES)/ HUCF 

Saúde mental 2 Enfermagem e Psicologia 



(Polo Montes Claros) 

Fundação de Assistência 
Médica e de Urgência de 
Contagem (FAMUC) 
*Edital com 5% de 
vagas, de cada 
categoria profissional, 
reservadas à pessoas 
com deficiência e 20% 
de vagas aos negros ou 
pardos.  

Saúde da criança 
Urgência e Trauma 

1 
1 

Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Psicologia, 
Fonoaudiologia e Terapia 
Ocupacional 

  Total: 34 
vagas 

 

RIO DE JANEIRO  

Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) 
 
 

Saúde mental – Instituto 
de Psiquiatria – IPUB 
Saúde – Clínica Médica 
– Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho - 
HUCFF/UFRJ 
Saúde da Mulher – 
Hospital Escola São 
Francisco de Assis- 
HESFA/UFRJ 
Saúde da família e 
Comunidade- 
HESFA/UFRJ  
Saúde da Criança e do 
adolescente – Instituto 
de Puericultura e 
Pediatria Martagão 
Gesteira - IPPMG/UFRJ 
 

5 
 
2 
 
 
4 
 
 
2 
 
2 

Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Nutrição, 
Psicologia, Odontologia, 
Terapia Ocupacional 



Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ) 
/Hospital Universitário 
Pedro Ernesto (HUPE)  
 
 
 
*Edital com cotas. 
 
 
Saúde Mental: *Edital 
com cotas, porém sem 
vagas previamente 
reservadas. 

Residência 
Uniprofissional com 
ênfases: 
Saúde do adolescente  
Saúde do adulto 
Saúde da criança 
Saúde mental 
Saúde da mulher 
Saúde do trabalhador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saúde do Idoso 
Saúde Mental – 
CAPS/UERJ 

13  
 
8 vagas 
pra ampla 
concorrênc
ia, 2 vagas 
reservadas 
para 
negros e 
indígenas, 
2 vagas 
reservadas 
para 
graduados 
da rede 
pública e 
privada de 
ensino 
superior e 
1 vaga 
reservada  
para 
pessoas 
com 
deficiência,  
Obs.: Não 
é feita a 
divisão de 
quantas 
vagas são 
pra cada 
área de 
atuação. 
2 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfermagem, Fisioterapia, 
Nutrição, Psicologia 

Instituto Nacional de 
Câncer (INCA) 

Oncologia 6 Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Nutrição, 
Odontologia e Psicologia. 

Instituto Fernandes 
Figueira - IFF/ FIOCRUZ 

Saúde da criança e do 
adolescente 
cronicamente adoecidos 

2 Farmácia, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Nutrição, 
Psicologia, Terapia 
Ocupacional 

Escola Nacional de 
Saúde Pública - ENSP/ 
FIOCRUZ 

Saúde da família 5 Educação Física, 
Enfermagem, Farmácia, 
Nutrição, Odontologia, 
Psicologia. 

Universidade Federal 
Fluminense (UFF) / 
Hospital Universitário 
Antônio Pedro-  

Saúde da mulher e da 
criança 
Oncologia 

1 
1 

Enfermagem, Farmácia, 
Nutrição, Educação Física 

HEMORIO - Instituto de 
Hematologia Arthur 

Hematologia/Hemoterapi
a 

2 Enfermagem/Biomedicina
-Biologia 



Siqueira Cavalcanti 

  Total: 49 
vagas 

 

ESPÍRITO SANTO  

Hospital Evangélico 
Cachoeiro de Itapemirim 
(HECI)/ Centro 
Universitário São 
Camilo/ES 

Intensivismo/ atenção ao 
câncer (o eixo do 
programa será escolhido 
no ato da matrícula em 
ordem decrescente de 
classificação pelo 
candidato convocado até 
que todas as vagas 
ofertadas sejam 
preenchidas) 

4 Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Nutrição, 
Psicologia 

Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES) – 
HU/ EBSERH -HUCAM 

Atenção a saúde da 
criança e do adolescente 

2 Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Nutrição, 
Psicologia, Odontologia, 
Terapia Ocupacional 

  Total: 6 
vagas 

 

TOTAL GERAL DE 
VAGAS LESTE 

  89 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro 17- Regional Leste - Programas de Residência - área de concentração e 
vagas/2018 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO NÚMERO DE PROGRAMAS 

Saúde Mental/atenção ao usuário de drogas 21 

Saúde da criança/adolescente 14 

Atenção básica /Saúde da Família e comunidade 13 

Oncologia 10 

Saúde do idoso/adulto 9 

Saúde da mulher 7 

Intensivismo 4 

Urgência, emergência e trauma 2 

Saúde do Trabalhador 2 

Atenção Hospitalar 2 

Clínica médica 2 

Hematologia/Hemoterapia 2 

Neonatologia/ saúde materno-infantil 1 

TOTAL 89 vagas 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 
 

Quadro 18- Regional Leste - Programas de Residência - áreas multiprofissionais e 
editais/2018 

ÁREAS MULTIPROFISSIONAIS Nº DE EDITAIS 

Enfermagem 18 

Psicologia 17 

Nutrição 15 

Fisioterapia 14 

Farmácia 13 

Odontologia 9 

Terapia Ocupacional 8 

Fonoaudiologia 7 



Educação Física 5 

Biomedicina 2 

Biologia 1 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

1.1.5 Regional Sul I 
 
 
Quadro 19- Regional Sul I - Programas de Residência – Instituição/área de 
concentração/vagas/áreas multiprofissionais/2018 

INSTITUIÇÃO ÁREA DE 
CONCENTRAÇÃO 

NÚMERO 
DE VAGAS 

ÁREAS 
MULTIPROFISSIONAI
S 

PARANÁ 

Universidade Estadual de 
Londrina (UEL) /HU 
 

Saúde da família 
 

1 Enfermagem, 
Educação Física, 
Farmácia, Fisioterapia, 
Nutrição, Odontologia, 
Psicologia 

Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG) / HU 

Urgência e emergência 
Saúde do idoso 
Reabilitação 
Neonatologia 
Intensivismo 

2 
2 
2 
2 
2 

Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, 
Educação Física, 
Fonoaudiologia, 
Odontologia 

Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) - Matinhos/PR 
/ Complexo hospital de 
clínicas- EBSERH  

Atenção em oncologia 
e hematologia 
Saúde do Adulto e do 
Idoso 
Saúde da Mulher 
Atenção em Urgência 
e Emergência 

1 
 
1 
 
1 
1 

Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, 
Nutrição, Odontologia, 
Psicologia, terapia 
Ocupacional,  

Hospital Erasto Gaertner 
(HEG) / Centro de projetos de 
ensino e pesquisa/CEPEP- 
Curitiba 

Cancerologia 
 
 
 

1 Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, 
Nutrição, Psicologia 

Autarquia Municipal de Saúde 
de Apucarana 

Saúde mental 
 

2 Enfermagem 

Faculdades Pequeno Príncipe/ 
Secretaria Municipal da Saúde 
de São José dos Pinhais 

Urgência e 
Emergência 

2 Enfermagem, 
Psicologia, Farmácia, 
Odontologia 

  Total: 20 
vagas 

 

RIO GRANDE DO SUL  

Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC-RS)  

Saúde da criança e do 
adolescente 
 

1 Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, 
Nutrição, Psicologia, 
Física Médica 

Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) 

Saúde coletiva 
Saúde da Criança- 

2 
2 

Biomedicina, Ciências 
Biológicas, Educação 



violências e 
vulnerabilidades 
Saúde mental coletiva 
 

 
 
3 

Física, Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, 
Medicina Veterinária, 
Nutrição, Psicologia, 
Terapia Ocupacional, 
Saúde Coletiva 

Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre (HCPA/RS)  

Adulto crítico 
Atenção Básica em 
saúde 
Atenção integral ao 
usuário de drogas 
Controle de infecção 
hospitalar 
Onco-hematologia 
Saúde da Criança 

1 
1 
1 
 
1 
 
1 
2 

Educação Física, 
Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, 
Nutrição, Psicologia, 
Terapia Ocupacional 

Universidade Luterana do 
Brasil – ULBRA/Canoas 

Saúde comunitária 
Saúde do adulto e 
idoso 

2 
1 
 

Biomedicina, 
Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, 
Psicologia, 
Odontologia 

Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM) 

Onco-hematologia 
Materno-infantil 
Crônico-degenerativo 
Saúde Mental 

1 
1 
1 
1 

Enfermagem, 
Farmácia, Nutrição, 
Psicologia, 
Odontologia, Terapia 
Ocupacional 
 Fisioterapia, 
Fonoaudiologia 

Centro Universitário Metodista 
IPA / Hospital de Pronto-
socorro municipal de Porto 
Alegre 

Urgência e emergência 4 
 
 
 

Enfermagem, 
fisioterapia, Nutrição 

Universidade de Santa Cruz 
do Sul (UNISC)  

Multiprofissional em 
saúde 

1 
 
 

Educação Física, 
Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, 
Nutrição, Psicologia, 
Odontologia,  

Grupo Hospitalar Conceição  Atenção materno 
infantil e obstetrícia 
Atenção ao paciente 
crítico 
Saúde da família e 
comunidade 
Saúde mental 
Oncologia/hematologia 
Gestão em saúde 

1 
 
1 
6 
 
3 
1  
1*caso seja 
melhor 
colocado 
entre as 11 
profissões 
participante
s * 

Educação Física, 
Enfermagem, Nutrição, 
Psicologia, Farmácia, 
Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, 
Odontologia, Terapia 
Ocupacional 



Escola de Saúde Pública 
(ESP/RS)  

Atenção básica- 
Venâncio Aires/RS 
Atenção básica- Porto 
Alegre 
 
Saúde mental coletiva 
- Canoas/RS 
Saúde mental coletiva- 
São Lourenço do Sul/ 
RS 
Dermatologia sanitária- 
Porto Alegre/RS 

1 
 
3 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 

Educação Física, 
Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, 
Nutrição, Psicologia, 
Odontologia, Terapia 
Ocupacional 

Universidade Regional do 
Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul (UNIJUÍ) / 
Fundação Municipal de Saúde 
de Santa Rosa (FUMSSAR) 

Saúde da família 1 Educação Física, 
Enfermagem, 
Farmácia, Nutrição, 
Psicologia, 
Odontologia,  

Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos (UNISINOS) 

Saúde mental – São 
Leopoldo 
Saúde Mental – Porto 
Alegre 
 

1 
2 
 

Enfermagem, Nutrição, 
Psicologia 

Centro Universitário 
Franciscano – Santa Maria 

Saúde Mental 2 Farmácia, Psicologia, 
Terapia Ocupacional 

  Total: 53 
vagas 

 

