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Introdução 
 A Residência Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF) tem como finalidade 

preparar profissionais de saúde para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS) e reforçar a 

estratégia Saúde da Família, mediante práticas interdisciplinares e multiprofissionais 

direcionadas ao cuidado integral à saúde das pessoas, famílias e comunidades na Atenção 

Básica, com capacidade para intervir crítica e criativamente na organização do processo de 

trabalho local. A multiprofissionalidade está vinculada à ideia de trabalho em equipe e/ou em 

rede em que cada profissional diante dos problemas de saúde dos usuários aciona saberes 

específicos de cada profissão, ou núcleo, para atuar num campo que é comum a todos no 

processo de produção da saúde (Campos, 2000). Partindo do pressuposto de que a 

residência multiprofissional em saúde tem o potencial para desenvolver habilidades, atitudes 

e conhecimentos teórico-práticos específicos para a atuação dos assistentes sociais no SUS 

e, também, em áreas afins como a Assistência Social, realizamos uma pesquisa com os 

assistentes sociais egressos com a finalidade de identificar contribuições deste curso para o 

exercício profissional do assistente social. Consideramos relevante verificar quais 

habilidades foram desenvolvidas e se o conhecimento obtido sobre o trabalho em rede, em 

equipe multiprofissional, abordagem individual, familiar, grupal e/ou coletiva, 

desenvolvimento de ações educativas grupais e/ou coletivas, matriciamento ou outros, 

passaram a compor e/ou aprimoraram o escopo de ações desenvolvidas pelos ex-

residentes em seus campos de atuação. 
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Objetivos 

Analisar as contribuições da Residência Multiprofissional em Saúde da Família do município 

de Londrina para a atuação do assistente social campos ocupacionais da profissão 

Metodologia   

Trata-se de dados parciais de uma pesquisa em andamento, de natureza quanti-qualitativa, 

realizada com os doze assistentes sociais egressos da Residência Multiprofissional em 

Saúde da Família do município de Londrina desde sua criação no ano de 2007. Para a 

coleta de dados com os sujeitos da pesquisa foi enviado um formulário eletrônico do Google 

Docs com perguntas semiestruturadas, dos quais obtivemos nove respostas. Neste trabalho 

apresentamos os dados que se referem aos conhecimentos e habilidades adquiridas pelos 

sujeitos participantes deste curso; extraídos a partir de categorias analíticas previamente 

definidas no instrumento utilizado. 

Resultados obtidos 

Do total dos doze sujeitos pesquisados, nove (75%) responderam ao formulário enviado. Os 

dados coletados até o momento indicam que os assistentes sociais que aceitaram participar 

da pesquisa adquiriram conhecimentos e habilidades que contribuem para o 

desenvolvimento de ações requisitadas na área da saúde e áreas afins, assim como sua 

contribuição para o exercício profissional, conforme mostram os gráficos abaixo:   

 

Figura 1. Habilidades/capacidades adquiridas com a realização da RMSF (em %) 
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Figura 2. Contribuições do aprendizado obtido com a RMSF para o exercício profissional 
(em %) 

 

 
Figura 3. Áreas de atuação (em %) 

 
Considerações Finais  

Na percepção dos sujeitos entrevistados o curso desenvolveu competências e habilidades 

para o cuidado às necessidades de saúde individuais da criança e adolescente, do adulto e 

idoso; ampliou o seu olhar sobre os problemas/necessidades apresentados pelos usuários 

para uma abordagem integral; melhorou sua percepção sobre o trabalho multiprofissional; 

adquiriu conhecimentos teórico-práticos nas áreas de gestão e assistência no campo da 

saúde coletiva; aprimorou seus conhecimentos sobre intersetorialidade e 

interdisciplinaridade. Desse modo, os assistentes sociais formados por esta modalidade de 

curso avaliaram positivamente a adequação da formação obtida para o desenvolvimento de 

competências essências para o exercício profissional nas áreas em que atuam.  
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