
 

1 

                   

RODÍZIOS NA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL DA UFRN: integralidade da atenção e 

qualificação profissional 

 

Joseneide Costa Soares1 
Adriana Paula da Silva Eleutério2 

 
 

RESUMO 
 
O presente artigo analisa a realização dos rodízios 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 à importância que 
os rodízios têm nos Programas de Residência da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para o conhecimento 
da integralidade da atenção à saúde no SUS, bem como a 
relevância do rodízio para a qualificação do profissional 
Assistente Social. 
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ABSTRACT 
 
This article analyzes the achievement of rotations in Programs 
of Integrated Multidisciplinary Residency of Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL), Natal/RN city, and Hospital 
Universitário Ana Bezerra (HUAB), Santa Cruz/RN city, 
identifying the importance that the rotations have in Residency 
Programs the Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) to the knowledge of integral health care in SUS, and 
the importance of rotation for the qualification of professional 
social worker. 
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1. CONTEXTUALIZANDO... 

 

 A constituição do Sistema Único de Saúde (SUS) a partir da Carta Magna de 

1988 e sua regulamentação pelas Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.142, de 

28 de dezembro de 1990, apresentam a compreensão do conceito de saúde para além da 

ausência de doenças e envolvendo o bem-estar físico, mental e social dos usuários dos 

serviços de saúde.  

O conceito ampliado de saúde se encontra expresso na Lei nº 8.080/1990 em 

seu artigo 3º, expressando 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). 

Considerando que a saúde se fundamenta no acesso universal às ações e 

serviços de promoção, proteção e recuperação, além do atendimento integral aos usuários 

desses serviços é que os usuários devem ter acesso aos diferentes níveis de complexidade 

que vão desde a atenção básica, a média complexidade e, por fim, a alta complexidade. 

Inseridos no SUS como referências para o estado do Rio Grande do Norte (RN) 

em diferentes níveis de complexidade, o Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 

município de Natal/RN, e o Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB), município de Santa 

Cruz/RN, Hospitais vinculados a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), se 

destacam em diversas especialidades e serviços que vão desde os mais simples aos mais 

complexos.  

O HUOL oferece a usuários do estado do RN e de outros estados serviços de 

alta complexidade como cirurgias buco-maxilo-facial, cabeça e pescoço, cardíaca, 

obesidade mórbida, vascular, neurocirurgia, transplante renal, dentre outras. “O HUOL 

atende, respeitando o direito de todo cidadão a receber assistência qualificada em saúde, 

exclusivamente pacientes do SUS, em mais de 30 especialidades [...]” (HOSPITAL..., 

2010a). 

Aliado a isso, o HUOL possui um corpo técnico assistencial qualificado – 

fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, etc. –, serviço de hemodiálise, assim 

como um aparato tecnológico moderno. O HUAB conta com uma equipe multiprofissional 

composta por assistentes sociais, enfermeiros, médicos nas especialidades de obstetrícia e 

toco-ginecologia, cirurgiões, pediatras, anestesistas, fisioterapeutas, nutricionistas, 

psicólogas, etc. Realiza partos normais e cirúrgicos, procedimentos de cirurgia ginecológica, 

internação em clínica médica para mulheres, crianças e adolescentes, além de atendimento 

ambulatorial nessas áreas.  
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 Já o HUAB tem sua assistência voltada para a mulher e criança. Atualmente 

recebe mulheres de todo o estado do RN para parto e urgência/emergência ginecológica e 

obstétrica, sendo referência em atendimento à criança e adolescente da região do Trairi, 

recebendo esse público quando encaminhado de qualquer município do RN e, estados 

vizinhos. 

 Em ambos os Hospitais os Programas de Residência Integrada Multiprofissional 

da UFRN, caracterizados como “[...] ensino de pós-graduação lato sensu, voltado para a 

educação em serviço e destinada às categorias profissionais que integram a área de saúde 

[...]” (BRASIL, 2005), tiveram início no ano de 2010, com as profissões de Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia. Em 2011, o Serviço Social e a Odontologia se 

juntaram a essas profissões, tendo o HUOL como área de concentração a Terapia Intensiva 

Adulto e o HUAB a Saúde Materno-Infantil.  

