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Resumo 
 
Este artigo se propõe a fazer uma breve análise sobre a 
proposta de formação profissional em Serviço Social através 
das Residências Integradas Multiprofissionais em Saúde 
(RIMS). Discute as tendências contemporâneas para o mundo 
do trabalho, por meio dos novos processos de gestão e 
controle da força de trabalho a partir da reestruturação 
produtiva face aos interesses do capital, apontando as 
requisições deste processo para responder as demandas do 
mercado.  Por fim, realiza alguns apontamentos para 
problematizar as tendências da formação continuada nas 
RIMS, com foco na formação do profissional Assistente Social, 
por meio dos seus eixos teórico e práticos, e seus rebatimentos 
na concepção de educação continuada. 
 
Palavras-chave: Trabalho.  Formação Permanente.  Serviço 
Social. Residência Integrada Multiprofissional Em Saúde. 
 
Abstract 
 
This article aims to give a brief analysis on the proposal for 
vocational training in Social Work through integrated 
multidisciplinary Residences Health (RIMS). Discusses 
contemporary trends for the world of work, through the new 
process management and control of the labor force from the 
restructuring of production against the interests of capital, 
pointing requests this process to meet market demands. Finally, 
performs some notes to discuss trends in continuing education 
in RIMS, focusing on training of professional social worker, 
through its theoretical and practical axes, and their 
repercussions in the design of continuing education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O trabalho é a forma pela qual os homens se objetivam enquanto tal, o ser 

humano necessita produzir bens, transformar a natureza para que possibilite a perpetuação 

da sua espécie. Porém, historicamente os homens vêm se submetendo a condições 

objetivas para a realização de seu trabalho. 

 Lessa (2012) nos faz refletir sobre a condição do trabalho na vida humana: ao 

modificar a natureza o homem modifica a si mesmo, pois sempre o resultado de seu 

trabalho exerce influência sobre ele e trazem novas necessidades, esse processo se realiza 

em constante mutação. Além disso, e apesar do momento de prévia ideação, os homens 

sofrem com acontecimentos inesperados, não planejados, momentos de ação da 

causalidade. Dessa forma o trabalho possui um caráter de totalidade onde nada está dado 

na sociedade, há portanto, uma interconexão entre complexos interdependentes. 

Dessa forma destacamos que ao longo da história houveram diversas mutações 

nesse mundo do trabalho, bem comodiversas formas de se apropriar dele. O sistema de 

produção e reprodução social do capitalismo6 desencadeado a partir das grandes 

navegações dos séculosXVI ao XVIII e de forma mais sólida a partir da primeira Revolução 

Industrial que ocorreu na Inglaterra em 1760 é um exemplo disso. 

 

O processo capitalista de produção expressa, portanto, uma maneira historicamente 
determinada de os homens produzirem e reproduzirem as condições materiais da 
existência humana e as relações sociais através das quais levam a efeito a 
produção. (IAMAMOTO; CARVALHO, 2011, p.36). 

 

Segundo Silveira (2014), a história do capitalismo passou por várias 

transformações, mesmo assim a sua base não se modificou, o que se alteraram foram as 

formas e os contornos dessa base. Após a terceira Revolução Industrial na década de 1970 

adveio o desenvolvimento nas “[...] forças produtivas sociais devido à cooperação, à 

progressiva divisão técnica do trabalho, à aplicação de maquinas, à aplicação do 

desenvolvimento científico e tecnológico no processo produtivo.” (Iamamoto; Carvalho, 

2011, p.60). Essa conjuntura possibilitou que o trabalhador aumentasse a sua produtividade, 

tendo em vista que diminuiu a quantidade de trabalho, mas aumentou a quantidade de 

                                                 
6
Optamos iniciar a discussão dos processos produtivos pelo sistema de produção e reprodução social 

capitalista, porém, não significa que seja o primeiro modo de produção, apenas entendemos que ele 
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produtos por unidade de tempo. Com o passar do tempo novas formas de organização e 

gerencia do trabalho foram impondo aos trabalhadores novas formas de se relacionarem e 

de produzirem. 

