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RESUMO 
 
Este artigo analisa as mudanças realizadas nos Programas de 
Residência Integrada Multiprofissional do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL), município de Natal/RN, e do Hospital 
Universitário Ana Bezerra (HUAB), município de Santa 
Cruz/RN, identificando as repercussões dessas alterações para 
o processo de implementação da Residência nesses Hospitais, 
assim como as implicações das mudanças e do atual processo 
de efetivação da Residência para a intervenção profissional 
do/a Assistente Social. 
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ABSTRACT 
 
This article analyzes the changes made to programs Integrated 
Multidisciplinary Residency University Hospital Onofre Lopes 
(HUOL), city of Natal/RN, and the Hospital Universitario Ana 
Bezerra (HUAB), municipality of Santa Cruz / RN, identifying 
the implications of these changes for the process of 
implementation of these Hospitals Housing, as well as the 
implications of the changes and the current process of 
realization of Residence intervention by a professional social 
worker. 
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1 INICIANDO... 

 

A constituição do Sistema Único de Saúde (SUS) resultou em distintas 

mudanças no modelo de atenção à saúde pública do Brasil, desde o modo de realização 

das ações de saúde (prevenção, promoção e recuperação) até a conformação da equipe. 

Nesse contexto foi requisitado um novo perfil de profissionais, comprometido com a 

proposta política do novo Sistema e com um processo de trabalho mais articulado entre as 

distintas profissões, visando, dessa forma, alcançar os princípios instituídos pela 

Constituição Federal de 1988, especificamente nos artigos referentes à saúde (196 a 200). 

  Em consonância com essas mudanças, a Residência em Área Profissional da 

Saúde legalmente instituída pela Lei 11.129, de 30 de Junho de 2005, inspirada pela 

proposta da residência médica, adquiriu a particularidade de envolver no processo de 

constituição da equipe distintas profissões e, consequentemente, saberes, ampliando sua 

proposta em conformidade com o trabalho no SUS.  Segundo essa Lei, em seu Art. 13 

  
Fica instituída a Residência em Área Profissional da Saúde, definida como 
modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, voltada para a educação em 
serviço e destinada às categorias profissionais que integram a área de saúde, 
excetuada a médica (BRASIL, 2005, p. 04).  

 
  A Residência é uma proposta voltada para a educação em serviço, com uma 

modalidade de formação caracterizada como um programa de cooperação intersetorial, que 

visa favorecer a inserção qualificada dos jovens profissionais da saúde no mercado de 

trabalho, particularmente em áreas prioritárias do SUS (BRASIL, 2005). 

  Dentre as categorias incluídas como profissional de saúde, tem-se o/a 

Assistente Social, conforme a Resolução nº 218/1997 do Conselho Nacional da Saúde 

(CNS), atualizada pela Resolução nº 287/1998. Esse profissional deve se inserir no 

processo de trabalho coletivo da saúde conforme o Projeto Ético-Político Profissional; enfim, 

em consonância com a Lei de Regulamentação da Profissão (8.662/1993), com o atual 

Código de Ética (RESOLUÇÃO/CFESS nº 273/1993), com as Diretrizes Curriculares 

(ABPESS/1996) e, no âmbito mais específico, com os Parâmetros para Atuação de 

Assistentes Sociais na Política de Saúde (2010).  

Toda essa base legal da profissão é indispensável para fundamentar a 

intervenção do Serviço Social na saúde, logo que data da década de 1980 a ruptura da 

profissão com correntes conservadoras, estando presentes nas distintas áreas profissionais 

“armadilhas” para retrocessos a essas perspectivas. Assim, inserido nos distintos 
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Programas de Residência Integrada Multiprofissional, em um processo formativo teórico-

prático, o/a Assistente Social vem ampliando seus conhecimentos, abarcando desde 

saberes gerais (epidemiologia, saúde pública, bioestatística, bioética, etc.), até a capacidade 

de identificar as particularidades das expressões da questão social “[...] das quais a mais 

perversa é a desigualdade econômica, política, social e cultural a que estão submetidos 

milhões de pessoas [...]”(BEHRING; SANTOS, 2009, p.275) e sobre elas intervir de maneira 

qualificada. 