 Dentre os objetivos do Programa de Residência Integrada Multiprofissional e em 

Áreas Profissionais da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, chama-se a 

atenção para a formação do/a residente, a qual deverá possibilitar uma visão ampliada 

acerca das políticas públicas e do conceito de saúde. Para isso, no Regimento Geral 

observa-se no artigo 9º, inciso II, o seguinte objetivo: “vivenciar a intersetorialidade através 

do exercício prático de suas ações específicas em todos os níveis de atenção à saúde, no 

SUS” (HOSPITAL..., 2011, p. 02). 

 Os Programas de Residência Integrada Multiprofissional do HUOL e do HUAB 

ao se fundamentarem na qualificação de residentes, no exercício do ensino em serviços, 

para atuarem no SUS em seus níveis de complexidade, considerando a intersetorialidade, a 

interdisciplinaridade e a integralidade da atenção, requerem transformações na formação 

dos profissionais, a fim de desenvolver o trabalho em equipe e desencadear a troca de 

saberes (HOSPITAL..., 2010b). 

 Tem-se a necessidade de desenvolver uma assistência interdisciplinar, em que 

as diversas profissões possam contribuir com seus conhecimentos, analisando as 

necessidades de saúde e direitos sociais dos usuários, no sentido de compartilharem 

saberes e fazeres na busca da interação entre as áreas de conhecimento em sua atuação 

sobre o real.  

 
[...] 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). 
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Assim, a necessidade de atendimento integral aos usuários, superando o 

atendimento fragmentado das necessidades de saúde da população, necessidades essas 

que têm uma relação intrínseca com as dimensões da vida social dos usuários, contribui 

para fortalecer o trabalho em equipe e uma assistência qualificada aos usuários dos 

serviços de saúde e é um desafio aos processos de trabalho fragmentados que imperam 

nas instituições nos diferentes níveis de atenção à saúde. 

É importante destacar que  

 
[...] o resultado do trabalho em saúde depende tanto das transformações 
comportamentais dos indivíduos, ou da coletividade, como dos estados físico, 
mental e social do usuário, os quais são mediados pelos processos de interpretação 
e cooperação do usuário, no ato de preservação da sua saúde. [...] a ação 
transformadora do processo de trabalho em saúde incide sobre um conjunto de 

situações e não sobre objetos específicos (COSTA, 1998, p. 59). 

 

Observa-se que o modelo de integralidade da atenção a partir da compreensão 

de saúde em seu sentido ampliado e da necessidade da ampliação das equipes de saúde 

com a atuação de diferentes profissionais junto aos usuários proposto pelos Projetos 

Pedagógicos do HUOL e do HUAB tem buscado superar o desafio de processos de 

trabalhos fragmentados – agravados pela adesão da UFRN a Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (EBSERH) –, no intuito de incorporar a visão de usuários enquanto 

sujeitos de direitos em sua singularidade e universalidade. 

 No ano de 2014, o Hospital de Pediatria Professor Heriberto Ferreira Bezerra 

(HOSPED) foi incorporado ao HUOL, tendo, a partir desse momento, o Programa de 

Residência Integrada Multiprofissional do HUOL duas áreas de concentração, a Terapia 

Intensiva Adulto e a Saúde da Criança. E em 2015, o Serviço Social se inseriu na área de 

concentração Saúde da Criança. 

 

2. TRILHANDO O CAMINHO... 

 

O processo de integralidade da atenção consta no Projeto Político Pedagógico 

dos Programas de Residência Integrada Multiprofissional, inclusive do HUOL e do HUAB, 

através da realização de rodízios na atenção básica, média e alta complexidade, além dos 

rodízios nos âmbitos do HUOL – enfermarias de clínicas médicas e cirúrgicas, e 

ambulatórios especializados – e do HUAB – enfermarias de clínicas médicas e cirúrgicas, 

além de leitos de pré-parto, parto e puerpério, alojamento conjunto e clínica médica em 

pediatria. 
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O rodízio na atenção básica é programado para ser vivenciado no primeiro e 

segundo ano da Residência. E os rodízios nas instituições de média e alta complexidade 

devem ser vivenciados pelos/as residentes no segundo ano de realização da Residência. 

A média complexidade “compõe-se por ações e serviços que visam a atender 

aos principais problemas de saúde e agravos da população, cuja prática clínica demande 

disponibilidade de profissionais especializados e o uso de recursos tecnológicos de apoio 

diagnóstico e terapêutico” (BRASIL, 2009, p. 207). E a alta complexidade é um “conjunto de 

procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando 

propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de 

atenção à saúde (atenção básica e de média complexidade)” (BRASIL, 2009, p. 32). 