SANTA CATARINA  

Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) 

Atenção em urgência e 
emergência 
Atenção em alta 
complexidade em 
saúde 
Atenção a Saúde da 
Mulher e da Criança 
Saúde da Família 

1 
 
4 
 
2 
 
2 

Educação Física, 
Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, 
Nutrição, Psicologia, 
Odontologia 

Secretaria Municipal de Saúde 
de Florianópolis 

Saúde da Família 2 Educação Física, 
Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, 
Nutrição, Psicologia, 
Odontologia,  

  Total: 11 
vagas 

 

TOTAL GERAL DE VAGAS 
SUL I 

   84 vagas 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 
 
 
 
 



Quadro 20 - Regional Sul I - Programas de Residência - área de concentração e 
vagas/2018 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO NÚMERO DE VAGAS 

Atenção básica /Saúde da Família e comunidade 19 

Saúde Mental/atenção ao usuário de drogas 17 

Urgência, emergência e trauma 10 

Neonatologia/ saúde materno-infantil 6 

Oncologia 5 

Saúde da criança/adolescente 5 

Saúde do idoso/adulto 4 

Intensivismo 4 

Atenção em alta complexidade 4 

Saúde Coletiva 2 

Reabilitação 2 

Saúde da mulher 1 

Gestão em saúde 1 

Dermatologia sanitária 1 

Crônico-degenerativo 1 

Controle de infecção hospitalar 1 

Não especificado 1 

TOTAL 84 vagas 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

Quadro 21 - Regional Sul I - Programas de Residência - áreas multiprofissionais e 
editais/2018 

ÁREAS MULTIPROFISSIONAIS Nº DE EDITAIS 

Enfermagem 19 

Psicologia 17 

Farmácia 17 

Fisioterapia 15 

Nutrição 15 

Odontologia 12 



Educação Física 10 

Fonoaudiologia 8 

Terapia Ocupacional 7 

Biomedicina 2 

Saúde Coletiva 1 

Medicina Veterinária 1 

Física Médica 1 

Ciências Biológicas 1 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

1.1.6 Regional Sul II 

 
Quadro 22 - Regional Sul II - Programas de Residência – Instituição/área de 
concentração/vagas/áreas multiprofissionais/2018 

INSTITUIÇÃO ÁREA DE 
CONCENTRAÇÃO 

NÚMER
O DE 

VAGAS 

ÁREAS 
MULTIPROFISSIONAIS 

SÃO PAULO 

Hospital de Câncer de 
Barretos 

Atenção ao câncer 
(pediatria oncológica) 
Atenção ao câncer (UTI 
oncológica) 

1 
 
1 

Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Nutrição, 
Odontologia, Psicologia, 
Terapia Ocupacional 

Instituto Dante 
Pazzanese de 
Cardiologia (IDPC) 

Saúde cardiovascular 3 Enfermagem, Fisioterapia, 
Nutrição 

Faculdade de Medicina 
de Marília - FAMEMA 
 

Saúde mental 
Materno infantil 
Urgência 
Saúde Coletiva 

2 
1 
1 
1 

Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Nutrição, 
Psicologia, Terapia 
Ocupacional 

Universidade de São 
Paulo (USP) - Hospital 
das Clínicas da 
Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto - 
HCFMRP-USP 

Urgência e emergência 
 

2 
 

Farmácia, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Nutrição, 
Psicologia, Terapia 
Ocupacional 

Universidade de São 
Paulo (USP)/ Hospital 
das Clínicas da 
Faculdade de Medicina - 
HCFMUSP 
 

Pediatria com ênfase em 
cardiopulmonar 
Neonatologia 

2 
 
2 

Enfermagem, Fisioterapia, 
Nutrição, Terapia 
Ocupacional 

Universidade de São 
Paulo (USP) 

Saúde mental com ênfase 
em dependência química 

2 
 

Educação Física, 
Enfermagem, Farmácia, 



 (FMUSP) 
Saúde do idoso em 
cuidados paliativos 
(FMUSP) 
Saúde coletiva e atenção 
primária (FMUSP) 
Reabilitação de pessoas 
com deficiência física 
incapacitante  
(IMREA/FMUSP) 
Prevenção e terapêutica 
cardiovascular 
(FMUSP/InCor) 
Saúde auditiva (HRAC) 
Síndromes e anomalias 
craniofaciais 
(FOBUSP/HRAC) 

3 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
4 
3 

Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Nutrição, 
Odontologia, Psicologia, 
Terapia Ocupacional 

Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas - 
PUC – Campinas 
 

Saúde da criança 
Saúde da mulher 
Urgência e Trauma 

1 
1 
1 

Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Nutrição, 
Odontologia, Psicologia, 
Terapia Ocupacional 

Secretaria Municipal de 
Saúde de São Paulo/ 
Escola Municipal de 
Saúde 
*Edital com reserva de 
1 vaga para pessoas 
com deficiência e 
negros, negras e 
afrodescendentes, sem 
identificação para qual 
área de concentração 

Neonatologia 
Urgência e emergência 
Intensivismo 
Saúde mental 

2 
2 
2 
1 

Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Nutrição, 
Psicologia, Terapia 
Ocupacional 

Casa de Saúde Santa 
Marcelina 

Urgência e emergência 1 Enfermagem, Fisioterapia, 
Nutrição, Psicologia, 
Farmácia 

Universidade Estadual 
Paulista (UNESP)/ 
Faculdade de Medicina 
de Botucatu  

Saúde da família 
Saúde mental com ênfase 
na atenção primária 

1 
2 

Enfermagem, Educação 
Física, Fisioterapia, 
Nutrição, Odontologia, 
Psicologia, Terapia 
Ocupacional 

Universidade Federal de 
São Paulo - UNIFESP 

Envelhecimento 
Oncologia 
Saúde da criança e do 
adolescente 
Urgência e emergência 
Rede de atenção 
psicossocial 

2 
2 
2 
 
2 
4 

Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Nutrição, 
Psicologia, Terapia 
Ocupacional 

Universidade Nove de 
Julho-UNINOVE e 
Prefeitura do município 
de Guarulhos 

Atenção básica / saúde da 
família 
Saúde mental 

3 
 
1 

Enfermagem, Fisioterapia, 
Farmácia, Nutrição, 
Odontologia, Psicologia 



Universidade Santo 
Amaro (UNISA) e 
Hospital Geral do Grajaú 

Emergências clínicas e 
trauma 

4 Enfermagem, Farmácia e 
Fisioterapia 

Prefeitura Municipal de 
Sorocaba 

Saúde da família e 
comunidade 
Saúde mental com ênfase 
na atenção básica 

2 
 
2 

Educação Física, 
Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Nutrição, 
Odontologia, Psicologia, 
Terapia Ocupacional 

MATO GROSSO DO SUL 

Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul 
(UFMS)  
 

Atenção à saúde do idoso 2 Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Nutrição, 
Psicologia 

Fundação Universidade 
Empresa de Tecnologia 
e Ciências – 
FUNDATEC/ Hospital 
Regional de Mato 
Grosso do Sul 

Intensivismo 2 Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Nutrição 

TOTAL GERAL DE 
VAGAS SUL II 

  73 Vagas 
 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 
 
 
Quadro 23- Regional Sul II - Programas de Residência - área de concentração e 
vagas/2018 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO NÚMERO DE VAGAS 

Saúde Mental/atenção ao usuário de drogas 14 

Urgência, emergência e trauma 13 

Saúde do idoso/adulto 7 

Atenção básica /Saúde da Família e comunidade 6 

Saúde da criança/adolescente 5 

Neonatologia/ saúde materno-infantil 5 

Oncologia 4 

Cardiovascular 4 

Saúde auditiva 4 

Intensivismo 4 

Síndrome e anomalias cranio-faciais 3 

Saúde Coletiva 2 



Saúde da mulher 1 

Reabilitação física 1 

TOTAL 73 vagas 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 
 

 
 

Quadro 24- Regional Sul II - Programas de Residência - áreas multiprofissionais e 
editais/2018 

ÁREAS MULTIPROFISSIONAIS Nº DE EDITAIS 

Fisioterapia 16 

Enfermagem 15 

Nutrição 15 

Farmácia 13 

Psicologia 12 

Terapia Ocupacional 10 

Fonoaudiologia 8 

Odontologia 6 

Educação Física 3 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE 2 - A PESQUISA COM ASSISTENTES SOCIAIS TUTORES E 

PRECEPTORES DE RESIDÊNCIAS 

 

A partir do levantamento dos editais dos Programas, foram realizados 

contatos telefônicos e por email com as Instituições executoras de Programas de 

Residência com o intuito de identificar os assistentes sociais preceptores e tutores6 

inseridos nos Programas. Como obtivemos retorno limitado das Instituições, 

realizamos contato com os representantes regionais da ABEPSS na Comissão de 

trabalho – formação e trabalho profissional em saúde, e com sujeitos chaves no 

debate das Residências, para indicação de contatos de profissionais envolvidos nas 

Residências.  

A partir desse levantamento, enviamos o formulário online (google docs) para 

os sujeitos identificados e obtivemos 85 respondentes. Posteriormente, divulgamos a 

pesquisa nas redes sociais da ABEPSS. Chegamos ao encerramento do prazo de 

resposta em 01 de outubro de 2018, com 132 sujeitos que se disponibilizaram a 

responder o formulário. Apesar do aceite, 115 sujeitos efetivaram as respostas. No 

entanto, ainda obtivemos variações no número de respostas às questões. 

O formulário (em anexo) abarcou questões que contemplavam o conteúdo do 

projeto pedagógico dos programas, organização do eixo teórico e prático, 

possibilidades, desafios e lacunas dos Programas de Residência. O aceite em 

responder o questionário on line, configurou no consentimento para realização da 

pesquisa e os respaldos éticos, tendo em vista que no envio do convite e no sistema 

de resposta, estava sinalizada tal questão. 

 

2.1 Perfil dos sujeitos da pesquisa 

 

 Em relação aos sujeitos da pesquisa, 69,3% dos respondentes atuam como 

preceptores, 36% são tutores, 26,3% são docentes e 8,8% atuam como 

coordenadores do programa. 

                                                           
6
 Privilegiamos esses sujeitos devido a maior possibilidade de identificá-los durante o mapeamento e 

de apresentação de dados referentes a organização dos Programas. Sinalizamos que após a 
realização do mapeamento apresentado nesse relatório, será possível avançarmos em pesquisa 
específica com os residentes. 



Gráfico 1- Atuação no programa de residência 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

No que concerne a Unidade de Ensino em que os profissionais realizaram 

graduação, 70,2% correspondem a instituições públicas, 28,1% são oriundos de 

instituições privadas e 4,7% são provenientes do Ensino à Distância. 

