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Resumo: Este trabalho tem como objetivo trazer discussões acerca dos impactos da atuação 
do Serviço Social no HURCG, que vem se transformando em decorrência de um novo campo 
de formação na prática. A inserção da área de Serviço Social nas residências multiprofissionais 
marca com esse novo modelo a abertura de um campo de trabalho, e também cria o desafio da 
construção da prática da preceptoria. Essa pesquisa então realiza uma análise a partir dos 
cinco anos de experiência de residência em Serviço Social, das expectativas das residentes e 
sua posterior colocação no mercado de trabalho. Para tanto parte da experiência dos 
profissionais preceptores na área de serviço social e do resultado de um questionário aplicado 
às onze assistentes sociais concluintes de residência. Como resultados, podemos observar 
boa inserção em campos de trabalho após a conclusão da residência e boas avaliações sobre 
o valor pessoal atribuído à experiência.  
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INTRODUÇÃO 

O Serviço Social enquanto profissão insere-se no mundo do trabalho 

buscando de maneira constante problematizar suas relações com a teleologia 

do fazer profissional. Com isso, a profissão segue num processo contínuo de 

reflexão, uma vez que está inserido nas transformações dos campos de 

atuação. Pensar as práticas, a instrumentalidade, as bases teóricas que 

sustentam as intenções da ação profissional são ações que perpassam o 

cotidiano da profissão. E em especial, vem sendo produto de frequentes 

reflexões dos assistentes sociais da área da saúde a questão da formação 

profissional na prática, considerando o modelo de especialização em 

residência, que tem ganhado evidência.  
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Como profissão que possui compromisso com a classe trabalhadora, o 

serviço social não pode se furtar de refletir sobre impactos dessa 

especialização também por esse aspecto, pois afinal o residente é um 

trabalhador da saúde.  

Tendo em vista tais reflexões pertinentes à prática do serviço social 

hospitalar, que vê seu papel na educação profissional ser aprimorado e 

intensificado, este trabalho visa promover reflexões acerca dos impactos da 

residência multiprofissional em saúde na atuação do Serviço Social e no lugar 

de fala de preceptoria, analisar as experiências advindas da relação 

residente/preceptor dos profissionais envolvidos nas residências 

multiprofissionais em saúde do Hospital Universitário Regional dos Campos 

Gerais - HURCG e avaliar a experiência das residentes egressas como 

formação e exercício  profissional. 

Compondo o corpo desse trabalho, então, apresentamos uma breve 

contextualização sobre a residência multiprofissional em saúde e a legislação a 

respeito, considerando a inserção do serviço social nas residências 

multiprofissionais, a preceptoria enquanto ação educativa de aprendizagem 

para formação de assistentes sociais de acordo com o projeto ético-político da 

profissão e entender a residência como um novo campo de atuação do serviço 

social na saúde, em consonância com os princípios do SUS. 

A pesquisa foi realizada através de entrevista estruturada, por meio de 

envio de questionário à todas as assistentes sociais que concluíram a 

residência em Serviço Social no HURCG. O questionário teve como objetivos 

levantar a experiência profissional anterior à residência, avaliar a residência 

como especialização e como área de trabalho, identificar as expectativas sobre 

colocação no mercado de trabalho após a conclusão da residência, avaliar a 

validade da experiência para a formação profissional e pessoal. Além disso, 

também utilizamos como fonte a ser o relato de experiência das autoras dessa 

pesquisa, inseridas no movimento que nos levou de assistentes sociais 

responsáveis pela execução de todos os atendimentos, à preceptoras 

responsáveis pela inserção das residentes na prática profissional hospitalar e 

no ensino-aprendizagem do exercício profissional. 



 

          Para levantarmos as opiniões e encaminhamentos profissionais tomados 

pelas ex-residentes, enviamos um questionário on-line para todas aquelas que 

concluíram a especialização. Todas as onze profissionais responderam o 

questionário, o que nos deu o total de 100% de adesão. O critério de inclusão 

na pesquisa foi possui especialização em residência concluída.  

 Os resultados obtidos nos apontam para a concretização de um trabalho 

de preceptoria, que, mais que abrir campo de trabalho para residentes de 

serviço social, também cumpre papel formador que facilita a colocação do 

profissional com experiência no mercado de trabalho.  