  Mesmo tendo como critério para implantação e implementação da Residência o 

cumprimento das orientações gerais instituídas pela Lei 11.129/2005 e as diversas portarias 

do Ministério da Educação (MEC), as Instituições Federais de ensino tem a autonomia de 

criar os seus próprios projetos específicos, assim como os hospitais vinculados a essas 

Instituições.  

A elaboração do Projeto Político Pedagógico dos Programas de Residência 

Integrada Multiprofissional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) foi 

realizada de forma integrada entre os quatro Hospitais Universitários, propiciando o 

desenvolvimento de um Projeto Pedagógico condizente com o que propunha o MEC 

naquele momento, porém guardando as especificidades das áreas de concentração de cada 

Hospital e, nesse sentido, fazendo adaptações à capacidade operacional da unidade 

executora, sem perder de vista a finalidade do ensino em serviço e da necessidade da 

supervisão constante da preceptoria ao residente. Sendo assim, esse Projeto vem 

adquirindo uma conformação no âmbito do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e do 

Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB), repercutindo no fazer profissional do/a 

Assistente Social (residentes e preceptores). 

O HUOL, município de Natal/RN, área de concentração terapia intensiva adulto, 

e HUAB, município de Santa Cruz/RN, área de concentração saúde materno-infantil, 

iniciaram os Programas de Residência Integrada Multiprofissional em 2010 com as 

profissões de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia. O Serviço Social e 

a Odontologia se juntaram a essas profissões em 2011. Em 2014, com a incorporação do 

Hospital de Pediatria Professor Heriberto Ferreira Bezerra (HOSPED) ao HUOL o Programa 

de Residência Integrada Multiprofissional do HUOL passou a ter duas áreas de 

concentração, a Terapia Intensiva Adulto e a Saúde da Criança, e três Hospitais 

Universitários. Em 2015, o Serviço Social se inseriu na área de concentração Saúde da 

Criança. Por ser recente essa inserção não será essa área de concentração discutida nesse 

artigo. 

Assim, a Residência Integrada Multiprofissional, objetiva 



 

4 

 

 

                  

 
[...] compor um perfil profissional crítico-reflexivo, ativo, gestor do processo de 
cuidar, comprometido com a assistência à saúde humanizada e de qualidade, 
propositivo quanto à identificação, construção e articulação da rede de serviços do 
SUS e das políticas públicas (HOSPITAL..., 2010b, p.12). 

 
Esses Hospitais vinculam-se a UFRN, que possuem quatro Programas de 

Residência, com distintas composições de equipe e diferentes áreas de concentração, 

sendo que, apenas, nos Hospitais supracitados existe a presença do/a Assistente Social 

residente. Destacam-se para o SUS como Hospitais de referência para o Estado do Rio 

Grande do Norte (RN), assim como para outros estados em inúmeros serviços oferecidos 

aos usuários e se fundamentam no tripé ensino, pesquisa e extensão. 

 O Serviço Social se insere na Residência Integrada Multiprofissional dos 

Hospitais, HUOL e HUAB, se norteando e se respaldando no tripé ensino, pesquisa e 

extensão, contribuindo para que a Residência possibilite o aprofundamento da formação 

profissional de residentes e o enriquecimento de seu perfil enquanto profissional de saúde 

para trabalhar em equipe multiprofissional, em que o usuário e familiares sejam 

considerados sujeitos de direitos.  

 Ressalta-se que o HUOL presta serviços à população como consultas, grupo de 

apoio de curativos, exames laboratoriais e de imagem, internações, cirurgias – vesícula, 

cardíaca, obesidade, transplante –, além de profissionais qualificados para a assistência à 

saúde. Assim, o corpo técnico assistencial, 

 

É um aspecto dos mais importantes, pela integração necessária no cuidado com o 
paciente, executado por profissionais qualificados. Assistentes Sociais, Enfermeiros, 
Farmacêuticos, Farmacêuticos Bioquímicos, Fisioterapeutas, Médicos, 
Nutricionistas, Psicólogos, Técnico/Auxiliar em Enfermagem, Médicos Residentes 
(HOSPITAL..., 2010a).  