 

Gráfico 2- Unidade de ensino de graduação dos sujeitos da pesquisa 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 



No que se refere ao tempo de formação: 40,9% têm de 0 a 2 anos de 

formado, 29,6% de 3 a 5 anos, 15,7% de 12 a 14 anos, 9,6% de 9 a 11 anos e 4,2% 

de 6 a 8 anos de formação.  

 

Gráfico 3 – Tempo de formação dos sujeitos da pesquisa 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

Quanto ao tempo de experiência profissional na saúde, 28,1% dos 

profissionais afirmaram ter 15 anos ou mais; 19,3 % de 3 a 5 anos; 16,7% de 6 a 8 

anos; 15,8% de 12 a 14 anos; 10,5% de 0 a 2 anos e 9,6% de 9 a 11 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 4 – Tempo de experiência profissional na saúde 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

  

Em relação à pós-graduação, o gráfico a seguir demonstra que: 29,3% dos 

profissionais possuem especialização; 27,9% mestrado; 25,7% doutorado e 12,9% 

residência, 2,1% pós-graduação; 1,4% pós-doutorado e 0,7% somente graduação.  

 

Gráfico 5 – Nível de pós-graduação dos sujeitos da pesquisa 

 
Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

No que diz respeito ao tempo de função nos programas (como tutor, 

preceptor, coordenador ou docente), o gráfico atesta que: 35,4% dos profissionais 

atuam de 0 a 2 anos; 28,3% de 3 a 5 anos; 22,1% de 6 a 8 anos; 6,2% 15 anos ou 

mais; 5,3% de 9 a 11 anos e 2,7% de 12 a 14 anos. 



 

Gráfico 6 – Tempo na função de tutor/preceptor/coordenador/docente 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

  

Em relação ao tipo de vínculo empregatício, as respostas de 114 profissionais 

foram que: 63,2% têm vínculo estatutário; 28,9% celetista; 7% temporário e 0,9% 

têm vínculo efetivo público. 

 
 
Gráfico 7 – Tipo de vínculo empregatício 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

  



No que diz respeito a carga horária institucional destinada a Residência, 

27,4% dos profissionais responderam que não tem carga horária; 21,2% tem mais 

de 15 horas; 19,5% tem de 3 a 6 horas; 14,2% responderam que têm de 7 a 9 horas; 

10,6% têm de 10 a 12 horas e 7,1% de 1 a 3 horas. Estes dados podem ser 

observados no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 8 – Carga horária Institucional destinada a Residência 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

2.2 Histórico e Configuração do Programa 

 

Conforme os respondentes da pesquisa, 49,6% desenvolvem suas atividades 

na região sudeste; 19,1% na região sul, 17,4% nordeste; 10,4% centro-oeste e 3,5% 

na região norte, como expresso no gráfico a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 09 – Região dos sujeitos da pesquisa 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 
No que concerne a área de concentração dos Programas, foi identificado que 

maior parte dos respondentes está vinculado, especialmente, à atenção Básica/ 

saúde da Família e Comunidade (23); saúde mental (18), oncologia (17), atenção 

em alta complexidade (15) e atenção hospitalar (15). Para esta questão, os 

respondentes puderem marcar múltiplas respostas, uma vez que podem estar 

vinculados a mais de um Programa dentro da mesma Instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 10 – Área de concentração dos programas de inserção dos sujeitos da pesquisa 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

 

Ao serem questionados sobre a Instituição responsável pela criação do 

Programa de Residência, ficou visível que a maioria foi criada pelos Hospitais 

Universitários (51) e Instituições de Ensino (31).  Nessa questão, os respondentes 

também puderam assinalar múltiplas respostas. 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico11 – Instituição responsável pela criação do programa 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

Na pergunta sobre os cenários de prática da residência, foi obtido um total de 

114 respostas.  É possível identificar que os respondentes da pesquisa estão 

vinculados a Programas que, em sua maioria, têm como cenário de prática os 

hospitais (65,8%), tendo relevância também a atenção primária (35,1%) e a rede de 

atenção à saúde: (19,3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico12 – Cenários de prática dos programas de residência dos sujeitos da pesquisa 

 
Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

No que diz respeito às áreas profissionais envolvidas nos programas, 112 

respondentes afirmaram que as principais áreas que compõem os Programas 

juntamente com o Serviço Social são: enfermagem, psicologia, nutrição, fisioterapia 

e farmácia. A porcentagem e o número de vezes que as áreas aparecem nos 

Programas podem ser visualizados no gráfico a seguir:  

 



Gráfico13 - Áreas profissionais envolvidas nos programas de residência 

 
Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

De acordo com o formulário respondido, o Serviço Social - em grande maioria 

- não está na coordenação do Programa. 71,3% das respostas confirmaram esta 

negativa e 24,3% afirmaram estar na Coordenação de Programas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico14 – Inserção do Serviço Social na coordenação de programas de residência 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 
 

Dentre os 28 profissionais que estão na coordenação de programas, 6 

assinalaram estar na coordenação há até 2 anos; 5 responderam estar de 3 a 5 

anos e 6 profissionais  de 6 a 8 anos. 

 

Gráfico15 – Periodicidade na coordenação de programas de residência 

 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 
 



No que diz respeito à presidência da COREMU, 81,7% das respostas 

mostram que o Serviço Social não está na presidência e 6,1% afirmam que sim. 

Interessante observar que 12,2% não sabem se o Serviço Social está a frente da 

Comissão. Estes elementos podem ser observados no gráfico abaixo. 

 

 

Gráfico16 - Inserção do Serviço Social na presidência da COREMU

 
Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

O gráfico a seguir demonstra que em relação à participação de assistentes 

sociais nas reuniões da COREMU, 80,4% dos profissionais responderam que 

participam; 13,4% afirmaram não saber e 6,3% responderam que não participam das 

reuniões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico17 – Participação dos assistentes sociais nas reuniões da COREMU 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

Em relação ao Núcleo Docente assistencial estruturante (NDAE), foi visto que 

a maioria (53,9%) dos Programas possui núcleo em funcionamento. Porém, 27% 

relatam não saber e 19,1% indicam que o Núcleo não se encontra em 

funcionamento.  

 

Gráfico 18 – Funcionamento Núcleo Docente Assistencial Estruturante (NDAE) 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 



Interessante observar que, quando perguntados sobre a participação dos 

assistentes sociais no NDAE, obtivemos 90 respondentes. Desses, 55,6% relataram 

participar, 28,9% indicou não saber e 15,6% assinalou que os assistentes sociais 

não participam do Núcleo. 

 

Gráfico 19 – Participação dos assistentes sociais no NDAE 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

2.3 Projeto Pedagógico dos Programas 

 

Ao perguntarmos sobre a participação do Serviço Social na construção dos 

Projetos Pedagógicos dos Programas de Residência, 72, 2% relataram que 

participaram desse momento, 22, 6% não souberam informar e 5,2% relataram não 

ter participado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 20 – Participação do Serviço Social na construção do projeto pedagógico 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

No que concerne ao cumprimento da carga horária de 60 horas pelos 

residentes, foi visto que na grande maioria dos Programas (78,3%) é realizado o 

cumprimento da carga horária legal. 

 

 
Gráfico 21 – Cumprimento carga horária 60 horas 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 



 

O gráfico abaixo demonstra que em relação a semana padrão dos residentes 

há previsão de atividades teóricas e teórico-práticas (97,4% de respostas 

afirmativas). 

 

 

Gráfico 22 – Realização de atividades teórico e teórico-práticas 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 
 

 

No que concerne às disciplinas do eixo teórico comum entre as áreas, foi 

identificado que as disciplinas que estão contempladas nos Programas são: 

Sistemas e Políticas de Saúde: 73,7%; Pesquisa em Saúde: 64%; Trabalho 

Multiprofissional: 64%; Ética em Pesquisa: 62,3%;Epidemiologia: 59,6%; Sistema de 

Saúde Brasileiro: 51,7%, acompanhando o marco legal.  

Em “Outros” foram apontadas temáticas, como: direitos humanos; educação 

em saúde; envelhecimento; desenvolvimento da criança e do adolescente; reforma 

psiquiátrica; segurança do Paciente, relações étnico-raciais em saúde; saúde e 

justiça ambiental. 

 

 

 



 

Gráfico 23 – Eixo teórico comum as áreas 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

Em relação às disciplinas do eixo teórico específico do Serviço Social 

ofertadas aos residentes da área, vimos que Política de Saúde e Serviço Social 

apareceu em 61,1%; Trabalho do Assistente Social na saúde em 66,4%; Questão 

Social e determinação social do processo saúde-doença em 53,1%; Reforma 

Sanitária e Projeto ético político do Serviço Social em 52,2%; Ética Profissional em 

48,7% e Direito à saúde compõem a grade de 45,1% dos Programas. 

Em “Outros”, podemos destacar a discussão de seguridade social, 

fundamentos do Serviço Social, Serviço Social em cuidados paliativos; criança e 

adolescente; direitos sociais dos pacientes oncológicos; instrumentos e técnicas, 

Serviço Social e o trabalho interdisciplinar e Serviço Social na saúde mental. 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 24 – Disciplinas eixo específico Serviço Social 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

Em relação às estratégias pedagógicas utilizadas no desenvolvimento das 

atividades da Residência, foi visto que os principais recursos assinalados são: aulas 

expositivas: 84,8%; estudos de caso: 77,7%; rodas de conversa: 60,7%; metodologia 

ativa: 59,8%. Em “Outras”, foram apontadas estratégias diversas como: discussão 

de filmes; estudo dirigido, visitas institucionais; aulas dialogadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 25 – Estratégias pedagógicas 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

Em relação ao método de avaliação do residente, os respondentes relataram 

que estes consistem em: apresentação de seminários (34,3%); portfólio reflexivo 

(24%); avaliação oral (17,2%); não sabem (6,1%) e outros (21,1%). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico 26 - Instrumento de avaliação do programa pelos residentes 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

No que tange a existência de instrumentos de avaliação do Programa pelos 

residentes, 73,9% dos respondentes afirmaram que existe, 14,8% dizem não saber e 

11,3% dizem que não.  

 

Gráfico 27 – Método de avaliação do residente 
 

 
Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 
 



No que diz respeito a instrumentos de avaliação dos preceptores/ tutores, 

57,4% apontam que este é utilizado, 25,2% apontam que não e 17,4% não sabem 

da existência de avaliação.  

 

Gráfico 28 – Instrumento de avaliação preceptores/tutores

 
Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 
 

O gráfico a seguir aponta que na grande maioria dos Programas há trabalho 

de conclusão de curso de Residência (TCR). 