 

 RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E O SERVIÇO SOCIAL. 

 Os Programas de Residências Multiprofissionais em Saúde constituem 

um importante espaço de atuação do Serviço Social, como processo de 

formação em serviço especializado, com profissionais qualificados para o 

mercado de trabalho, capacitados para atender a comunidade em suas 

diversas necessidades, principalmente os usuários do SUS, onde faz da 

construção da rede de serviços de saúde, uma ferramenta de ensino-

aprendizagem, com experiência no exercício profissional, compartilhado entre 

diversos saberes e supervisionados por profissionais com mais vivência na 

área. 

As residências multiprofissionais e em área de profissional da saúde, 

criadas a partir da promulgação da Lei n° 11.129 de 2005, são orientadas pelos 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir das 

necessidades e realidades locais e regionais, e abrangem as profissões da 

área da saúde, a saber: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, 

Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional 

(Resolução CNS nº 287/1998).  

O Programa de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da 

Saúde tem como proposta central a constituição de um curso de qualificação 

profissional na modalidade de ensino de Pós-graduação Lato Sensu voltando-

se, fundamentalmente, para a educação em serviço, bem como para a 

formação de profissionais de elevada qualificação ética e profissional de todas 



 

as profissões da saúde, excetuada a médica. A exceção referenciada se faz 

em decorrência da formação médica possuir regulamentação própria desde 

1977. (BRASIL. MINISTÉRIOS DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO, 2005) 

As residências se constituem em programas de integração ensino-

serviço-comunidade, desenvolvidos por intermédio de parcerias dos programas 

com os gestores, trabalhadores e usuários, visando favorecer a inserção 

qualificada de profissionais da saúde no mercado de trabalho, 

preferencialmente recém-formados, particularmente em áreas prioritárias para 

o SUS. (BRASIL. MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, 2012) 

Vale ressaltar que os eixos norteadores para os programas da residência 

multiprofissionais instituído pela portaria nº 45/2007, foram formulados pela 

concepção ampliada de saúde e no protagonismo dos sujeitos, sendo eles: 

 
[...] cenários de educação em serviço representativos da realidade 
sócio epidemiológica; concepção ampliada de saúde; política nacional 
de educação e desenvolvimento no SUS; atores envolvidos como 
sujeitos do processo de ensino-aprendizagem-trabalho e 
protagonistas sociais; articulação com a Residência Médica; 
descentralização e regionalização; integralidade que contemple todos 
os níveis da Atenção à Saúde e à Gestão do Sistema expressando o 
compromisso deste modelo de formação em saúde com o Sistema 
único de Saúde (CFESS, 2017, p. 27). 

 

Por meio da portaria nº 1.111, de julho de 2005, foi definido a função da 

preceptoria, de supervisão docente-assistencial por área específica de atuação 

ou de especialidade profissional, dirigida aos profissionais de saúde com curso 

de graduação e mínimo de três anos de experiência em área de 

aperfeiçoamento ou especialidade ou titulação acadêmica de especialização ou 

de residência, que exerçam atividade de organização do processo de 

aprendizagem especializado e de orientação técnica aos profissionais ou 

estudantes, respectivamente em aperfeiçoamento ou especialização ou em 

estágio ou vivência de graduação ou de extensão. (BRASIL, MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2005). 

            Em 2010 a CNRMS (Comissão Nacional de Residência Multiprofissional 

em Saúde) emitiu a Resolução nº 02/2010, o artigo 13º esclarece a função de 

preceptor que se caracteriza por supervisão direta das atividades práticas 

exercida por profissional vinculado à instituição formadora ou executora, com 



 

formação mínima de especialista e ainda enfatiza que o preceptor deverá, 

necessariamente, ser da mesma área profissional do residente sob sua 

supervisão, estando presente no cenário de prática e que a supervisão de 

preceptor de mesma área profissional, mencionada. 

