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Resumo: O presente estudo trata de um relato de experiência sobre um trabalho 
desenvolvido por uma equipe de Residência Multiprofissional em Saúde da Família 
realizado na região Sul de Londrina. O objetivo do trabalho foi promover uma reorganização 
das práticas em saúde através de mudanças nos processos de trabalho e do 
desenvolvimento de ações de promoção e prevenção à saúde com a participação dos 
equipamentos sociais do território, assim como da população adstrita. Tal experiência 
possibilitou a criação de práticas de atenção e educação em saúde com base 
no reconhecimento das necessidades de saúde dos usuários e uma efetiva articulação com 
a rede intersetorial da região Sul de Londrina. 

 Palavras-chave: Promoção e prevenção à saúde.; 
Intersetorialidade.; Educação permanente em saúde.  

Abstract: This study is an experience report about the task developed over a period of 12 
months by a team of Family Health Multiprofessional Residency held at South Londrina 
region. The objective of this task was to promote a reorganization of health practices through 
changes in work processes and the development of promotion and helth prevention with the 
participation of social equipments of the territory, as well as the enrolled population. This 
experience made possible the invention of health care and education based on the 
recognition of the health needs of users and an effective articulation with the intersectorial 
network of southern Londrina region. 

 Key-words: Health promotion and prevention.; Intersectoral.; 
Permanent health education. 

1. INTRODUÇÃO 

A formação de profissionais especializados tem sido cada vez mais objeto de reflexão e 

de formulação de políticas de saúde, com destaque para as Residências 

Multiprofissionais situadas no contexto da Atenção Básica. Elas fundam-se no objetivo 
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de formar profissionais sob as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de 

inserção de novos trabalhadores, em sua maioria recém-egressos de graduações da 

área da saúde, nos serviços considerados prioritários do SUS. 

Este, norteado pelo conceito ampliado de saúde - tem como determinantes e 

condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 

ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o 

acesso aos bens e serviços essenciais - tem como princípios e diretrizes a equidade, a 

universalidade e a integralidade. Equidade aqui entendida como “igualdade da 

assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie”, 

universalidade como “acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência” e 

integralidade, “como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema” (BRASIL, 2014).   

Todavia, a integralidade requer mais do que ações dentro do sistema de saúde, ela deve 

ser garantida através do trabalho articulado entre políticas econômicas e sociais, visto 

que é necessário agir frente aos determinantes do processo saúde-doença1 

(NORONHA, LIMA, MACHADO, 2008). 

O que representa um desafio para a gestão da saúde, visto que a Racionalidade 

Gerencial Hegemônica ainda não foi superada, a qual, baseada nas teorias da 

administração, tem como características a disciplina e o controle. O que implica ao 

trabalhador um cerceamento das possibilidades de reflexão e abandono de seus 

interesses e desejos para se alinhar aos objetivos e normas da instituição que o 

contratou. Contexto que implica, consequentemente, na impossibilidade de participação 

nos processos de decisão, logo uma concentração de poder (CAMPOS, 2007).  

Para além da gestão de um serviço, a complexidade aumenta quando o olhar se volta 

para todo o sistema e suas Redes de Atenção à Saúde (RAS). Entendida como uma 

“malha” que articula os estabelecimentos e serviços de saúde que, mesmo que em 

diferentes níveis de atenção, atende as demandas e necessidades dos usuários (SILVA, 

MAGALHÃES JÚNIOR, 2011); tem dentre suas diretrizes, a prerrogativa de trabalhar 

através da regionalização e da gestão compartilhada; atender prioridades; promover a 

integralidade e construção de redes e; a co-responsabilização, o compartilhamento de 

responsabilidades entre as esferas de governo. O que remete à discussão de 

intersetorialidade (SILVA, SOUTO JÚNIOR, BRÊTAS JÚNIOR, 2011).   

                                                 
1 Este entendido como o conjunto de relações e variáveis que produzem e condicionam o estado de saúde e 
doença de uma população. Condição esta que pode sofrer variações a partir da realidade histórica. O que 
representa que o processo saúde-doença está permeado por elementos de caráter biológico, econômico, cultural 
e social (SANTA CATARINA, 2014). 
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Mesmo porque, mais que otimizar o acesso aos serviços saúde, é necessária uma 

articulação do trabalho de diversos órgãos, autoridades, entidades governamentais e 

não governamentais (DIGIÁCOMO, 2014). “A intersetorialidade é a articulação entre 

sujeitos de setores sociais diversos e, portanto, de saberes, poderes e vontades”, com o 

intuito de trabalhar um tema comum para o conjunto. É uma ação que favorece a 

superação da fragmentação dos conhecimentos o que, consequentemente, reflete na 

efetivação de direitos (BRASIL, 2009, p. 18).   