 

Gráfico 29 – Trabalho de Conclusão de Residência 

 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 



 

2.4 Relação Tutor, Preceptor e Residentes 

 

Na pergunta sobre o planejamento das atividades, 72,2% dos respondentes 

afirmaram que esse planejamento acontece de forma articulada entre tutor, 

preceptor e residente, 25,2% afirmaram que não há essa articulação e 2,6% não 

souberam responder. 

 

Gráfico 30 – Planejamento de atividade tutor/preceptor/residente

 
Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

No gráfico que se segue, 60,9% dos respondentes indicaram que há reuniões 

periódicas entre tutor/es e preceptor/es, 35,7% apontaram que não há e 3,5% não 

souberam responder. 

 

 



Gráfico 31– Reuniões periódicas tutor/preceptor

 
Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

  

Como respondido anteriormente, há reuniões periódicas entre tutor/es e 

preceptor/es. Desta forma, o gráfico a seguir representa a frequência das mesmas: 

50% acontecem de forma mensal; 16,1% bimensal; 9,7% quinzenal; 4,8% semestral; 

6,5% conforme a necessidade; 6,5% semanal. A categoria outros (6,5%) é composta 

por respostas como: anual, não há, não sei e trimestral. 

 
 

Gráfico 32– Periodicidade reuniões tutor/preceptor 

 
Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF. 



Na maioria dos programas (65,8%) são realizadas reuniões entre tutor/es, 

preceptor/es e residentes, 30,7% responderam que estas não ocorrem e 3,5% 

afirmaram não saber. 

 

Gráfico 33– Reuniões tutor/preceptor/residente 

 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 
 

Os resultados encontrados em relação a periodicidade de reuniões entre 

tutor/es, preceptor/es e residentes se mostraram da seguinte forma: mensal (47,1%), 

bimensal (7,4%),  semanal (11,8%), quinzenal (11,8%), semestral (8,8%) e outros 

(13,2%). Esta última categoria englobando períodos como anual, trimestral, 

conforme a necessidade, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 34– Periodicidade reuniões tutor/preceptor/residente 

 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

No que diz respeito às avaliações do residente de forma conjunta, destaca-se 

que 77,2% dos profissionais respondentes afirmaram que esta é realizada, 15,8% 

responderam que não e 7% não sabem. 

 
 
Gráfico 35– Avaliação do residente de forma conjunta 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 



2.5 Trabalho Multiprofissional/Interprofissional 

 

A respeito das atividades multi/interprofissionais inseridas na semana padrão 

dos residentes, os resultados encontrados foram positivos, com 93% das respostas 

afirmando que sim. Estes dados podem ser observados no gráfico abaixo. 

 

 

Gráfico 36– Inserção de atividades multiprofissionais na semana padrão dos residentes

 
Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

  

No que tange às atividades multi/interprofissionais na semana padrão dos 

residentes 34,8% dos profissionais afirmaram que realizam atendimento 

multi/interprofissionais; 29,8% reuniões de equipe; 21,2% grupo de educação em 

saúde; 10,6% realizam sala de espera e 3,8% outras atividades como discussões de 

casos, oficinas e acolhimento. 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 37– Atividades multiprofissionais da semana padrão 

 
Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

Entre as profissões envolvidas nos Programas junto ao Serviço Social, 

destacam-se Enfermagem (16,9%), Psicologia (16%), Nutrição (12,7%), Fisioterapia 

(11,8%), Farmácia (9,9%), Medicina (7,1%), Odontologia (7%), Fonoaudiologia 

(5,9%), Terapia Ocupacional (5,9%), Educação Física (4%) e outras (2,8%), como 

expresso no gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 38 – Profissões envolvidas nos programas 

 
Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

 

De acordo com o gráfico que se segue, 89,5% das respostas afirmam que a 

discussão sobre o trabalho Multi-Interprofissional está presente entre as atividades 

teóricas. 

 

Gráfico 39 – Discussão trabalho multi/interprofissional nas atividades teóricas

 
Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 



Da mesma forma, o trabalho multiprofissional está presente nos cenários de 

prática das residências (92,1%). O restante dos profissionais nega essa afirmação 

(4,4%) e 3,5% não souberam responder. 

 

Gráfico 40 – Trabalho multiprofissional nos cenários de prática da residência 

 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 
 

O gráfico a seguir aponta que a maioria dos respondentes (84,1%) 

consideram que existem dificuldades para a efetivação do trabalho Multi-

Interprofissional nos Programas de Residências. E os outros 15,9% consideram que 

as dificuldades não existem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 41 – Dificuldades de efetivação do trabalho multiprofissional 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

  

O gráfico abaixo sistematiza as dificuldades encontradas para o trabalho 

profissional, de acordo com as respostas obtidas. Dos profissionais respondentes 

19,3% apontam como dificuldade a sobrecarga de trabalho; 17,6% a hierarquia das 

profissões; 17,6% diferentes concepções de trabalho em equipe; 16,4% falta de 

compreensão sobre as competências para o trabalho interprofissional; 14,2% falta 

de estrutura física; 7,1 % desrespeito com o saber profissional do assistente social; 

6,8% afirmam que os preceptores não trabalham de forma multi/interprofissional e 

1% responderam outras dificuldades como: tempo, rotinas muito enrijecidas e falta 

de planejamento/organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 42 – Dificuldades para o trabalho profissional do assistente social 

 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 
 

 

2.6 Desafios para o Serviço Social nas Residências 

 

No que diz respeito a contribuição do Programa de Residência para a 

formação dos residentes, 99,1% dos respondentes afirmaram que esta modalidade 

de pós-graduação contribui para a qualificação dos assistentes sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 43 – Contribuição dos Programas para formação dos residentes 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

  

A respeito das potencialidades dos programas de residência para a formação 

na saúde, o gráfico a seguir, apresenta as temáticas mais respondidas: 

desenvolvimento das competências para o trabalho multi/interprofissional (18,9%); 

capacitação técnica dos profissionais da rede de assistência à saúde (18,2%); 

diálogo entre as profissões da saúde (18,2%); fortalecimento da política pública de 

saúde (17,4%); defesa dos direitos dos usuários (17,2%); incentivo a participação 

popular (9%) e outros (1,1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 44 – Potencialidades do programa para a formação em saúde 

 
Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

As dificuldades mais observadas pelos profissionais perpassam pelas: 

condições de trabalho (20,6%); visões distorcidas sobre o papel dos residentes nos 

serviços de saúde (18,2%); 60 horas para os residentes (15,1%), privatização da 

saúde (12,8%); falta de reconhecimento da preceptoria (12,5%); contratos 

precarizados (9,7%); falta de reconhecimento da tutoria (7,8%) e outros (3,3%). 

 

Gráfico 45 – Dificultadores para o desenvolvimento do programa  

 
Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 



Parte 3 – A produção teórica sobre Residências Multiprofissionais e Serviço 

Social 

 

Como assinalado na Introdução desse relatório, foi realizado levantamento 

bibliográfico das produções sobre Residências e Serviço Social, publicados a partir 

de 2010, nas Revistas do Serviço Social, anais de ENPESS e CBAS e banco de 

teses e dissertações da CAPES. 

Com o intuito de contribuir com o mapeamento de produções do Serviço 

Social sobre as Residências, também realizamos pesquisa livre em site de busca on 

line com os descritores “Serviço Social, Residência, artigo” e “Serviço Social, 

Residência, livro” em junho de 2018. Esse material não foi objeto de análise, mas a 

lista de publicações encontra-se em anexo nesse relatório; assim como, a listagem 

das publicações analisadas nesta pesquisa. 

Foram alvo de análises 71 produções, assim elencadas: Residências em 

Revistas da área (17), anais dos Encontros Nacionais de Pesquisadores em Serviço 

Social (ENPESS) e Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS) – (46), 

produções de teses e dissertações (9). 

A priorização da realização da pesquisa bibliográfica a partir da produção dos 

anos 2010 é justificada pelo fato deste ser o marco temporal em que se amplia a 

inserção do Serviço Social nos Programas de Residência Multiprofissional 

(CASTRO, 2013). 

 

3.1 As publicações sobre Residência e Serviço Social nas Revistas da área 

 

O levantamento bibliográfico das publicações em Revistas foi realizado, 

primeiramente, na base de dados da Scielo com os descritores: Serviço Social, 

Residência, Saúde; e, posteriormente, em pesquisa junto as Revistas de Serviço 

Social apontadas no Sistema Qualis periódicos como A1, a saber: Revista Katálysis 

e Revista Serviço Social e Sociedade; Qualis A 2: Revista Em Pauta, Ser Social, 

Textos e Contextos, Argumentum; Qualis B1: Revista Temporalis.  Como foram 

encontrados poucos resultados, expandimos a busca para Revistas de referência 

como Libertas (B4), Serviço Social e Saúde (B4) e o Social em Questão, 



recentemente qualificada em B1.  A pesquisa ocorreu no período de novembro e 

dezembro de 2017.  

No que tange a produção nas Revistas de Serviço Social, foi identificado o 

seguinte quadro: 

 

Quadro 25 -  Revistas Serviço Social – publicações residência 

REVISTA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 QUANTIDADE 

Katálysis      01 01 02 

Em Pauta      01  01 

Textos e 
Contextos 

01 01 01     03 

Temporalis   01     01 

Libertas     01  01 02 

Serviço Social 
& Saúde  

02 03    01 01 07 

O social em 
questão 

      01 01 

TOTAL 03 04 02 00 01 03 04 17 
Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

Entre os anos de 2011 e 2017 foram encontrados 17 artigos em Revistas 

acadêmicas das áreas de Serviço Social e Saúde que possuem algum debate sobre 

o Serviço Social nos Programas de Residência. Nesse intervalo de tempo, 

encontramos mais publicações nos anos de 2011 (total de 03), 2012 (total de 04), 

2016 (total de 03) e 2017 (total de 04).  

As Revistas que apresentaram nesse período de tempo artigos com a 

temática pesquisada foram: Em Pauta (01 artigo), Katálysis (02 artigos), Libertas (02 

artigos), O Social em Questão (01 artigo), Serviço Social e Saúde (07 artigos), 

Temporalis (01 artigo), Textos e Contextos (03 artigos). Com isso, percebemos uma 

maior quantidade de publicações justamente na Revista que congrega debates 

sobre o Serviço Social na área da Saúde.  

Com relação aos assuntos abordados nesses artigos, embora todos se 

debrucem, de alguma forma, sobre o Serviço Social e a Residência, alguns fazem 

esse percurso tangenciando outras temáticas ou tendo por objeto de estudo outras 

questões relacionadas a esse tema.  