Esta mesma Resolução também define o profissional de saúde residente 

e suas atribuições, onde define que o residente deve empenhar-se como 

articulador participativo na criação e implementação de alternativas estratégicas 

inovadoras no campo da atenção e gestão em saúde, imprescindíveis para as 

mudanças necessárias à consolidação do SUS; ser corresponsável pelo 

processo de formação e integração ensino-serviço, desencadeando 

reconfigurações no campo, a partir de novas modalidades de relações 

interpessoais, organizacionais, ético-humanísticas e técnico-sócio-políticas; 

integrar-se à equipe dos serviços de saúde e à comunidade nos cenários de 

prática; buscar a articulação com outros programas de residência 

multiprofissional e em área profissional da saúde e também com os programas 

de residência médica. 

    O CFESS (Conselho Federal de Serviço Social) em 2017 lança a 

publicação “Residência em Saúde e Serviço Social: subsídios para reflexão” 

onde apresenta o histórico, os dados e as polêmicas sobre as residências em 

saúde, expressando os desafios postos na luta pela seguridade social, do 

Sistema Único de Saúde e do trabalho e da formação profissional de 

qualidade.  

Este documento traz reflexões para compreender que é fundamental a 

previsão de que o preceptor seja necessariamente da mesma área profissional 

do residente para que se garanta a supervisão das atribuições privativas de 

cada profissão, entendendo que ao longo dos últimos anos houve um aumento 

significativo no número de programas financiados pelo fundo público em 

especial com recursos do Ministério da Educação, no entanto, essa ampliação 

não tem sido acompanhada de qualificação para preceptores e tutores e nem 

mesmo de uma política de integração ao SUS dos egressos desses programas 

que por vezes são inseridos no setor privado. 

Ainda segundo este estudo, o processo adquire contornos ainda mais 

complexos a partir da instituição da Empresa Brasileira de Serviços 



 

Hospitalares (EBSERH) que representa uma forma de terceirização dos 

hospitais universitários. Cabendo reafirmar A reflexão inicial que de forma geral 

a contrarreforma implementada no âmbito da política de saúde nos últimos 

anos tem conformado serviços desfinanciados, com quantitativo reduzido de 

trabalhadores nas equipes e com formas de contratação diversificadas e muitas 

vezes precarizadas. 

O Serviço Social dentro do HURCG (Hospital Universitário Regional dos 

Campos Gerais) está instituído como parte da equipe multiprofissional, e vem 

se construindo e reconstruindo desde a inauguração do então denominado 

Hospital Regional dos Campos Gerais, ocorrida em 2010 quando foram 

nomeadas através de concurso estadual quatro assistentes sociais que se 

organizaram para prestar atendimento aos usuários do hospital. Em 2013 mais 

três assistentes sociais foram nomeadas mediante concurso do Estado e no 

início de 2014 duas solicitaram exoneração, permanecendo cinco assistentes 

sociais até o presente ano. 

Em 2014 criou-se a residência multiprofissional em saúde do idoso no 

HURCG, incluso o serviço social com duas Assistentes Sociais residentes, em 

2016 foi criada mais uma residência multiprofissional em saúde, a de 

intensivismo, com vaga para mais duas residentes de serviço social, em 2017 

foi instituída as residências de neonatologia e reabilitação, com duas residentes 

de serviço social cada uma e no ano de 2018 foi criada a residência 

multiprofissional de urgência e emergência, contendo duas vagas para 

assistentes sociais residentes em serviço social. Num total no ano de 2019 de 

vinte vagas para assistentes sociais nas Residências Multiprofissionais em 

Saúde no HURCG, contando com cinco preceptoras concursadas pelo Estado, 

contribuindo com a aprendizagem e formação profissional. 

Nesse processo o Serviço Social no HURCG também se reconstrói 

enquanto prática de ensino, formação profissional e abre duas novas formas de 

atuação: assistente social residente e assistente social preceptora. Esse 

movimento gera impacto nos mercados de trabalho uma vez que contribui para 

a qualificação profissional e inserção em campos de atuação da saúde do 

município, região e até mesmo outros estados. 



 

As ações do preceptor com formação em serviço social devem estar de 

acordo com o projeto ético-político da profissão, bem como com os princípios e 

diretrizes do SUS, os Parâmetros de Atuação do Profissional de Serviço Social 

na Saúde, além de conhecer as exigências e competências necessárias para a 

formação do assistente social e compreender os determinantes sociais do 

processo de saúde e doença, visando contribuir com a formação do residente 

de modo a qualificá-lo no mercado de trabalho para atuação no SUS. 