 

 O HUAB realiza assistência aos municípios das Regiões Trairí e Potengi, cerca 

de 21 (vinte e um) municípios que compõem a 5ª região de saúde da Secretaria Estadual de 

Saúde Pública (SESAP). Configura-se como a Instituição mais acessada pela população da 

região Trairí na clínica e urgência médica feminina, ginecológica e obstétrica, sendo 

referência na área.  

Por serem Hospitais de referência em educação e saúde para o RN, o HUOL e o 

HUAB são espaços de formação profissional e realização de pesquisas, além de extensão 

via assistência prestada aos usuários através dos diversos serviços oferecidos pelas 

Instituições. 

Nesse processo de formação profissional é que se inserem os Programas de 

Residência Integrada Multiprofissional do HUOL e do HUAB direcionada para o ensino em 
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serviços, qualificação na formação de profissionais residentes, a partir dos princípios 

estabelecidos pelo SUS, no sentido de contribuir para um formato de intervenção 

multiprofissional, em que o trabalho em equipe seja de qualidade. 

 

 

2 PERCORRENDO O CAMINHO...  

 

 Ao serem referências em diversas especialidades, efetivando uma relevante 

assistência para o estado do RN, através da existência de diferenciados recursos, humanos 

e tecnológicos, é que o HUOL e o HUAB realizam os Programas de Residência Integrada 

Multiprofissional se fundamentando em um processo interdisciplinar.   

 A relevância que assume a Residência Integrada Multiprofissional se expressa 

ao formar profissionais com perfil para atuar no SUS, bem como se constituir uma forma de 

realizar uma assistência multiprofissional aos usuários, fortalecendo o trabalho em equipe. 

Isso possibilita contribuir na visão integral aos usuários, familiares e suas demandas ao 

 
Desenvolver competências e habilidades para o cuidado integral em Terapia 
Intensiva, através da articulação das ações de promoção, prevenção e reabilitação, 
com vista à integralidade da atenção, nos contextos dos hospitais universitários, 
articulados com a rede do SUS, preservando as especificidades dos campos de 
saberes das diversas profissões da área de saúde (HOSPITAL..., 2010b, p.14). 

 
 A inserção do Serviço Social na equipe multiprofissional em saúde do HUOL e 

do HUAB tem acrescentado um olhar diferenciado sobre a assistência, ao buscar 

compreender as condições socioeconômicas dos usuários e suas implicações no processo 

saúde-doença e, dessa maneira, intervir e possibilitar a intervenção dos profissionais sobre 

as necessidades sociais que se apresentam. 

 
[...] a intrínseca relação entre saúde e condições de vida se traduz em diversas 
necessidades de saúde que, enquanto expressão das múltiplas manifestações da 
questão social, se transforma em problemáticas que interferem na eficácia da 
política de saúde, constituindo limitações e impedimentos de ordem socioeconômica, 
cultural e institucional ao pleno desenvolvimento do processo de trabalho em saúde, 
especialmente no que se refere às condições necessárias à prevenção, ao 
diagnóstico, ao tratamento e à recuperação da saúde (COSTA, 2011, p. 145). 

 
Para reconhecer as dimensões da vida social dos usuários, as expressões da 

questão social na saúde, além da dimensão clínica, às profissões que integram a 

Residência cursam no decorrer de dois anos uma carga horária prática, equivalente a 80% 

da carga horária total, e uma carga horária teórica, equivalente a 20% da carga horária total, 

que se compõe de três eixos teóricos: Eixo I – eixo transversal comum aos Programas de 
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Residência da UFRN; Eixo II – eixo transversal da área de concentração e; Eixo III – eixo 

específico de cada profissão.  

O Projeto Político Pedagógico foi construído ancorado nesses três eixos 

temáticos. O Eixo I refere-se a módulos comuns aos quatro programas da UFRN e tem 

como finalidade precípua fortalecer o/a residente nos módulos que são transversais às 

profissões de saúde e que, por estas características, podem e devem ser partilhados em 

discussão e metodologias ativas de ensino-aprendizagem, sendo esse um ensaio para a 

prática do ensino em serviço, atividade principal dentro da carga horária dessa modalidade 

de pós-graduação.  