Desse modo, encontramos nesses 17 artigos as seguintes temáticas: a 

produção teórica do Serviço Social sobre a Residência (01 artigo), a supervisão de 



estágio em Serviço Social na Residência (01 artigo), o debate sobre a Humanização 

e a Residência (01 artigo), a Participação Popular e a Residência (01 artigo), 

Educação em Saúde e Residência (01 artigo), Integralidade e Residência (01 artigo), 

o trabalho profissional do assistente social na Residência (01 artigo), formação 

profissional do assistente social e Residência (03 artigos) e o debate que articula a 

formação e o trabalho profissional com a Residência (07 artigos). Fica claro que 

existe uma maior tendência ao debate da residência considerando essa modalidade 

como um espaço que articula a formação do assistente social com a experiência do 

trabalho profissional. 

Dos 17 artigos selecionados todos sugerem uma perspectiva crítica e 

analítica da realidade. Alguns deles, inclusive, referenciam e citam a perspectiva 

crítico-dialética marxista, onde procuram pontuar o cenário político e econômico do 

país. Resgatam o histórico da saúde no Brasil e, consequentemente, o processo de 

Reforma Sanitária, assim como o histórico de implantação das Residências 

Multiprofissionais. Pontuam também o histórico do Serviço Social na área da Saúde. 

Os cenários que inspiram as pesquisas são Universidades Públicas Federais 

que ofertam os programas de Residências Multiprofissionais, logo, os cenários de 

práticas destas.  

Em suma, os artigos discutem em geral que a formação em saúde a partir das 

Residências Multiprofissionais não pode ocorrer desvinculada do debate sobre o 

papel da Universidade como uma instituição social diferenciada. 

Em relação ao Serviço Social, os artigos afirmam um projeto profissional 

político-pedagógico voltado para uma formação crítica, reflexiva, teórico-

metodológica, técnico-operativa e ético-política afinada com a formação dos 

profissionais e o fortalecimento do SUS. Neste aspecto, citam o Código de Ética e as 

legislações vigentes, assim como os apontamentos realizados pelo conjunto 

CFESS/CRESS como bases para a atuação profissional. 

As dificuldades enfrentadas nos campos de atuação do Serviço Social na 

Residência são apontadas diversas vezes nos artigos, tendo destaque para: 

dificuldades na liberação das atividades da assistência para a realização das 

atividades de ensino; o desenvolvimento de ações que propiciem a superação da 

hegemonia das práticas assistenciais; o exercício permanente do diálogo entre 

coordenadores, docentes, tutores e preceptores das áreas específicas, que se 



encontram no campo operacional, com as demais categorias no processo de 

organização das práticas integradas e dos conteúdos teóricos dos eixos 

transversais; a não integração da residência médica ao programa multiprofissional; e 

a garantia do saber específico na direção de um saber compartilhado, não 

renunciando às especificidades do conhecimento do Serviço Social no programa de 

ensino multiprofissional. Além disso, os artigos pontuam a precarização dos serviços 

e das políticas sociais como elementos que impactam diretamente na residência. 

Ademais, identificam uma ambigüidade acerca da atuação do residente nos 

serviços, onde os profissionais não compreendem se são trabalhadores ou 

profissionais em processo de formação. 

A avaliação é de que todos realizam pesquisas qualitativas com referenciais 

teóricos consoantes com o projeto ético-político hegemônico do Serviço Social. 

Alguns utilizam a metodologia de entrevistas realizadas com profissionais, através 

de questionários estruturados e/ou semi-estruturados. 

Entretanto, destacamos que, sendo a saúde uma área que ainda hoje 

emprega grande quantitativo de assistentes sociais; considerando o vasto número 

de programas de residência, em todo o Brasil, que oferecem vagas para assistentes 

sociais; e levando em conta que um dos objetivos dessa modalidade de formação 

consiste no estudo, na pesquisa e na produção acadêmica; sinalizamos a limitada 

publicação sobre o Serviço Social e a Residência no intervalo temporal pesquisado, 

especialmente, em revistas de grande circulação na categoria profissional, como a 

Temporalis (com apenas um artigo) e a Serviço Social e Sociedade (onde não foi 

encontrado nenhum artigo).  

 

3.2 A produção bibliográfica sobre Residência e Serviço Social no 

Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS) e Encontro Nacional de 

Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS) 

 

Para cumprir o objetivo da pesquisa foram analisadas as produções do 

Encontro Nacional de Pesquisadores de Serviço Social (ENPESS) nos anais das 

seguintes edições: 2010 (Rio de Janeiro), 2012 (Juiz de Fora), 2014 (Rio Grande do 

Norte) e 2016 (Ribeirão Preto). De igual maneira, foram também analisadas as 



produções do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS) nos anais das 

seguintes edições: 2010 (Brasília), 2013 (São Paulo) e 2016 (Pernambuco).  

Como descritores utilizamos as palavras-chave: Residência e Serviço Social; 

Residência e assistente social. A pesquisa nestes anais ocorreu no período de 

janeiro a março de 2018.  

Foram encontrados 49 trabalhos em todos os anais pesquisados, sendo 37 

em ENPESS (sendo sete trabalhos na edição do ENPESS 2010, treze no ENPESS 

2012, sete no ENPESS 2014 e dez no ENPESS 2016) e 12 em CBAS (sendo um 

trabalho na edição do CBAS 2010, quatro no CBAS 2013, sete no CBAS 2016). 

Alguns trabalhos selecionados foram excluídos por não estarem em 

consonância com a pesquisa, isto é, não tinham como foco a residência, e sim uma 

discussão mais ampla acerca da política de saúde, apesar de utilizar o termo 

Residência em alguma parte do trabalho. Dessa forma, foram considerados trinta e 

quatro produções do ENPESS, sendo excluídos dois trabalhos de 2010, e um 

trabalho de 2012.  

 
 
Quadro 26 - Número publicações ENPESS e CBAS 

EVENTO TOTAL 

ENPESS 34 

CBAS 12 

TOTAL GERAL 46 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

Dessa forma, no âmbito das publicações dos Congressos Brasileiros de 

Assistentes Sociais (CBAS) e Encontro Nacional de Pesquisadores de Serviço 

Social (ENPESS), foram identificados 46 trabalhos válidos (listagem em anexo), 

sendo 12 do CBAS e 36 publicados no ENPESS, distribuídos da seguinte forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quadro 27 - Número publicações ENPESS e CBAS/por ano 

EVENTO ANO TOTAL 

CBAS 2010 1 

ENPESS 2010 5 

ENPESS 2012 12 

CBAS 2013 4 

ENPESS 2014 7 

CBAS 2016 7 

ENPESS 2016 10 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 

político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

No ENPESS 2010, foram identificados dois trabalhos da região Sul, um 

trabalho da região Sudeste, um da região Centro-Oeste e um da região Nordeste. 

Três destes trabalhos traziam a discussão da inserção na Residência via programa 

Saúde da Família. Um trabalho trazia a questão dos desafios e possibilidades da 

residência multiprofissional em saúde; e outro a discussão da Residência 

multiprofissional e sua relação com a oncologia. 

No ENPESS 2012, foram selecionados doze produções, dentre as quais 

quatro são originários da região Sudeste, cinco da região Nordeste, dois da região 

Norte, e um da região Sul. Os eixos temáticos perpassaram a discussão da 

formação e trabalho profissional, da participação popular, dos desafios do Serviço 

Social na realização da preceptoria, da inserção do Serviço Social em programas de 

Residência e dos desafios ao trabalho profissional.  

No ENPESS 2014, foram localizados sete trabalhos, sendo dois da região 

Sudeste, dois da região Sul, um da região Norte. Em dois trabalhos não foi possível 

identificar a origem dos mesmos. A discussão perpassou os seguintes aspectos: a 

formação e o trabalho profissional, a inserção do Serviço Social na residência, o 

desafio da formação em serviço de dedicação integral, a residência como uma 

alternativa para a desconstrução do modelo médico hegemônico no Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

No ENPESS 2016, foram analisados dez trabalhos, sendo seis da região 

Sudeste, três da região Norte, um do Nordeste. Os eixos temáticos discutidos foram: 

a intervenção do assistente social na residência multiprofissional, a formação na 



residência em saúde, o perfil e as concepções de saúde dos preceptores, a 

contribuição do Serviço Social à residência, a articulação da equipe multiprofissional. 

Em síntese, as produções do ENPESS nos anos analisados se debruçaram a 

discutir a questão da formação e do trabalho profissional, analisando a Residência 

na relação com as demais profissões, na sua organização enquanto formação em 

serviço, na importância que esta modalidade de formação possui para o atendimento 

no SUS.  

No CBAS 2010 foi apresentado um trabalho da região Sudeste. Este trazia a 

discussão da Residência multiprofissional inserida em um contexto de Educação 

Permanente, além dos desafios e possibilidades encontrados no sistema de saúde, 

problematizando a responsabilidade das Universidades e dos Hospitais 

Universitários e o comprometimento com a melhoria das condições de saúde da 

população. 

No CBAS 2013, foram selecionados quatro trabalhos: um trabalho da região 

Sul, um da região Sudeste, um da região Centro-Oeste e um da região Norte. Um 

trabalho trazia a discussão dos desafios da institucionalização da Residência 

multiprofissional inserida no contexto de uma Universidade Pública e de um hospital 

público, a partir da experiência com preceptoria.  Um trabalho trazia a discussão dos 

desafios e compromissos das residências multiprofissionais em saúde. Outro 

trabalho problematizou os desafios da efetivação da preceptoria do Serviço Social 

na residência integrada multiprofissional. E o último trabalho perpassa a temática de 

Residência multiprofissional e Serviço Social na perspectiva da Educação 

Permanente.  

No CBAS 2016, foram encontrados sete trabalhos, dentre os quais um é 

originário da região Sul, quatro da região Sudeste e um da região Nordeste. Os 

eixos temáticos perpassam os seguintes aspectos: a formação e prática da 

preceptoria em Serviço Social na residência multiprofissional em saúde, o perfil e a 

concepção de saúde dos preceptores assistentes sociais em residência 

multiprofissional em saúde, a formação e o trabalho profissional, a tutoria na 

residência multiprofissional inserida no processo de educação interprofissional, a 

residência multiprofissional e sua relação com a oncologia, a residência 

multiprofissional no âmbito da saúde da população do campo e a problematização 



dos tipos de registro realizados pelo Serviço Social na área da residência 

multiprofissional em oncologia.  

Em síntese as produções do CBAS nos anos analisados se propuseram a 

discutir a questão da formação e do trabalho profissional, com ênfase na Educação 

Permanente em Saúde. As análises perpassaram os desafios e possibilidades 

existentes na prática profissional nestes espaços, articulada com ações 

interprofissionais em prol da defesa do SUS e dos direitos dos usuários. 