Atualmente, vivenciamos um contexto de flexibilização da força de trabalho bem 

como das inovações tecnológicas e científicas que requer um profissional cada vez mais 

atualizado e sujeito ativo das transformações societárias, e o assistente social não está à 

margem destas determinações, por configurar- se como trabalhador assalariado no contexto 

da divisão social e técnica do trabalho. 

Uma das possibilidades que dispomos para a construção de uma atuação 

profissional diante das mutações do mundo do trabalho é a capacitação permanente 

contemplada em diversas modalidades, tais como,especializações; cursos de pós-

graduação scrito e lato sensu; mestrado; doutorado; e pós – doutorado; participação em 

eventos como congressos, fóruns, palestras promovidos pelo conjunto da categoria 

profissional e as entidades representativas, dentre elas o conjunto CFESS-CRESS, 

ABEPSS, ENESSO7e afins. 

É importante sinalizar que foi a partir do Movimento de Reconceituação da 

profissão8, especificamente no contexto da década de 1980, que passamos a observar a 

construção do compromisso da profissão com o aperfeiçoamento e interlocução com a 

realidade social. 

 

O debate sobre o Serviço Social inscrito no âmbito de processos de trabalho, aliado 
à abertura de oportunidades de capacitação permanente, poderá representar 
um estímulo a ampliar a autoconsciência dos profissionais quanto ao seu 
próprio trabalho e as condições e relações sociais”[...]. Ora, um dos desafios 

maiores para decifrar o exercício profissional está em apreender as particularidades 
dos processos de trabalho que, em circunstâncias diversas, vão atribuindo feições, 
limites e possibilidades ao exercício da profissão, ainda que não perca a sua 
identidade. (IAMAMOTO, 2001, p.106, grifo nosso). 

 

Nesta perspectiva, a Residência Integrada Multiprofissional em Saúde (RIMS) 

será abordada como uma das modalidades de capacitação continuada, que pode vir a se 

concretizar na perspectiva do compromisso ético-político hegemônico no âmbito do serviço 

social. 

No tocante as residências multiprofissionais, como uma modalidade de formação 

continuada, estas se caracterizam, por ser um curso de pós-graduação Lato Sensu, com 

                                                 
7
Conselho Federal de Serviço Social (CFESS); Conselho Regional de Serviço Social (CRESS); 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS); Executiva Nacional de 
Estudantes de Serviço Social (ENESSO). 
8
Construía-se um projeto profissional que, vinculado a um projeto social radicalmente democrático, 

redimensionava a inserção do Serviço Social na vida brasileira, compromissando-o com os interesses 
históricos da massa da população trabalhadora. (CFESS, 1993). 



 

 

                  

duração de dois anos, e uma carga horária de 5.760h (incluindo 80% prática e 20% teoria), 

para atuação nos hospitais universitários, com várias áreas de atuação e diversas profissões 

envolvidas (Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, Psicologia, Serviço Social, entre outras, 

exceto a médica). Com uma carga horária semanal de 60h, os residentes9possuem regime 

de dedicação exclusiva. 

Nesse sentido iniciaremos a discussão trazendo alguns elementos do mundo do 

trabalho, pós reestruturação produtiva10e seus rebatimentos para a classe trabalhadora, em 

seguida fazemos uma breve sinalização sobre a importância da capacitação permanente do 

assistente social e finalizamos discutindo a Residência Integrada Multiprofissional em Saúde 

como modalidade de capacitação que vem sendo perpassada por uma precarização do 

trabalho profissional mais acentuada em contrapartida ao propósito de formação, por fim 

tecemos algumas considerações problematizando as dificuldades do aluno residente no seu 

processo de capacitação. 