Como nos apresenta Baptista (2012, p.188), a perspectiva da integralidade supõe, entre 

outras, articulações intersetoriais, onde cada setor, serviço, etc,. tenha claro seu papel 

para conjugar transversalmente “as normativas legais, as políticas e as práticas, sem 

conformar políticas ou práticas setoriais independentes”. 

Diante do exposto, entende-se que para trabalhar de forma integral a saúde da 

população, mais que isso, garantir a efetividade dos direitos previstos legalmente é 

necessária uma mudança na articulação entre as políticas. Com isso e a partir da 

vivência e das discussões no decorrer da prática proporcionada durante a Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF) pelo programa da Universidade Estadual 

de Londrina, foi possível ter conhecimento da dinâmica e da organização dos serviços 

de saúde do Município de Londrina e de alguns serviços das Políticas de Assistência 

Social e de Educação, das redes de atendimento à mulher, ao idoso, às vítimas de 

violência, entre outros.  

Este processo de conhecimento e inserção profissional nesse contexto, provocou 

dúvidas, indagações e inquietações relacionadas às práticas dos serviços de saúde e à 

articulação das Políticas de Saúde, Assistência e de Educação. E, para além de 

conhecer como estava organizado o trabalho intersetorial da região onde a RMSF estava 

inserida, a proposta foi de aproximar profissionais, conhecimentos e demandas para 

identificar uma linha condutora de ações conjuntas entre as políticas e a população por 

elas atendidas. 

Com esse objetivo foram realizadas reuniões com trabalhadores da saúde, reuniões com 

os representantes das três políticas da Rede Intersetorial da região Sul de Londrina e 

líderes comunitários e usuários da região por um período de 12 meses.  

2. PROCESSO DE INSERÇÃO E APROXIMAÇÃO  

O início do trabalho da turma da RMSF de 2012-2014 progrediu ao longo de dois 

anos no intuito de desconstrução do entendimento que se tem ainda hoje sobre a 

condução do trabalho em saúde alinhado a um movimento de proposição de 

mudanças. Inseridas em duas unidades básicas de saúde, em um primeiro 
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momento, foi necessário, portanto, mobilizar os trabalhadores para trabalhar em 

equipe, além de planejar ações a partir das necessidades percebidas no 

cotidiano por eles e com eles; confrontar modelos de atenção pré-estabelecidos 

(curativo x preventivo) e de formação (contrário ao que a residência propõe) ao 

mesmo tempo construir novas práticas profissionais e interprofissionais. 

Para além disso, o trabalho extravasou os limites geográficos das estruturas das 

unidades de saúde e permeou os territórios e tudo que ele oferecia, 

principalmente os usuários. Este movimento de inserir a população em cena, 

visto como uma forma de ampliação das práticas de atenção e organização da 

saúde, possibilitou a incorporação da voz de pessoas que são co-responsáveis 

pelo cuidado em saúde. Movimento este consoante ao que o Ministério da Saúde 

dispõe como atribuições da equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF) e dos 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

Com conversas informais; reuniões de equipe; reuniões de matriciamento2; 

reflexões a partir de problematização de histórias da população e das práticas 

dos serviços de saúde, em que as relações de trabalho e de poder estão 

presentes; foi possível romper com a resistência inicial percebida na inserção dos 

residentes, o que gerou um laço de confiança e co-responsabilidade entres os 

trabalhadores. É o que se entende como um processo de Educação Permanente 

em Saúde que, nas palavras de Ceccim 

 

A identificação Educação Permanente em Saúde está carrengando, então, a definição pedagógica para o 
processo educativo que coloca o cotidiano do trabalho – ou da formação – em saúde em análise, que se 
permeabiliza pelas relações concretas que operam realidades e que possibilita construir espaços coletivos 
para reflexão e avaliação de sentidos de atos produzidos no cotidiano. A Educação Permanente em Saúde, 
ao mesmo tempo em que disputa pela atualização cotidiana das práticas segundo os mais recentes aportes 
teóricos, metodológicos, científicos e tecnológicos disponíveis, insere-se em uma necessária construção de 
relações e processos que vão do interior das equipes em atuação conjunta, - implicando seus agentes -, às 
práticas organizacionais, - implicando a instituição e/ou setor de saúde -, e as práticas interinstitucionais e/ou 
intersetoriais -, implicando as políticas nas quais se inscrevem os atos de saúde (2005, p 161). 