No eixo transversal comum aos Programas de Residência da UFRN houve uma 

redução de doze módulos teóricos para sete módulos, a fim de eliminar a fragmentação no 

que se refere a uma grande quantidade de módulos que puderam ser contemplados de 

forma transversal em outros módulos teóricos.  

 

Neste eixo serão apresentados os módulos obrigatórios a todos os residentes [...] 
São conteúdos que darão subsídio para uma prática integrada e o desenvolvimento 
da articulação de ações dos diversos níveis de atenção à saúde (HOSPITAL..., 
2010b, p.25-26). 

  

Quanto ao eixo transversal da área de concentração no HUOL os módulos 

teóricos no total de dez foram articulados em quatro módulos, aos quais se referem ao 

cuidado integrado ao paciente crítico I e II que contemplam a linha de cuidado em unidade 

de terapia intensiva adulto e as características a esse serviço especializado. 

O Eixo II do HUAB corresponde a módulos teóricos relativos à área de 

concentração materno-infantil. Nesse eixo procura-se trabalhar os temas concernentes às 

políticas de saúde da mulher e da criança e do cuidado integral à saúde materno-infantil, 

além de debates temáticos na área materno-infantil, através de discussões de casos clínicos 

multiprofissionais, visitas à beira do leito e visitas domiciliares multiprofissionais, 

ambulatórios multiprofissionais e projetos de extensão que visem à construção de projetos 

terapêuticos multiprofissionais dentro do âmbito hospitalar. Porém, extrapolando os muros 

hospitalares e construindo pontes com a estratégia saúde da família.  

O Eixo III corresponde à especificidade de cada núcleo de saber e é o momento 

em que se aprofunda a singularidade do processo de trabalho de cada profissão envolvida 

na equipe multiprofissional como forma de se preservar as particularidades das profissões. 

Nesse espaço há liberdade para cada tutor de profissão – coordenador de área – organizar 

o conteúdo das disciplinas na forma que for escolhida pelo grupo docente assistencial; 

disciplinas essas ministradas por professores do Departamento de Serviço Social 
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(DESSO)/UFRN.  

 O eixo específico de cada profissão corresponde a cada área de conhecimento, 

sendo abordado o aporte teórico específico a profissão, a fim de que os módulos 

possibilitem a reflexão e intrínseca relação entre a fundamentação teórica e a intervenção 

prática. Este eixo é enriquecido pelo fato dos/das residentes de Serviço Social do HUOL e 

do HUAB cursá-lo conjuntamente, o que garante aos residentes terem acesso ao mesmo 

conteúdo programático e nível de reflexão.  

Dessa forma, cada profissão e, especificamente, 

 

O assistente social, ao participar de trabalho em equipe na 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 na saúde (CONSELHO..., 2010, p. 44). 

 
 O Serviço Social, enquanto profissão que integra a equipe multiprofissional, 

alicerçado pela fundamentação teórica tem um olhar que o diferencia dos demais 

profissionais ao realizar uma leitura da realidade sócio-histórica e sanitária em que os 

usuários estão inseridos. Isso aponta que 

 

A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, 
a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais [...] 
(BRASIL, 1990, p.485). 

 
Além dos módulos específicos do Serviço Social os outros módulos contribuem 

para qualificar a interpretação que o/a Assistente Social tem das dimensões sociais da vida 

dos usuários, reconhecendo que a saúde precisa ser analisada para além dos aspectos 

clínicos e articulada ao bem estar físico, mental e social da população, o que está 

diretamente relacionada às políticas econômicas e sociais, como também requer que a 

saúde seja fundamentada pela integralidade das ações. Dessa forma,  

 

[...] o assistente social se insere, no interior do processo de trabalho em saúde, 
como agente de interação ou como um elo orgânico, entre os diversos níveis do 
SUS e entre este e as demais políticas sociais setoriais, o que nos leva a concluir 
que o seu principal produto parece ser assegurar – pelos caminhos os mais 
tortuosos – a integralidade das ações (COSTA, 2008, p.341). 

 
 Na Residência a carga horária maior corresponde à prática que se desenvolve 

no transcorrer dos dois anos para que o/a residente tenha conhecimento e vivência de como 

funciona a rede de serviços do SUS, desde a atenção básica, a média e a alta complexidade 

através dos rodízios no HUOL e no HUAB, bem como no âmbito do município de Natal/RN e 



 

8 

 

 

                  

do estado do RN, e em outros estados.  