O levantamento das regiões brasileiras em que se encontram os autores dos 

trabalhos será demonstrado no quadro a seguir.  Assinalamos que no ano de 2014 

não foi possível identificar a região de 2 publicações e em 03 não constam autoria. 

 

 
Quadro 28 - Distribuição regional publicações CBAS e ENPESS 

REGIÕES 

BRASILEIRAS 

2010  

CBAS     ENPESS 

2012 

(ENPESS) 

2013 

(CBAS) 

2014 

(ENPESS) 

2016  

CBAS      ENPESS 

Norte 0 0 2 1 1 5 3 

Nordeste 0 1 5 1 0 1 1 

Centro-oeste 0 1 0 1 0 0 0 

Sudeste 1 1 4 1 2 0 6 

Sul 0 2 1 0 2 1 0 

Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

 

É importante salientarmos que a maioria dos trabalhos encontrados tinha 

como eixo temático a questão da formação e do trabalho profissional. Podemos 

considerar que a temática que mais se faz presente no conjunto de trabalhos 

publicados nos anais pesquisados refere-se a multiprofissionalidade e sua relação 

com o Serviço Social. De maneira ampla todos os trabalhos encontrados são relatos 

e pesquisas vinculados diretamente à experiência na residência, seja de residentes, 

preceptores e/ou tutores com abordagem de questões que circundam as 

especificidades da inserção de cada sujeito no processo de residência como espaço 

de formação para o SUS. 

 

 



3.3 A produção de Teses e Dissertações sobre a Residência de autoria 

de Assistentes Sociais 

 

Conforme Dallegrave e Ceccim (2013), no período entre 1987 e 2011, havia 

03 estudos sobre Residências no campo do Serviço Social, disponíveis no banco de 

dissertações e teses da CAPES. Dessas, apenas as dissertações de mestrado de 

Closs (2010) e Vargas (2011) discutiram, especificamente, a inserção de assistentes 

nos programas de Residência multiprofissionais. 

Para atualização desses dados, a busca das teses e dissertações partiu dos 

seguintes descritores na plataforma do banco da CAPES: “residência”; “Serviço 

Social”.  esta etapa, obtivemos um número muito elevado de trabalhos devido, 

especialmente, à inespecificidade ou à amplitude dos descritores utilizados: 182.059 

resultados.  

A partir daí, foram inseridas filtragens relativas aos anos, restringindo os 

estudos para os anos de 2010 a 2018, e ainda relativos à área de conhecimento, 

inserindo-se: Serviço Social; Serviço Social Aplicado (1). Obtemos, assim, um 

número de estudos relativamente menor e possível de abarcarmos – 3.701 

resultados. Destes, após o filtro realizado pelos pesquisadores, foram identificados 9 

estudos que se relacionaram diretamente com os objetivos da investigação em 

curso, ou seja, produção de assistentes sociais sobre as Residências. 

Destes estudos, 8 foram dissertações de mestrado e 1 tese de doutorado 

(listagem em anexo). Em relação às regiões do país: 4 estudos são do sudeste; 2 da 

região sul e 3 da região nordeste, com as seguintes temáticas: a 

multiprofissionalidade/interprofissionalidade a partir da experiência da residência 

multiprofissional (SALVADOR, 2010; ROLIM, 2015); a inserção do Serviço Social 

nas Residências Multiprofissionais (CLOSS, 2010; VARGAS, 2011; ANDRADE, 

2015; ROLIM, 2015); e análise dos projetos das residências multiprofissionais e sua 

relevância para a educação permanente em saúde, e para a transformação do 

trabalho em saúde e/ou sua relação com o projeto profissional do Serviço Social 

(BRUNHOLI, 2013; SILVA, 2016; COSTA, 2016; OLIVEIRA, 2017). 

Quanto aos anos em que tais estudos foram defendidos junto aos Programas 

de Pós- graduação, obtivemos o seguinte resultado:  

 



Quadro 29 - Publicações tese e dissertações/ano 

ANO NÚMERO DE PRODUÇÕES 

2010 2 

2011 1 

2012 0 

2013 1 

2014 0 

2015 2 

2016 2 

2017 1 

TOTAL 9 
Fonte: Pesquisa “Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento  teórico e 
político-pedagógico” - GEPEFSS- FSS/UFJF 

 

 

Os estudos encontrados envolvem, de forma unânime, as residências 

multiprofissionais, não havendo nenhum estudo sobre Residência em Serviço Social, 

os quais investigam três temas principais: 

- A multiprofissionalidade/interprofissionalidade a partir da experiência da 

residência multiprofissional (SALVADOR, 2010; ROLIM, 2015). 

- A inserção do Serviço Social nas Residências Multiprofissionais (CLOSS, 

2010; VARGAS, 2011; ANDRADE, 2015; ROLIM, 20157); 

- Análise dos projetos das residências multiprofissionais e sua relevância para 

a educação permanente em saúde e para a transformação do trabalho em saúde 

e/ou sua relação com o projeto profissional do SS (BRUNHOLI, 2013; SILVA, 2016; 

COSTA, 2016; OLIVEIRA, 2017). 

As investigações selecionadas são majoritariamente de natureza qualitativa, 

havendo dois estudos (SALVADOR, 2010; CLOSS, 2010) que utilizam ambas as 

abordagens (quantitativa e qualitativa).  Além disso, a maioria envolve pesquisa 

empírica com os sujeitos envolvidos na residência (preceptores- 4, tutores- 1 e 

residentes- 5), sendo notável a relevância da análise do preceptor e residentes, já 

que apenas um trouxe a percepção dos tutores, juntamente com os outros dois 

sujeitos envolvidos na residência multiprofissional. 

Entre os nove estudos, seis deles envolvem pesquisa documental, 

observando-se que os estudos de Brunholi (2013), Silva (2016), Costa (2016) e 

Oliveira (2017) são estudos de natureza unicamente documental. Os dois primeiros 

                                                           
7
 Esse estudo trata tanto da questão da formação para o trabalho interprofissional quanto sobre a 

contribuição para a formação do assistente social no campo da saúde. 



elegem como objeto de análise o próprio projeto das residências multiprofissionais 

no Brasil e os dois últimos elegeram os projetos político-pedagógicos das 

Residências multiprofissionais em saúde, relacionando com os objetivos da 

formação em saúde e do assistente social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A qualificação da formação em saúde é uma demanda do movimento 

sanitário e da constituição do SUS, na medida em que a ruptura com um modelo 

conservador, excludente e centralmente privatista, exigia que a formação dos 

profissionais da saúde rompesse com o modelo biomédico e se pautasse em uma 

perspectiva de atenção integral, com construção de vínculos e do trabalho em 

equipe. 

Neste sentido, Oliveira (2017) referendada em Vargas (2011) e Closs (2010), 

aponta que as RMS, enquanto política, terá a proposta de colocar o SUS como 

interlocutor na formulação dos projetos político-pedagógicos de formação dos 

trabalhadores, buscando construir práticas condizentes com os princípios do SUS.  

 o entanto, Silva (2016, p.221) salienta que a “formação na lógica da 

interdisciplinaridade e com foco na integralidade das ações não se realiza no campo 

do abstrato ou da retórica, são necessárias condições objetivas para seu 

desenvolvimento”.   

CFESS (2017) destaca que a proposta das residências como formação de 

profissionais qualificados para o SUS em sua plena instituição tem apresentado 

desafios - que são intensificados pela contrarreforma do Estado. 

Desta forma, não é possível falar de Residência sem debater a contrarreforma 

do Estado que afeta as políticas de saúde e da educação – e coloca em cena 

diferentes projetos em disputa que impactam no trabalho e formação, como já vinha 

sendo assinalado por Castro (2013a; 2013b) e Brunholi (2013).  

A contrarreforma da política de saúde e educação desenvolvida nos governos 

do Partido dos trabalhadores (2003-2016) assentará as políticas de saúde e 

educação na rota do desenvolvimento, avançando na lógica privatista e 

mercadológica para os dois setores. Este processo refletirá na financeirização dos 

recursos públicos e na apropriação do fundo público (MENDES, 2015). 

Cislaghi (2015) observa que a retirada de direitos, a precarização dos 

contratos de trabalho e a falta de condições de trabalho impactam em uma maior 

exploração da força de trabalho e uma redução de sua autonomia e resistência, 

contribuindo também para uma assistência precarizada, focalizada e emergencial 

(SOARES, 2012). 



Silva (2018, p.207) aponta que A RMS é uma formação que se d  “pelo e 

para o trabalho em saúde”, sendo assim, amplamente impactada pelo desmonte das 

políticas sociais. “É a característica central da RMS – ser ensino em serviço – que a 

torna, de um lado, uma possibilidade de formação interdisciplinar conectada com o 

cotidiano concreto das necessidades de saúde e, de outro, tão vulnerável à sua 

apreensão como trabalho prec rio”. 

A autora (2018, p.207) relata que na própria legislação da RMS há uma 

contradição explícita: “de um lado, afirma uma formação com foco na integralidade e 

interdisciplinaridade e, de outro, cria as condições práticas para a precarização e 

exploração intensa da força de trabalho do residente que atuará por dois anos com 

uma carga hor ria semanal de 60h”. 

Desta forma, a RMS é marcada fortemente pelo elemento da contradição na 

medida em que se propõe a induzir a formação de profissionais condizentes com os 

princípios e diretrizes do SUS, mas a sua legislação e os cenários de prática e 

ensino são marcados por um conjunto de condições objetivas e subjetivas8 que 

trazem entraves para efetivação dos programas de residência enquanto estratégia 

de alteração do trabalho e formação em saúde. 

Oliveira (2017) sistematizou os diferentes desafios referentes a inserção dos 

residentes  de Serviço Social nos serviços de saúde, elencando: o sucateamento 

das instituições de saúde, precarização e terceirização do trabalho, escassez de 

recursos humanos; o número reduzido de assistentes sociais para o 

desenvolvimento das atividades do programa; ausência de carga horária para a 

execução das ações e ainda os proventos do residente multiprofissional muitas 

vezes superior aos do assistente social, em particular àqueles contratados de forma 

precarizada. 

A partir da bibliografia analisada, podemos indicar que um elemento de 

preocupação para o Serviço Social se refere carga horária 60 horas e o adoecimento 

dos residentes, proveniente do acúmulo de atividades. 