 

PRECEPTORIA E RESIDENCIA PELO OLHAR DO SERVIÇO SOCIAL DO 

HURCG 

     Os novos desafios de ser assistente social preceptor e residente vão 

trazendo à tona novas reflexões acerca de uma modalidade de trabalho e 

ensino que nos fez questionar quais os resultados atingidos após esses cinco 

anos de inserção do serviço social do HURCG nas residências 

multiprofissionais. As perguntas que aqui tentamos responder versam sobre 

impactos pessoais na nossa própria forma de reconstruir o trabalho profissional, 

mas também sobre os impactos sociais que tal modelo de formação pode ter na 

inclusão de novos postos de trabalho para o Assistente Social.  

     Ao pensar a profissão, nos percebemos inseridos na divisão social do 

trabalho e, como trabalhadores estamos submetidos à concorrência do 

mercado, que exige qualificação e experiência. Nesse meio faz-se fundamental 

aliar a ampla gama de áreas de conhecimentos, teóricos e empíricos, incluídas 

na formação do Assistente Social à esta experiência intensa e específica, a 

qual procura capacitar os profissionais para qualquer concorrência dentro da 

atuação do Serviço Social na área de Saúde.  

A educação pelo trabalho traz desafios e possibilidades para todo o 

contexto hospitalar, considerando que, para os preceptores, ao desafio de 

direcionar o seu foco de atuação profissional no atendimento à população 

atendida, devem aliar a apreensão de conhecimentos pedagógicos necessários 

à transmissão de conhecimentos aos profissionais residentes e, a estes o 

grande desafio de iniciar uma especialização atuando na prática, como 

profissionais em uma área onde são múltiplos e diversos os fatores 

determinantes do processo saúde doença. Aliado a estes dois contextos, 



 

preceptoria e residentes, percebe-se toda a área intersetorial do hospital que 

também tem o dever o desafio de acolher estes residentes, em uma relação de 

interação e troca de saberes.  

Somados a estes desafios vêm diversas possibilidades, tanto de 

melhoria de atuação do preceptor, do residente através da mediação positiva 

entre as profissões, os pacientes e a logística de toda a instituição de saúde, 

bem como para o aperfeiçoamento das práticas institucionais, que se dá 

constantemente através da práxis cotidiana, gerando a cada ação, a cada 

avaliação,  novas aprendizagens. Outro ganho percebe-se com relação aos 

pacientes que se beneficiam com um atendimento mais eficiente e humanizado 

e para a própria instituição que, com o aprimoramento do atendimento.  

Dentro dessa complexidade de relações, na busca de melhor 

compreender o resultado desses esforços advindos das transformações do 

campo de trabalho, nos propusemos a ouvir as ex-residentes a respeito dos 

resultados da experiência de ter sido residente no HURCG. De modo geral as 

respostas nos mostram um panorama de boas avaliações pessoais e 

profissionais a respeito da experiência. Esse termo (experiência) é recorrente 

nas respostas quando perguntadas sobre a avaliação que fazem sobre a 

contribuição da residência na questão da formação profissional. Para ilustrar 

vejamos como expressou uma das entrevistadas:  

[...] a experiência na residência nos permite evoluir como profissionais 
e como seres humanos, as 5760 horas vivenciadas no ambiente 
hospitalar em conjunto as experiências com a rede intra e intersetorial 
sem dúvidas nos proporcionam elevar nosso conhecimento em todos 
os níveis. (ENTREVISTADA 4, 2019) 

 

A questão da experiência aqui deve ser pensada além de um mero 

treinamento para o trabalho, mas quando se refere ao crescimento como “ser 

humano” a entrevistada se aproxima de um conceito mais amplo de 

experiência, que parte da vivência intensa que se amplia à toda uma rede. Esse 

conceito de experiência pode ser analisado a partir de Thompson (2001), que 

distingue a experiência vivida e experiência percebida, sendo a primeira se dá a 

partir das experiências empírica de homens e mulheres reais oriundas em suas 

ações históricas vividas e vivenciadas. Assim podemos pensar a residência 

como uma fonte de experiência para a formação profissional em caráter amplo, 



 

que não apenas treina para o trabalho, mas abre perspectivas críticas “em 

todos os níveis”.  