 

2. APONTAMENTOS DO MUNDO DO TRABALHO E A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

DO ASSISTENTE SOCIAL  

 

 

A organização do trabalho modifica-se de acordo com a necessidade do capital, 

estabelecendo relações de ruptura. Modificações estas, estruturais, de valores e ideários, 

entendidas como artimanhas inerentes ao modo de produção capitalista no intuito de 

perpetuar a sua hegemonia, que afetam diretamente a estrutura do mercado de trabalho e, 

por conseguinte a classe trabalhadora.    

As crises como destaca Netto e Braz (2006), são na verdade funcionais ao modo 

de produção capitalista, tendo em vista que promovem a restauração das condições de 

acumulação assegurando a sua perpetuação. Porém, isso não exime que ocorram 

mudanças significativas no interior da ordem, pois as contradições inerentes ao sistema 

                                                 
9
Profissionais em aperfeiçoamento submetidos à irracional carga horária de 60h semanais (SILVA e 

CAPAZ, 2013, p.202). 
10

Estabelece-se intensa concorrência por novos mercados, acirrando a competitividade 
intercapitalista, que passa a exigir mudanças no padrão de produção. A indústria, os serviços 
bancários, a maior parte das atividades econômicas de ponta vêm alterando as suas formas de 
organizar a produção (no sentido lato) o que alguns qualificam de acumulação flexível [...] 
(IAMAMOTO, 2001, p. 31). 

 
 



 

 

                  

capitalista acirram-se de uma forma que as relações políticas e de classes podem levar a 

uma mudança revolucionária. Os impactos destas crises podem diferenciar-se para o 

capitalista e a classe trabalhadora, tendo em vista que para o detentor dos meios de 

produção esta ameaça sua hegemonia, enquanto para o trabalhador sua exploração é 

intensificada através das condições de trabalho, perdas salariais e desemprego. 

O capitalismo na contemporaneidade aponta respostas à sua própria crise, as 

quais aglutinam transformações que viabilizem novas condições de acumulação, centradas 

principalmente na fragmentação do trabalhador coletivo. Estas mudanças determinam novas 

formas de controle sobre o trabalho, alterando a estrutura produtiva, mas também os 

ideários e valores. 

Cronologicamente, a década de 1980 passa a expressar as profundas 

transformações que irão atingir o mundo do trabalho em sua inserção produtiva, 

representação política e sindical. As mudanças em curso afetam as relações de trabalho e 

produção, em que os novos processos de trabalho são mediatizados pela flexibilização, com 

novos padrões de gestão e controle da força de trabalho em uma inflexão do mundo 

globalizado no toyotismo11, onde criam-se formas transitórias de produção, com 

rebatimentos direto nos direitos associados ao trabalho.  

Antunes (1995) aponta que o sistema capitalista busca se adequar à sua nova 

fase por meio da destituição de direitos trabalhistas, desregulamentação e flexibilização do 

trabalho. O capital procura, neste sentido, aliar a fragmentação do trabalho ao incremento 

de processos tecnológicos para ampliar sua exploração e controle dos trabalhadores, 

dificultando as estratégias de articulação da classe.  

Esses contornos foram delineados a partir da recessão de 1973, quando o 

regime de acumulação flexível12 entra em confronto direto com a rigidez do fordismo, porém 

mantendo traços constitutivos do modo de produção capitalista, pois volta- se para o 

crescimento do capital e se apoia na exploração do trabalho. Para tanto, constrói estratégias 

de superexploração, a partir das novas formas de inserção da força de trabalho no mercado, 

com tendências para as diversas formas de trabalho informal e precarizado, destituindo o 

trabalho organizado e elevando os índices de desemprego estrutural. 

                                                 
11

Toyotismo, caracteriza-se pela produção conduzida pela demanda: o consumo determina o que 
será produzido; estoque mínimo; processo produtivo flexível, com trabalhador polivalente; 
horizontalização da produção, com terceirização; um sistema de produção que supõe intensificação 
da exploração do trabalho. ANTUNES (1995). 
12

Caracteriza- se pela flexibilidade nos processos de trabalho, mercados, produtos e padrões de 
consumo, com surgimento de novos setores de produção, de fornecimento de serviços financeiros, 
novos mercados, taxas elevadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. ANTUNES 
(1995). 
 