                                                           
8
 De acordo com Guerra (s/a, p.1-2), condições objetivas são aquelas relativas à produção material 

da sociedade, são condições postas na realidade material. Por exemplo: a divisão do trabalho, a 
propriedade dos meios de produção, a conjuntura, os objetos e os campos de intervenção, os 
espaços sócio-ocupacionais, as relações e condições materiais de trabalho. Condições subjetivas são 
as relativas aos sujeitos, às suas escolhas, ao grau de qualificação e competência, ao seu preparo 
técnico e teórico-metodológico, aos referenciais teóricos, metodológicos, éticos e políticos utilizados, 
dentre outras. 



Avançando no debate sobre a incorporação dos residentes nos serviços, 

Rodrigues (2016) aponta que há uma inserção diferenciada e dúbia, na medida em 

que estão em processo de formação, mas também já são assistentes sociais aptos 

ao exercício da profissão. 

 
Não são estudantes, mas estão em processo de formação e devem estar 
amparados pelas instituições formadoras em todo o percurso formativo, com 
destaque para a mediação ensino–serviços, a perspectiva teórica e ético-
política presente nos projetos político-pedagógicos dos Programas, a 
necessária supervisão e articulação das atividades e, fundamentalmente, os 
vínculos com os preceptores, sujeitos dos serviços que acompanham o 
cotidiano dos residentes. Não são trabalhadores dos espaços sócio-
ocupacionais onde os Programas se realizam, mas estão aptos ao exercício 
da profissão naquele espaço (RODRIGUES, 2016, p.80). 
 
 

Desta forma, Silva (2016) vai destacar que o que vai particularizar a RMS é a 

relação direta que estabelece entre formação e trabalho profissional, já que o 

residente está submetido às condições objetivas (precarização do trabalho, falta de 

recursos etc.) que marcam a área da saúde e, muitas vezes, é visto como uma força 

de trabalho de baixo custo. 

 

entender o protagonismo da discussão do trabalho nesta modalidade de 
formação é o ponto nodal para o debate e análise da RMS como formação 
para o SUS. Dito de outra forma, queremos afirmar que não coexistem em 
um mesmo espaço uma formação alinhada aos princípios basilares do SUS 
e a exploração da força de trabalho do residente (SILVA, 2016, p.221). 

 

Ou seja, torna-se urgente debater e pensar em estratégias de enfrentamento 

a alta carga horária dos programas, a utilização dos residentes para substituição de 

profissionais e do desenvolvimento de atividades que não contribuem para o 

processo formativo dos residentes. 

Outro elemento destacado por Oliveira (2017) se refere a inserção dos 

residentes egressos dos Programas no mercado de trabalho e, em especial, na área 

da saúde. A autora salienta que o discurso oficial instituído pelos Ministérios da 

Educação e da Saúde sobre as RMS, não condiz com a realidade na medida em 

que diversos estudos apontam que os egressos não tem se inserido na área da 

saúde.  No entanto, a autora enfatiza que a formação de residentes a partir do 

conceito ampliado de saúde, pode contribuir com a atuação em qualquer espaço 

sócio ocupacional. 



Apesar dos desafios, entendemos que a potencialidade que as residências 

possuem no campo do Serviço Social passa pelo fortalecimento de um processo 

formativo que contribua com o projeto ético político profissional, com o 

fortalecimento das diretrizes formativas que a ABEPSS e a defesa do projeto de 

reforma sanitária dos anos 1980.  No âmbito do desenvolvimento do trabalho, pode 

contribuir também para o fortalecimento de ações respaldadas nos parâmetros de 

atuação dos assistentes sociais na política de saúde (CFESS, 2010). 

No que se refere ao trabalho desenvolvido na saúde, há uma particularidade 

fundamental que é a contribuição na defesa do conceito ampliado de saúde, 

principalmente no âmbito das equipes multiprofissional, e do desvelamento da 

determinação social do processo saúde-doença, tendo como alvo central as 

expressões da questão social. 

Neste âmbito, torna-se fundamental o direcionamento dados pelas Unidades 

de Ensino, que podem oferecer subsídios para a garantia de debates e conteúdos 

teóricos que reforcem as perspectiva acumulada pelo Serviço Social para análise da 

realidade social, da política de saúde e do trabalho profissional. 

Oliveira (2017) destaca a importância da participação da Unidade de Ensino 

nesse processo, uma vez que a formação do assistente social residente 

multiprofissional precisa ser qualificada nos conhecimentos que compõem as 

dimensões da prática profissional, e não podendo ser incorporada por docentes 

isolados ou pelos preceptores. 

Salientamos que um elemento que pode avançar é tratar a RMS no campo da 

Educação Permanente em Saúde (EPS). Aqui defendemos a EPS proposta pelo 

CFESS (2012) que coloca que para o Serviço Social,  

 

o contexto exige (...) cotidianamente do Serviço Social a capacidade para 
desvelar, processar e intervir numa realidade socioinstitucional complexa, 
permeada por profundas transformações societárias no mundo do trabalho, 
que se materializam de forma difusa e imediata nas diversas expressões da 
questão social, objeto da ação profissional. A dinâmica social exige, 
portanto, constante exercício crítico de apreensão desta realidade, dada a 
dimensão interventiva e investigativa do Serviço Social e o compromisso 
ético-político adotado pela profissão nas três últimas décadas (CFESS, 
2012, p.17-18). 

 

Closs (2013) aponta que é necessário colocar na pauta do debate da 

formação o reconhecimento da saúde como direito social e o papel do Estado na 



sua garantia; promoção de ações que fortaleçam e preservem a autonomia da 

população usuária do SUS; identificação dos fatores determinantes e condicionantes 

do processo saúde-doença, das condições necessárias à garantia da saúde; discutir 

o trabalho em saúde, pautado na perspectiva de sistema/rede; e a pesquisa e a 

elaboração de dados sócio-epidemiológicos como fundamentais no processo 

formativo, uma vez que produz impactos na gestão/atenção em saúde, seja no que 

tange ao planejamento/formulação, como no que se refere à execução e avaliação.  

Ou seja, é necessário que a formação qualifique trabalhadores para atuação 

no SUS que realizem mudanças no processo de trabalho e no modelo assistencial e 

desenvolvam práticas qualificadas que contemplem o conceito ampliado de saúde e 

a integralidade da atenção. Cotta et al (2007) observa ainda que é necessário formar 

profissionais preparados para uma apreensão das determinações da a realidade 

brasileira marcada pela extrema desigualdade e pobreza. 

Oliveira (2017) a partir do mapeamento realizado nas produções bibliográficas 

do Serviço Social elencou como desafios a serem enfrentados pelo Serviço Social 

no Programas de RMS, entre outros: necessidade de organização curricular; 

atuação profissional com base no Serviço Social tradicional, com ênfase na 

imediaticidade e no pragmatismo; educação das profissões ainda se encontra 

fortemente enraizada ao modelo biomédico; necessidade de estruturação da 

preceptoria e articulação com tutoria e docentes; avanço na produção de 

conhecimento e publicização dos Trabalhos de Conclusão de Curso. 

Sinalizamos que ainda há muito que avançar para que a RMS se torne uma 

proposta efetiva de alteração da formação e do trabalho em saúde. No entanto, 

entendemos que há potencialidades a serem exploradas que podem contribuir com 

a defesa do projeto ético-político profissional e com a qualidade dos serviços 

prestados a população.  

É necessário ficarmos atentos às contradições da RMS na medida em que, 

conforme Oliveira (2017), a política ministerial de educação permanente em saúde 

tem sido procedimental e a proposta de educação permanente do conjunto CFESS-

CRESS aponta para a materialização de uma proposta político-pedagógica pautada 

em valores e princípios que combatem a exploração, opressões e desigualdades 

postas em nossa sociedade. 



Desta forma, conforme Vasconcelos (2006) a formação em saúde exige do 

Serviço Social a defesa da formação de quadros teóricos e técnicos qualificados 

para a formulação de modelos curriculares e práticas articuladas aos interesses e 

reais necessidades de saúde dos usuários e efetivação do controle social; a 

realização de prática interprofissional que supere o modelo centrado na medicina e 

na doença; e uma produção de conhecimentos calcada na determinação social 

processo saúde/doença. 

Apesar das particularidades de cada área de intervenção, reforçamos que a 

formação generalista é primordial para a qualidade do trabalho profissional na 

saúde, assim como a educação permanente: 

 

A capacidade de apreender o movimento da realidade social, fruto de uma 
formação generalista e crítica, impõe a manutenção de um processo de 
formação profissional contínuo, com garantia da capacitação dos 
profissionais já formados. Um processo de formação contínuo, assentado 
no tripé dos conhecimentos constituídos pelos núcleos de fundamentação 
da formação profissional indicados pela ABEPSS que, a partir de uma 
graduação que assegure a qualificação para uma ação localizada com base 
na compreensão estrutural da problemática focalizada, possibilite uma 
prática planejada e avaliada nas suas consequências (VASCONCELOS, 
2006, p.16). 

 
 

Desta forma, concordamos com Silva (2018, p.206-207) que a RMS: 

 
enquanto proposta de formação – não como trabalho precário – a RMS, em 
tese, tem no seu horizonte a construção de práticas interdisciplinares 
capazes de se interpor a lógica da fragmentação dos saberes e dos fazeres 
tão característica à política e ao trabalho em saúde. Contudo, essa 
possibilidade tão rica e tão condizente com a proposta do SUS seminal 
exige condições para a sua realização, caso contrário torna- se uma 
potência de formação em termos estritamente retóricos. 

 

Esperamos que este mapeamento possa contribuir para a apreensão das 

particularidades do Serviço Social na formação para o trabalho na área da saúde, 

com o intuito de construir um trabalho profissional que esteja atendo as 

necessidades de saúde da população e dos princípios e diretrizes do Sistema Único 

de Saúde e pautado no projeto ético político da profissional e no projeto de Reforma 

Sanitária. 
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GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA DOS FUNDAMENTOS DO SERVIÇO 
SOCIAL (GEPEFSS) 

QUESTIONÁRIO ON LINE – TUTORES E PRECEPTORES 

 

PERFIL DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

Atuação no programa de residência:  
(  ) tutor 
(  ) preceptor 
(  ) coordenador do Programa 
(  ) docente 

 
Sexo 
 (  ) feminino   (   ) masculino 
 
Unidade de ensino em que realizou a graduação: 
(  ) Pública (   ) Privada  (  ) EAD 
 
Tempo de formação:  
(  ) 0 a 2  (  ) 3 a 5  (  )  6 a 8  (  ) 9 a 11  (  )  12 a 14  (  ) 15 ou mais  
 
Tempo de experiência profissional na saúde: 
(  ) 0 a 2  (  ) 3 a 5  (  )  6 a 8  (  ) 9 a 11  (  )  12 a 14  (  ) 15 ou mais  
 
Pós-graduação 
 (  ) sim   (  ) não 
Se sim, qual/is? 
(  ) Residência (  ) Especialização (  ) Mestrado(  )  Doutorado (  )  Pós- Doutorado –  
 
Área: 
 
Tempo na função de tutor/preceptor/coordenador/docente: 
(  ) 0 a 2  (  )  3 a 5   (  ) 6 a 8  (  )  9 a 11  (  )  12 a 14   (  ) 15 ou mais  
 
Tipo de vínculo empregatício: 
(  ) estatutário; 
(  ) celetista; 
(  ) temporário; 
(  )Outros 
 
Carga horária Institucional destinada a Residência: 
 (  ) 1 a 3  (  )  4 a 6   (  )  7a 9  (  )   10 a 12   (  )  13 a 15  
(  ) mais de 15 horas 
(  ) Não tenho carga horária 
 

HISTÓRICO E CONFIGURAÇÃO DO PROGRAMA 



Região : (  ) Norte  (  ) Sul, (  ) Sudeste  (  ) centro oeste  (  ) nordeste 

Área de Concentração do Programa 

Saúde Mental 

Atenção básica /Saúde da 
Família e comunidade 

Oncologia 

Saúde Coletiva 

Saúde do idoso/adulto 

Saúde da 
criança/adolescente 

Urgência, emergência e 
trauma. 