Outra questão que nos chama para análise nos resultados obtidos trata 

da colocação das profissionais no mercado de trabalho após o término da 

residência. Das 11 entrevistadas, 9 responderam que conseguiram colocação 

em mercado de trabalho após a conclusão da residência, perfazendo um total 

de 81,8% de profissionais que encontram-se trabalhando na área de serviço 

social. A tabela a seguir apresenta as respostas sobre o local de trabalho após 

a residência:  

Tabela 1 – Local de atuação e tipo de contrato após a conclusão da residência.  

Entrevistada 1 Não estou atuando na área, por opção. Atualmente trabalho em outro 
segmento profissional. 

Entrevistada 2 Concurso público - CRAS 

Entrevistada 3 Contrato por tempo indeterminado com registro em carteira de trabalho. No 
Serviço de Terapia Renal Substitutiva da Santa Casa de Ponta Grossa. 

Entrevistada 4 Residência do idoso no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais  

Entrevistada 5  CLT - Hospital Geral Unimed 

Entrevistada 6 Contrato em Regime Especial (CRES) por meio de Processo Seletivo. Atuo 
na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

Entrevistada 7 Cursando uma nova residência  

Entrevistada 8 Residência  

Entrevistada 9 Setor de Oncologia do Hospital Santa Casa 

Entrevistada 10 Servidor Público Municipal 

Entrevistada 11 Contratada CLT, como assistente social na Unimed Pronta Grossa setor de 
Atenção à Saúde. 

Organização: as autoras 

A tabela acima nos permite perceber as direções tomadas pelas 

profissionais que passaram pela residência no HURCG. Vemos que a maioria 

seguiu na área da saúde, o que pode nos levar a pensar em uma disseminação 

da experiência construída pela intensa relação teoria/prática proporcionada pela 

residência.Também nas falas podemos observar essa questão, como por 

exemplo na fala da entrevistada 10:  

 
Possibilitou conhecer práticas profissionais no contexto hospitalar, o 
que facilitou minha inserção em outro hospital, como servidora 
pública. Permitiu conhecer e entender saúde pública de fato. 
Articulação teoria e prática. (ENTREVISTADA 10, 2019)  

 



 

A tabela 1 permite ainda analisar, se comparada a declaração de 

inserção no mercado de trabalho, que três das entrevistadas estão cursando 

uma nova residência. Dessas, duas delas declararam ter conseguido colocação 

no mercado de trabalho após a conclusão da residência, e uma delas declarou 

não ter conseguido. Isso no implica a refletir sobre a percepção da residência 

como trabalho ou como formação para o trabalho. Esse conceito não é 

homogêneo, e depende também dos anseios profissionais de cada sujeito, e 

especialmente qual a visão prevalente sobre as condições de trabalho dos 

residentes, que como já mencionado são em certos aspectos precarizadas.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          As reflexões possibilitadas por essa breve explanação nos apontam para 

uma importante questão dos novos rumos vivenciados pelo serviço social 

hospitalar do HURCG. A inserção do serviço social na residência 

multiprofissional hospitalar que não se encerra em si, mas tem gerado impactos 

na forma de trabalho e formação profissional do assistente social, que se 

depara com novos papéis e novas relações (residente/preceptor). Para 

incorporação de tais papéis de acordo com a ética profissional, o serviço social 

precisa repensar o fazer profissional embasado pela legislação, pelas 

tendências de embasamento teórico e pelas transformações da realidade que o 

campo de trabalho oferece. Além disso, esse trabalho também é reflexo de 

questões que são inerentes à profissão, que por ter compromisso com a classe 

trabalhadora, e reconhecendo-se como tal, se compromete com o pensar as 

próprias relações de trabalho, suas precarizações e as exigências do mercado 

para a colocação do profissional.  

         Por fim, podemos dizer que esse trabalho representa uma sistematização 

preliminar de reflexões que nos acompanham durante transformação de 

assistentes sociais da prática para assistentes sociais da preceptoria prática e 

sobre quais os resultados estão sendo alcançados a partir dessa nova 

empreitada, que apesar de merecer nosso cuidado crítico, também pode ser 

tido como gerador de impactos positivos tanto para as assistentes sociais que 

passam pela experiência da residência, como para nós, que assumimos o papel 

de preceptoria.  
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