 

 

                  

Há, nesse contexto, processo ágil e lucrativo de produção, ampliação do 

individualismo na defesa dos interesses do trabalho face a retração das possibilidades de 

inserção do trabalhador no mercado formal, com forte cooptação da organização trabalhista, 

que substituem suas lutas pela negociação, sustentando-se na colaboração e implicando na 

aceitação dos trabalhadores à formula do capital. 

Os aspectos apresentados permitem inferir que as mudanças no mundo do 

trabalho, e em particular no mercado de trabalho, têm base estrutural, em que predomina a 

liberalização e a desregulamentação. O processo de mundialização do capital é acionado 

pelos grandes grupos industriais transnacionais articulados aos organismos financeiros 

internacionais, que se configuram em um modo específico de dominação social e política. 

Nesse cenário, novas relações de trabalho são estabelecidas, altera-se as bases 

materiais, as formas de produzir, mas a contradição capital/trabalho intrínseca ao sistema 

capitalista, continua a perpetuar-se independente das condições de acumulação. 

 

Com isso, estamos reafirmando que, na sociedade capitalista, a exploração se 
impõe sempre, mesmo que mudem as condições de acumulação. Mas, as 
mudanças na organização da produção capitalista só tocam a superfície, não 
podendo, portanto, eliminar a contradição capital-trabalho (TAVARES, 2004, p.86). 

 

O ônus desse processo de reordenamento do mercado de trabalho recai sobre a 

classe trabalhadora, que vem sofrendo com o processo de exclusão, principalmente dos 

postos de trabalho formais e estáveis, ampliando, assim, as fileiras do exército industrial de 

reserva, por meio do ingresso na informalidade como uma alternativa de sobrevivência. 

Aqueles que permanecem nos postos de trabalho restam apenas a polivalência, os baixos 

salários e o medo de ser demitido, temor este que imobiliza qualquer forma de reivindicação.  

Para Antunes (1995), diante da complexificação, fragmentação e 

heterogeinização da classe trabalhadora, há um estranhamento do trabalho na era toyotista, 

uma sujeição do ser que trabalha ao capital, onde este apropria-se do fazer e do saber,e o 

indivíduo passa a pensar e agir para o capital na perspectiva da produtividade, dentro dos 

valores da sociabilidade do capital.  

Tais rebatimentos recaem sobre as requisições postas as profissões inseridas na 

divisão social e técnica do trabalho, onde identifica-se no processo de formação profissional 

ênfase nas competências e dimensões necessárias para atender as necessidades de 

acumulação do capital. 

No contexto do Serviço Social, Netto (1996) sinaliza que as transformações 

societárias exigem que a categoria se posicione em torno da direção social estratégica, 

apontando que manter, consolidar e aprofundar as perspectivas profissionais hegemônicas 

a partir da década de 1990 na resposta as demandas emergentes do mercado capitalista 



 

 

                  

requisitam novas competências sociopolíticas e teorico-instrumentais, e este 

desenvolvimento remetem à pesquisa, produção de conhecimentos e alternativas à sua 

instrumentalização, que pressupõe conhecimento da realidade social, sendo central na 

articulação das novas competências parâmetros teóricos e ideo-políticos, passando pela 

formação profissional. 

É dessa forma que o assistente social, um profissional que está inserido na 

divisão social e técnica do trabalho, que têm na realidade social a sua base de intervenção 

teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo, se ver em constante necessidade de 

aperfeiçoamento profissional, se utilizando da capacitação permanente como estratégia para 

atuar de forma crítica e propositiva às incessantes mutações da sociabilidade. 

 

A afirmação de um profissional propositivo requer um profissional de novo tipo, 
comprometido com sua atualização permanente, capaz de sintonizar-se com os 

ritmos das mudanças que presidem o cenário social contemporâneo em que “tudo 
que é sólido desmancha do ar” (IAMAMOTO,2001,p.145). 