 

Dessa forma, a construção de novas práticas, pela necessidade saúde de que a 

população e o território demandavam, o movimento em direção à promoção de 

saúde e prevenção de doenças, à interdisciplinaridade, à intersetorialidade e à 

educação permanente foi iniciado. 

                                                 
2 Reunião onde é levantado um conjunto de propostas a serem articuladas para um usuário ou um coletivo. Para 
sua construção precisa-se entender de forma integral a situação do usuário, definir ações e metas negociadas 
com o usuário e sua família, assim como os responsáveis por cada ação (BRASIL, 2009). 
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Nesse bojo, projetos foram pensados, estruturados e implementados dentro de 

três eixos norteadores: doenças crônicas, cuidados com a mãe e o bebê durante 

e pós gestação e, cuidadores de pessoas com diversas limitações como, por 

exemplo, locomoção e idade. Dentre os projetos desenvolvidos, destaca-se o 

Projeto Saúde na Comunidade e o Projeto Saúde na Escola3. O primeiro com o 

intuito de levar ao território atendimentos básicos desenvolvidos nas unidades, 

atividades culturais e de lazer, rodas de conversa sobre aspectos da saúde 

mental, etc; e o segundo que levou para o ambiente escolar a discussão de 

temas relacionados à sexualidade, cidadania e SUS.  

Um importante dispositivo de articulação do trabalho, determinante nessa 

construção, foi o espaço das reuniões da Rede Intersetorial. Este espaço, 

agregador de profissionais dos serviços territorializados das Políticas de 

Assistência Social, Educação e Saúde, surgiu como iniciativa de profissionais e 

incorporado ao planejamento pela gestão dos serviços como forma de integrar 

ações realizadas, principalmente de atendimento às famílias e à comunidade.  

Os serviços mais constantes nesse processo de construção, foram a Unidade 

Básica de Saúde, o Centro de Referência de Assistência Social e um dos 

Colégios do território o que potencializou importantes momentos de criação e 

conflitos, especialmente em relação à tensão entre atendimento às demandas 

imediatas ou ações planejadas de atenção e promoção de saúde e cidadania. 

Algo ainda presente nos serviços de saúde decorrente da herança do modelo 

médico-hegemônico de organização do trabalho em saúde (FEUERWERKER, 

2005). 

Neste sentido, as ações foram fortalecidas durante o processo de construção do 

trabalho, sem desconsiderar a família e o território como objeto comum de 

integração entre essas políticas. E, além disso, o público prioritário conforme 

indicadores, diagnósticos situacionais e necessidades identificadas nas 

discussões entre os profissionais, surgiu a proposição do trabalho de prevenção 

e promoção de saúde e cidadania no espaço escolar.  

Assim, no que se refere ao projeto saúde na escola, foram propostas rodas de 

conversa com adolescentes do colégio localizado na área de abrangência da 

                                                 
3 O que se conjugou com a proposta do Programa Saúde na Escola (PSE) instituído pelos Ministérios da Saúde 
e da Educação desde 2007, o qual se constitui em uma “estratégia de integração da saúde e educação para o 
desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileiras” (BRASIL, 2015). 
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Rede Intersetorial da região Sul de Londrina. A ideia inicial era de que essas 

rodas poderiam tanto disparar reflexões sobre as temáticas da Saúde Sexual e 

Reprodutiva, Gênero, Cidadania e SUS, quanto estimular o protagonismo dos 

adolescentes em suas atividades escolares. Os temas foram, então divididos em 

dois encontros: Cidadania e SUS; Gênero e Saúde Sexual e Reprodutiva; os 

quais foram realizados junto a cinco turmas do ensino fundamental, com alunos 

que variavam de 13 a 16 anos.  

No que se refere às temáticas, foram abordados: em Sexualidade: conhecer o 

corpo feminino e masculino (fisiologia e anatomia dos orgãos sexuais); 

apresentação das DSTs e HIV e suas respectivas formas de prevenção; 

planejamento familiar; em gênero: abordou-se a construção social das 

identidades de gênero e da diversidade sexual; papéis de gênero na infância e 

adolescência; em cidadania: cuidados de prevenção à dengue no ambiente 

escolar e urbano; direitos e deveres de cidadania para crianças e adolescentes; 

em SUS: conceito de saúde e cuidado em saúde e, contexto geral do SUS. 