Nos rodízios do HUOL na atenção básica tem se tentado realizar os rodízios 

com um maior número de profissões na mesma unidade de saúde, entretanto as unidades 

no município de Natal/RN se apresentam desestruturadas, com um número reduzido de 

profissões, inviabilizando, muitas vezes, um rodízio multiprofissional.  

 No âmbito do HUOL os/as residentes desenvolvem rodízios nos serviços de 

clínicas médicas e cirúrgicas, e ambulatórios especializados, serviços que tenham a 

preceptoria do profissional que tem o/a residente da profissão realizando o rodízio. Esse 

rodízio multiprofissional se apresenta como um grande desafio para a Residência. Reunir as 

várias profissões para desenvolver o rodízio em uma clínica específica tem levado a 

Residência a realizar diversos ajustes, no sentido de mostrar aos profissionais que o 

trabalho em equipe, um dos grandes objetivos da Residência, pode ser efetivado e para isso 

é necessário que as profissões, mais diretamente os profissionais, se debrucem sobre esse 

formato de intervenção, tentando qualificá-lo, superando um trabalho fragmentado em que 

cada profissional realiza sua intervenção sem articulação com as demais profissões.  

É necessário (re)pensar a organização do processo de trabalho, considerando 

novas práticas em saúde, na busca pela integração e interação entre as diferentes áreas de 

conhecimento e campos de atuação (ELEUTÉRIO, NASCIMENTO, OLIVEIRA, 2012). 

  A Residência do HUOL e do HUAB tem realizado estudos de caso 

multiprofissional abordado sob o olhar das profissões que integram a Residência, 

apresentando intervenções profissionais diante daquele caso e encaminhamentos 

realizados para dar resolutividade às demandas postas pelos usuários, familiares e 

profissionais, no intuito de instigar a elaboração de projetos terapêuticos no HUOL e no 

HUAB.   

 A participação de uma pequena quantidade de profissionais na Residência com 

uma compreensão de trabalho em equipe é uma dificuldade que se apresenta ao HUOL, o 

que requer um novo formato de intervenção multiprofissional em que o usuário seja 

reconhecido em sua singularidade e totalidade. No HUAB as atividades multiprofissionais 

têm se realizado através de projetos de extensão, ambulatório multiprofissional, consulta 

multiprofissional, visita multiprofissional aos usuários internos e visitas domiciliares 

multiprofissionais.  

 

Com o Programa de Residência Multiprofissional, pretende-se contribuir para um 
processo de formação dos profissionais de saúde fundamentado em uma visão de 
totalidade, reconhecendo que a dinamicidade da realidade favorece a construção e 
reelaboração do saber [...] (HOSPITAL..., 2010b, p.12). 
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Observa-se que a participação e intervenção do Serviço Social no HUOL e no 

HUAB têm levado profissionais a uma reflexão do saber direcionado ao usuário apenas em 

seu aspecto clínico, compartimentalizado a apenas aquele problema específico. 

 Apesar do conhecimento se encontrar alicerçado no modelo da medicina 

curativa, os profissionais residentes da Residência Integrada Multiprofissional, dentre eles 

Assistentes Sociais, têm se destacado, apresentando postura profissional qualificada, 

competente, crítica e coerente com os princípios estabelecidos pelo SUS e propositiva para 

o real desenvolvimento de um trabalho em equipe.  

Isso mostra que a Residência tem um caminho a percorrer para realmente 

efetivar uma quebra de paradigma na forma de assistência à saúde, baseada no modelo 

tradicional hierarquizado e curativo para um atendimento integral às necessidades em saúde 

dos usuários e familiares. 

 

3 ENCONTRANDO A TRILHA... 

 

Os Programas de Residência Integrada Multiprofissional do HUOL e do HUAB 

têm implementado mudanças na organização dos eixos teóricos I, eixo transversal comum 

aos Programas de Residência da UFRN, o que tem possibilitado uma melhor estruturação 

dos conteúdos a serem ministrados, permitindo a eliminação da fragmentação e, o eixo II, 

eixo transversal da área de concentração, sendo reorganizado para que os temas 

estruturantes desse eixo sejam mais, especificamente, direcionados para a área de 

concentração da saúde da criança e da mulher no HUAB e, usuário em UTI e saúde da 

criança no HUOL.       