 

Isso corrobora com o nosso código de ética profissional (CEP) de 1993 no seu 

capítulo X dos princípios fundamentais, “Compromisso com a qualidade dos serviços 

prestados à população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência 

profissional” (CEP, 1993) bem como do parágrafo f, art. 2, do título III (DOS DIREITOS E 

DAS RESPONSABILIDADES GERAIS DO/A ASSISTENTE SOCIAL): “Constituem direitos 

do/a assistente social:- aprimoramento profissional de forma contínua, colocando-o a serviço 

dos princípios deste Código” (Idem, 1993). 

Esse é um dos instrumentos que balizam o nosso exercício profissional 

compromissado com a formação continuada, muito embora saibamos das dificuldades 

encontradas no mercado detrabalho para a efetivação desse compromisso, várias são as 

possibilidades nesse processo, e destacamos a Residência Integrada Multiprofissional em 

Saúde como uma das formas de capacitação continuada. 

 

2.1. As dimensões da formação da Residência Multiprofissional Integrada em Saúde: 

particularidades do Serviço Social 

 

 

O programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde tem sido 

adotado pelos hospitais universitários no Brasil, de forma gradativa, desde sua criação em 

2005 (Lei 11.129 de 30 de junho de 2005), muito embora ainda estejam em fase de 



 

 

                  

reconhecimento por parte do Ministério da Educação (MEC). São vários programas 

inseridos, desde a atenção básica até programas de residência em alta complexidade, 

abrangem as áreas da criança e adolescente até o idoso. Assim, o profissional residente 

receberá, após dois anos, certificado de especialista em uma determinada área.  

 

A Residência Multiprofissional constitui-se numa modalidade de formação pós 
graduada lato sensu, desenvolvida em serviços dos SUS, sob supervisão técnico-
profissional. Sua potencialidade reside em estar orientada para a apreensão e o 
atendimento ampliado às necessidades de saúde da população, para a qualificação 
do cuidado em saúde frente ao processo saúde-doença em suas dimensões 
individuais e coletivas. Para tal, esta formação ocorre através da integração dos 
eixos ensino-serviço-comunidade, do trabalho em equipe interdisciplinar e da 
permanente interlocução entre os núcleos de saberes e práticas das profissões 
envolvidas na formação (CLOSS, 2013, p.58). 

 

Apesar, da regulamentação da RIMS ser única para todo os hospitais 

universitários, cada instituição normatiza sua própria maneira de execução dos programas, 

portanto, dentro de uma mesma Universidade, os programas podem ser implementados de 

formas diferentes, em instituições de saúde distintas. A atuação no SUS possibilita ao 

profissional (geralmente, recém formado) conhecer e apreender como se dá o processo de 

trabalho nas Unidades de Saúde, sem desvincular da academia, tendo em vista que a RIMS 

é ligada a Universidade, seja ela federal ou estadual. 

É necessário destacar, que a Residência não só traz a possibilidade da 

experiência profissional, mas sim, deve propiciar, indiscutivelmente, discussões críticas 

acerca dessa capacitação. Contudo, nesse sentido a RIMS esbarra em várias 

problemáticas, que vai desde a carga horária excessiva e exorbitante, até a questões 

puramente tecnicistas, como é o caso de algumas aulas voltadas exclusivamente para 

discussões técnicas (exames laboratoriais, medicamentos, entre outras) que não 

conseguem propiciar o debate crítico, tão necessário e essencial para tal formação. 

Assim, temos: 

 

[...] a definição da carga horária de 60 horas semanais, que vem atender a 
necessidade de equiparação salarial com a residência médica, traz também desafios 
a residência multiprofissional. Considerando, que dessas 60 horas 80% estariam 
destinadas as atividades práticas, esse total equivaleria a 48 horas semanais de 
atividades assistenciais, configurando, portanto, uma jornada de trabalho superior ao 
limite de 44 horas semanais, definidos pela Constituição de 1988, o qual só poderia 
ser excedido mediante acordos individuais ou coletivos [..] (MENDES, 2013, p. 193). 