Paralelamente, buscou-se estimular a participação dos alunos na reflexão sobre 

a vivência destas questões no seu cotidiano, especialmente, na escola. Algumas 

situações levantadas foram: violência entre os pares, violência institucional na 

escola, discriminação, dificuldade de espaço de escuta para dúvidas em relação 

à vivência da sexualidade entre outros. 

Percebeu-se que o espaço de escuta e fala estimulado nas rodas de conversa 

foram significantes para a abertura dos participantes à abordagem dos temas e 

uma maior aproximação ao olhar dos estudantes sobre os problemas apontados 

pela escola, nas reuniões da Rede Intersetorial, como por exemplo, indisciplina e 

violência. O espaço construído possibilitou abordar e ampliar a reflexão sobre as 

relações de poder instituídas no ambiente escolar e familiar, sobre os discursos 

construídos socialmente e circulantes nos meios de convivência entre os 

adolescentes e as possibilidades de reinvenção desses discursos.  

A partir dessa experiência, outras oportunidades se abriram para a continuidade 

das ações intersetoriais para os adolescentes. Alguns estudantes que 

participaram dos encontros promovidos no Colégio foram convidados para 

participar do evento do Evento Saúde na Comunidade, segundo projeto que se 

destaca desta experiência. Promovido pela Unidade Básica de Saúde do 

território em parceria com outros serviços, os adolescentes e demais usuários 
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foram estimulados a participar refletindo sobre o espaço comunitário como 

espaço de produção de saúde. Além disso, durante o evento, aconteciam ações 

de promoção e prevenção em saúde, como rodas de conversa sobre saúde 

mental, educação em saúde sobre doenças crônicas, alimentação saudável, 

saúde bucal e atividade física, aferição de pressão arterial e glicemia entre 

outros.  

Além desta reflexão, buscou-se incentivar a participação dos usuários junto com 

os profissionais de saúde organizadores deste espaço, com objetivo de 

aproximar estes atores comunitários e promover o reconhecimento entre si para 

além da situação de cuidado dentro dos serviços.  

Mesmo porque, conforme Merhy salienta, o ato de cuidar  

 

Mais do que questionar o que ocorre nos serviços a partir de um modelo “a priori” de organização de 
processo de trabalho em saúde, que dispute com o já dado, o já instituído, devemos é desenvolver a 
capacidade de criar interrogações sobre o que está ocorrendo, abrindo possibilidades do trabalhador 
coletivo inventar novos modos e singulares de realizar o trabalho em saúde em situações concretas (1999, 
p.18) 
 

Com a articulação das Políticas de Saúde, Assistência Social e de Educação na 

elaboração e execução dos projetos, esse processo de conhecer atores e 

contextos, problematizar e reconhecer desafios e se lançar, em coletivo, com 

ações e objetivos na construção de novas propostas, próprio do movimento de 

mudança demandado pelo SUS (mudanças nos trabalhadores, nos serviços e na 

saúde dos usuários) se constituiu muito mais forte e possível. A 

interdisciplinaridade e a intersetorialidade foram a chave da consistência do 

trabalho realizado. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A integração de ações das políticas sociais no território tem demonstrado ser um 

caminho de importante consolidação destas estratégias de promoção de direitos, 

especialmente nas últimas décadas. Nesta área, evidencia-se a potencialidade 

de produção tanto no âmbito da macropolítica, a partir da construção de sistemas 

únicos implementadores dessas políticas, quanto no âmbito da micropolítica, a 

partir de iniciativas que agregam os diferentes serviços com objetivo de atuação 

em conjunto com a mesma população. Esta experiência de trabalho oportunizada 

pelo processo de formação profissional em serviço na modalidade Residência, 
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demonstrou a riqueza de articular o processo de criação do trabalho destas 

políticas no território com a possibilidade de reflexão e crítica sobre esse 

trabalho. Esta atividade mobilizou os serviços e promoveu o fortalecimento do 

movimento de articulação em redes em curso na cidade de Londrina. Muitas 

experiências são necessárias, especialmente no que se refere à micropolítica, 

espaço de criação e negociação de práticas possíveis para a promoção da saúde 

e de direitos de acordo com a necessidades dos indivíduos, grupos e 

comunidades. Espera-se ter contribuído para um processo de formação em mão 

dupla: profissionais comprometidos com as necessidades sociais e usuários 

conscientes de suas responsabilidades na produção de saúde e vida nas 

relações comunitárias e sociais. 
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