Em relação ao eixo III, eixo específico de Serviço Social, pelo fato da profissão 

de Serviço Social do HUOL e do HUAB realizarem todos os encaminhamentos referentes 

aos módulos teóricos desse eixo – definição de professores, carga horária, referencial 

teórico, etc. – de forma compartilhada, possibilita um direcionamento único do eixo, uma vez 

que se organiza para que os/as residentes possam cursar esse eixo conjuntamente, 

permitindo que haja discussão a partir das vivências no HUOL e no HUAB, como também o 

acesso ao mesmo conteúdo programático e nível de reflexão.  

Em virtude do eixo III ser ministrado por professores do DESSO/UFRN tem 

promovido uma aproximação com o Departamento, Coordenação e Pós-Graduação de 

Serviço Social da UFRN para a realização dos módulos desse eixo e orientações de 

pesquisas dos/das Assistentes Sociais residentes, o que tem fortalecido essa relação e 



 

10 

 

 

                  

enriquecido o debate da profissão, das políticas públicas, dentre outras discussões, 

refletindo na postura do/a Assistente Social, tornando sua intervenção profissional 

qualificada. 

 

O trabalho do assistente social na saúde deve ter como eixo central a base criativa e 
incessante da incorporação dos conhecimentos e das novas requisições à profissão, 
articulados aos princípios dos projetos da reforma sanitária e ético-político do 
Serviço Social. É sempre na referência a estes dois projetos que se poderá ter a 
compreensão se o profissional está de fato dando respostas qualificadas às 
necessidades apresentadas pelos usuários (BRAVO; MATOS, 2008, p. 213). 

 

Os eixos teóricos realizados com base nas leituras, debates e reflexões 

fomentadas pelos módulos fundamentam a intervenção profissional do/a Assistente Social 

do HUOL e do HUAB no âmbito do Serviço Social das Instituições e no trabalho em equipe, 

favorecendo um fazer profissional reflexivo, crítico e propositivo no tocante a postura e 

encaminhamento do/a Assistente Social e multiprofissional, a fim de ser garantido e 

efetivado os direitos sociais dos usuários e seus familiares através da realização de um 

trabalho em equipe, fundamentado no Projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social. 

A intervenção profissional junto aos usuários na perspectiva de uma assistência 

interdisciplinar “[...] supõe a abertura para o conhecimento do outro, as trocas e reflexões 

com inúmeros pontos de vista diferenciados, a complementaridade e a construção de 

projetos com objetivos comuns” (NOGUEIRA, 1998, p.47).  

As intervenções profissionais no HUOL requerem um debruçar para o 

desenvolvimento de uma intervenção interdisciplinar, um caminho a trilhar para a efetivação 

de um trabalho em equipe que considere o usuário em sua singularidade e totalidade, 

prenhe de direitos. No HUAB há o desenvolvimento de ações multiprofissionais partilhadas 

entre as profissões para a efetivação do projeto terapêutico, fundamentado no saber de 

cada profissão. 

 

A atuação em equipe, portanto, vai requerer do assistente social a observância dos 

seus princípios ético-políticos, explicitados nos diversos documentos legais (Código 

de Ética Profissional e Lei de Regulamentação da Profissão, ambos datados de 

1993, e Diretrizes Curriculares da ABEPSS, datada de 1996) (CONSELHO..., 2010, 

p.44). 

 

O/a Assistente Social no HUOL e no HUAB tem uma leitura diferenciada da 

realidade social, considerando que as condições socioeconômicas dos usuários têm 

implicações no seu processo saúde-doença, que os usuários e seus familiares sofrem os 
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rebatimentos das manifestações da questão social, o que tem sido trabalhado nos 

Programas de Residência Integrada Multiprofissional, apesar de alguns desafios. Esse é um 

processo em permanente construção. É um caminho a ser trilhado pelo Serviço Social do 

HUOL e do HUAB.    
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