 

A mão-de-obra do residente é outro entrave nesse processo de formação, haja 

vista que, em muitas situações, o residente assume papel de mero executor de tarefas, 

realizando funções que deveriam ser executadas pelos próprios funcionários do setor. 



 

 

                  

Muitas vezes, o residente acaba por “cobrir” as férias desses funcionários. Tais 

problemáticas vão de encontro a tudo que a RIMS propõe, que é justamente a educação 

continuada, direcionada para o atendimento qualificado no SUS, o que deve resultar, ao 

término, uma formação profissional para o sistema de saúde público brasileira, com um viés 

totalmente crítico e reflexivo, e com as noções de integralidade e interdisciplinaridade por 

parte dos residentes. 

O que dizer, então, da Residência Multiprofissional Integrada em Saúde, para o 

Assistente Social? É reconhecível que este profissional, possui um fazer profissional que o 

difere das demais profissões, tendo em vista que, pela sua formação, perpassa pelas 

diversas áreas do conhecimento, exercendo o papel, muitas vezes, de mediador entre as 

demais categorias profissionais. Por tal particularidade, o assistente social possui um 

exercício profissional que busca conhecer o sujeito, procurando interdisciplinarmente 

apreender a totalidade daquele usuário. 

O interesse pela residência multiprofissional, para muitos profissionais, advém 

do fato de ter a oportunidade da prática, de exercer a profissão. Com isso, temos: 

 

[...] o interesse pela política de saúde, a busca pela atuação e estudo nessa área 
compõem as motivações iniciais para o ingresso na Residência, as quais se 
associam à busca pela qualificação do trabalho profissional juntamente com a 
realização da pós-graduação. Por último, emerge também a busca pela inserção na 
RIMS como uma alternativa para efetivar a primeira experiência profissional na área 
do Serviço Social [...] (CLOSS, 2013, p.179). 

 

Neste contexto, é importante enfatizar a questão da RIMS possibilitar o trabalho 

em equipe multiprofissional. Para o recém formado, principalmente, é essencial que o 

mesmo perpasse por tal situação, o que favorece não só o amadurecimento profissional, 

mas influencia o interesse pelo trabalho interdisciplinar e integral, aspectos tão essenciais 

para SUS. Contudo, trabalho em equipe multiprofissional não é sinônimo de 

interdisciplinaridade, essa é mais difícil de se encontrar nos serviços de saúde, 

principalmente, nos grandes hospitais de média e alta complexidade. 

A interdisciplinaridade e integralidade são temas bastante discutidos atualmente, 

tendo em vista que deve fazer parte do cotidiano de trabalho dos profissionais de saúde. 

Mas, será mesmo que diante de toda as problemáticas que permeiam o SUS, é possível se 

trabalhar interdisciplinarmente e integralmente?  

 

O assistente social, ao participar de trabalho em equipes de saúde, dispõe de 
ângulos particulares de observação na interpretação das condições de saúde do 
usuário e uma competência também distinta para o encaminhamento das ações, que 
o diferencia do médico, do enfermeiro, do nutricionista e dos demais trabalhadores 
que atuam no SUS (CFESS, 2010, p.46). 

 



 

 

                  

O trabalho interdisciplinar e integral é possível sim, mesmo diante de todo o 

contexto que se encontra o SUS, pois muito mais do que um uma boa estrutura, tais 

condutas vai depender em sua grande parte, dos próprios profissionais, e a RIMS é uma 

grande oportunidade, nesse sentido, podendo contribuir consideravelmente para mudanças 

no exercício profissional de toda equipe. 

O que dizer também, do modelo de saúde centrado no médico? Este é, junto 

com outras questões (como precarizações, falta de profissionais, baixos salários, etc) um 

fator que pode ser um empecilho nessa relação de troca de saberes. Tendo em vista, que o 

médico ainda é considerado o profissional, com um certo status, detentor de um poder nas 

relações sociais, na instituição. Assim, em muitas unidades de saúde (sejam elas, Hospitais, 

Pronto Socorro, Unidades Básicas de Saúde), tudo tende a girar em torno das demandas 

desse profissional, e as outras profissões, aparecem, muitas vezes, como auxiliares. 