Neonatologia/ saúde 
materno-infantil 

Intensivismo/paciente 
crítico 

Gestão de Redes de 
Saúde/Política de Saúde 

Saúde da mulher 

Cardiovascular 

Atenção em alta 
complexidade  

Clinica integrada/ 
médica/cirúrgica 

Saúde auditiva 

Atenção Hospitalar  

Reabilitação  

Síndrome e anomalias 
cranio-faciais 

Assistência em transplante 

Cardiopulmonar 

Cuidados Paliativos 

Ênfase na primeira infância 
no contexto do zika virus 

Saúde do Trabalhador 

Infectologia 

Dermatologia sanitária 

Neurologia e neurocirurgia 

Pessoa com deficiência 

Atenção em saúde renal 

Controle de infecção 
hospitalar 

Outros: 

 
 



Instituição responsável pela criação do Programa 
(  ) Prefeitura Municipal; 
(  ) Secretaria Estadual de Saúde 
(  ) Escola de Governo 
(  ) Hospital Universitário; 
(  ) Instituição de Ensino. 
(  ) Serviço de Saúde 
 
Cenários de prática da residência:  
(   ) Hospital 
(   ) Atenção primária 
(   ) Atenção secundária 
(   ) Rede de atenção à Saúde 
(  ) Gestão 
 
Áreas profissionais envolvidas no Programa: 
( )Enfermagem ( ) Psicologia ( ) Medicina  (  ) Fisioterapia  (  ) Nutrição ( ) 
Fonoaudiologia  (  ) Terapia Ocupacional  (   ) Farmácia   (  )Saúde Coletiva      ( ) 
Odontologia  (  ) Medicina Veterinária (  ) Economia e administração (  ) Educação 
Física (  ) Ciências Biológicas (  ) Biomedicina 
 
O Serviço Social está na coordenação do Programa?  
(  )  sim   ( )não (  ) Não sei 
 
Se sim, há quanto tempo? 
 
O Serviço Social está na Presidência da COREMU? 
(  )  sim   ( )não (  ) Não sei 
 
Se sim, há quanto tempo? 
 
O Serviço Social participa da COREMU? 
(  )  sim   ( )não (  ) Não sei 
 
Se sim, há quanto tempo? 
 
 
Há Núcleo Docente Assistencial Estruturante (NDAE) em funcionamento?  
(  )  sim   ( )não (  ) Não sei 
 
Se sim, o Serviço Social possui representação de tutor e/ou preceptor no 
NDAE? 
(  ) sim    (  ) não (  ) Não sei 
 
 
PROJETO PEDAGÓGICO DO PROGRAMA 
 
O Serviço Social participou da construção do projeto pedagógico do 
programa? 



(  )  sim   (  )não (  ) Não sei 
 
Em relação à semana padrão dos residentes, é cumprida a carga horária de 60 
h semanais? 
(  ) sim    (  ) não (  ) Não sei 
 
Quanto à semana padrão dos residentes, há carga horária para atividades 
teóricas e teórico-práticas? 
 
(  ) sim    (   ) não (  ) Não sei 
 
Se sim, qual a carga horária semanal designada? Se sim, segue a Legislação? 
(  ) sim    (   ) não (  ) Não sei 
 
Sobre o eixo teórico, marque as disciplinas cursadas pelos residentes no eixo 
comum a todas as áreas: 
(  ) Sistemas e políticas de saúde; 
(  ) Sistema de saúde brasileiro; 
(  ) Pesquisa em saúde 
(  ) Ética em pesquisa 
(  ) Trabalho multiprofissional 
(  ) Epidemiologia 
(  ) outros.   Especificar:  
(  ) Não sei 
 
Sobre o eixo teórico, marque as disciplinas cursadas pelos residentes no eixo 
específico do Serviço Social: 
(  )Trabalho do assistente social na saúde 
(  ) Ética profissional 
(  ) Reforma Sanitária e Projeto ético político do Serviço Social 
(  ) Política de Saúde e Serviço Social 
(  ) Direito à saúde 
(  ) Questão social e determinação social do processo saúde-doença 
(  ) Não sei 
Outros: Especificar 
 

Estratégias pedagógicas utilizadas:  
(  ) Aulas expositivas 
(  ) Estudos de caso; 
(  ) Rodas de conversa; 
(  ) Metodologia ativa; 
(  ).Outros : ____________ 
 
Método de avaliação do residente: 
(  ) Prova 
(  ) Portifólio reflexivo; 
(  ) Apresentação de seminários; 
(  ) Avaliação oral; 



(  ) Outros.  Especificar: 
(  ) Não sei 
 
Em relação as atividades práticas, marque as ações profissionais desenvolvidas 
pelos/pelas residentes de Serviço Social:  
 
(  ) Atendimento Individual aos usuários 
(  ) Trabalho com grupos 
(  ) Ações Socioeducativas 
(  ) Participação e controle social 
(  ) Pesquisa 
(  ) Planejamento e gestão 
 
Há algum instrumento de avaliação do Programa pelos residentes? 
(  ) sim    (  ) não (  ) Não sei 
 
Há instrumento de avaliação dos preceptores/tutores? 
(  ) sim    (  ) não (  ) Não sei 
 
Há Trabalho de Conclusão de Curso?  
(  )  sim   ( )não (  ) Não sei 
 
RELAÇÃO TUTOR, PRECEPTOR E RESIDENTE 
 
O planejamento das atividades é realizado de forma articulada entre tutor e 
preceptor? 
(  )  sim   ( )não (  ) Não sei 
 
O planejamento das atividades é realizado de forma articulada entre tutor, 
preceptor e residentes? 
(  )  sim   ( )não (  ) Não sei 
 
 
Há reuniões periódicas entre tutor/es e preceptor/es? 
(  )  sim   ( )não (  ) Não sei 
 
Se sim, qual a periodicidade? 
 
Há reuniões periódicas entre tutor/es, preceptor/es e residentes? 
 
(  )  sim   ( )não (  ) Não sei 
 
Se sim, qual a periodicidade? 
 
São realizadas avaliações do residente de forma conjunta? 
 
(  )  sim   ( )não (  ) Não sei 
 
 



TRABALHO MULTIPROFISSIONAL/INTERPROFISSIONAL 
 
Há atividades multiprofissionais inseridas na semana padrão dos residentes? 
(  )  sim   ( )não (  ) Não sei 
 
Se sim, quais as profissões envolvidas? 
 
( )Enfermagem ( ) Psicologia ( ) Medicina  (  ) Fisioterapia  (  ) Nutrição ( ) 
Fonoaudiologia  (  ) Terapia Ocupacional  (   ) Farmácia   (  )Saúde Coletiva      ( ) 
Odontologia  (  ) Medicina Veterinária (  ) Economia e administração (  ) Educação 
Física (  ) Ciências Biológicas (  ) Biomedicina 
 
Entre as atividades teóricas, há momento/s para a discussão sobre o trabalho 
multi/interprofissional? 
(  ) sim   (  ) não (  ) Não sei 
 
Considera que há trabalho multiprofissional nos cenários de prática da residência? 
(  ) sim   (  ) não  (  ) Não sei 
 
Quais atividades são realizadas pelos residentes em articulação com a equipe 
multiprofissional: múltiplas respostas 
 
(  ) Atendimento Individual aos usuários 
(  ) Trabalho com grupos 
(  ) Ações Socioeducativas 
(  ) Participação e controle social 
(  ) Pesquisa 
(  ) Planejamento e gestão 
(  ) Discussão de Casos 
(  ) Construção de Projeto terapêutico 
(  ) Reuniões de equipe 
Outros: __________ 
 
Há dificuldades para a efetivação do trabalho multi/interprofissional? 
(  ) sim   (  ) não 
 
Se sim, assinale as dificuldades encontradas para o trabalho multiprofissional:  
  
(   ) Hierarquia entre as profissões; 
(   ) Falta de estrutura física; 
( ) Sobrecarga de trabalho; 
(   ) Diferentes concepções sobre o trabalho em equipe; 
( ) Falta de compreensão sobre competências para o trabalho interprofissional; 
(  ) Desrespeito com o saber profissional do assistente social; 
(  ) Os preceptores não trabalham de forma multi/interprofissional; 
(  ) Outra. Especifique:  
 
 
Desafios do Serviço Social nas residências 



 
 
Você considera que o programa contribui para a formação dos residentes?  
(  )  sim   ( )não 
 
Marque as potencialidades do Programa para a formação na saúde: Repostas 
multiplas 
(  ) Desenvolvimento das competências para o trabalho multi/interprofissional 
(  ) Diálogo entre as profissões da saúde 
(  ) Capacitação técnica dos profissionais da rede de assistência à saúde; 
(  )  Fortalecimento da política pública de saúde 
(   ) Defesa dos direitos dos usuários 
(   ) Incentivo a participação popular 
(  ) Outros_______________________ 
 
 
 
Elementos que dificultam o desenvolvimento do programa de residência: 
Repostas múltiplas 
 
(  ) Falta de Condições de trabalho 
(  ) 60 horas para os residentes 
(  ) Privatização da saúde 
(  ) Contratos precarizados 
(  ) Falta de reconhecimento da tutoria 
(  ) Falta de reconhecimento da preceptoria 
(  ) Visões distorcidas sobre o papel dos residentes nos serviços de saúde. 
(  ) Outros_______________________ 
 
 
Outras observações que julgar relevantes: 
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