O Projeto Ético-Político e o Código de Ética, são fortes instrumentos que 

auxiliam o assistente social no cotidiano de trabalho, pois possibilitam um trabalho com viés 

crítico e reflexivo, em defesa dos direitos dos usuários e a busca pela justiça social. A 

apreensão desses conteúdos, para o residente de Serviço Social garante, em parte, uma 

formação qualificada, a outra parte advém se o mesmo terá chances de colocar em prática, 

seu real papel no cotidiano.  

A carga horária extensiva é um dos grandes entraves para o trabalho dos 

residentes, considerando que, não tem como oferecer um trabalho realmente de qualidade, 

quando não se tem um tempo destinado para o estudo (mesmo com as reservas de tempo, 

geralmente, um turno para realização de uma determinada atividade) para avaliação e 

análise do seu fazer profissional. Assim, o profissional é cobrado que tenha a teoria 

relacionada com a prática, porém, não se dá oportunidades para a reflexão.  

A RIMS, desempenha um papel importante para qualquer indivíduo, 

principalmente para o assistente social, que tem a chance de colocar em prática tudo aquilo 

que é proposto no SUS, se o mesmo, tiver interesse e se a instituição (incluindo seus 

profissionais) permitirem essa relação, que certamente irá garantir um desenvolvimento 

profissional e um amadurecimento com vista, a adoção da interdisciplinaridade, 

integralidade e dos princípios do sistema de saúde brasileiro. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

 



 

 

                  

Por tudo o que foi exposto ao longo desse trabalho, analisamos que a 

participação dos assistentes sociais em cursos de aperfeiçoamento é de fundamental 

importância, em virtude do profissional necessitar de atualização continuada, para que 

possa ofertar um trabalho de qualidade aos seus usuários. Sobre a Residência, é notável 

sua importância para um profissional recém-graduado, subsidiando o contato com a prática, 

contudo não deve estar limitada somente a isso.  

É necessário haver maior organização, por parte das unidades de saúde para 

receber esses alunos residentes, tendo em mente que a RIMS é um curso de especialização 

latu senso com clara dimensão acadêmica, para que a formação não se transforme em um 

apoio braçal nos espaços de inserção dos programas de residência.  

Há muitos desafios que permeiam a RIMS. No contexto da formação continuada 

em Serviço Social, destacamos aqui a carga horária prática excessiva em detrimento da 

capacitação teórica, o que rebate diretamente no próprio fazer profissional, pois aos 

residentes não é reservado, de forma equânime, tempo para dedicar-se a pesquisas 

produção teórica e reflexões sobre as práticas cotidianas. Tais circunstâncias são expressas 

na tensão por respostas imediatistas da prática profissional cotidiana, rebatendo em perfis 

profissionais rotineiros e tecnicistas, o que se desvincula dos compromissos ético-político 

assumidos pela profissão. 

 A realidade nos mostra que a RIMS vem atendendo essencialmente a lógica do 

capital, inserindo profissionais de nível superior em serviços de saúde para atender a 

carência de recursos humanos, atuando como mão de obra barata (e porque não dizer 

explorada?).  A ênfase dos programas na carga horária prática (80% da carga horária total 

do aluno), coloca um dilema em questão: Como oferecer subsídios para uma formação 

continuada, especificamente para o profissional de Serviço, em programas voltados para a 

lógica da produtividade? 

São questões que precisam ser debatidas e reavaliadas para que esse 

importante e restrito espaço de qualificação profissional seja qualificado e ampliado na 

perspectiva a qual se propõe: formar profissionais competentes para atuar nos serviços de 

saúde, por meio da apreensão das necessidades de saúde da população nas dimensões 

individual e coletiva. 
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