Ressalta-se a necessidade da integralidade da atenção, uma vez que a 

resolutividade dos níveis de atenção requer que a rede de serviços funcione em suas 

especificidades.  

 

[...] a resolutividade de um nível fica comprometida pela ausência da resolutividade 
em um outro nível. Isto acontece tanto em função da desarticulação da política de 
saúde com as demais políticas sociais, quanto pelas precariedades internas do 

próprio sistema [...] (COSTA, 2000, p.68). 
 

 Cabe salientar que a integralidade da assistência ocorre, conforme determina a 

Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, quando as ações e serviços de saúde são 

realizados de forma articulada, seja no mesmo âmbito de um nível de complexidade, seja 

entre os demais níveis de complexidade do sistema de saúde. A integralidade da assistência 

pressupõe que os usuários do SUS, individualmente ou em sua coletividade, devem ter 

acesso às ações e serviços de saúde no SUS em seus diferentes níveis de atenção e de 

forma integrada. 

No rodízio da atenção básica é realizado um Termo de Anuência pela Secretaria 

Municipal de Saúde do município de Natal/RN, demonstrando o interesse dessa Secretaria 

pelas áreas de concentração dos Programas de Residência Integrada Multiprofissional da 

UFRN. Esse Termo assinado em 2010 integra o Projeto Pedagógico do Programa de 

Residência do HUOL e, no segundo semestre de 2014, foi renovado após organização entre 

representantes da Secretaria e coordenadores dos Programas de Residência da UFRN. No 

HUAB o Termo de Anuência foi assinado em 2010 pela Secretaria Municipal de Saúde do 

município de Santa Cruz/RN, e a cada ano se discute a organização desse rodízio e sua 

renovação. 

Na média e alta complexidade os rodízios – nível estadual – são realizados a 

partir de uma articulação entre a tutoria da profissão – coordenador de área – e a 

coordenação da profissão da instituição que será campo de rodízio, em que é acordado o 
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formato do rodízio, a preceptoria para o acompanhamento do profissional residente e a 

vivência dos serviços oferecidos pela instituição, como também tem como base um convênio 

da UFRN, Instituição formadora dos Programas de Residência da UFRN. Além disso, no 

rodízio consta um seguro acidente para o/a residente.  

Observa-se a importância do rodízio para o/a residente em qualificação 

profissional, tendo em vista a necessidade de conhecer os diversos níveis de atenção à 

saúde, seu funcionamento e integralidade, bem como os rodízios direcionados para a área 

de concentração em que está inserido o/a residente, a fim de conhecer a intervenção do 

profissional de sua área de conhecimento no serviço que está sendo realizado o rodízio.  

Um dos campos de rodízio do HUOL e do HUAB que tem se destacado pela 

riqueza de demandas postas ao Assistente Social e pelas manifestações da questão social 

que perpassam a vida de usuários e familiares que buscam o acesso aos serviços de um 

hospital de alta complexidade, referência para o estado do RN, é o Complexo Hospitalar 

Monsenhor Walfredo Gurguel (HMWG). O Hospital “é referência no atendimento de urgência 

pelo SUS no Rio Grande do Norte, sendo o único hospital público da região metropolitana 

de Natal que conta com serviço de queimados, ortopedia, neurologia e neurocirurgia” 

(COMPLEXO..., [20--?]). 

 O Serviço Social do HMWG se organiza enquanto Divisão de Serviço Social, 

tendo como base o Pronto Socorro e as Enfermarias. As Assistentes Sociais que integram o 

Pronto Socorro contemplam os setores: Politrauma; Observação Clínica – adulta e 

pediátrica –; e UTI’s – Geral e Pediátrica –, Pronto Socorro e Centro de Reabilitação de 

Operados (CRO). Já nas Enfermarias, a atuação se dá nos andares – clínica médica e 

cirúrgica –, UTI e Centro de Tratamento de Queimados (CTQ). No Pronto Socorro, a Divisão 

de Serviço Social funciona em regime de plantão 24h, já que a demanda é emergencial e 

necessita de uma resposta imediata. O Serviço Social nas enfermarias funciona em regime 

de plantão de 12h diurnas, tendo em vista que os usuários já se encontram internados. E o 

Núcleo Interno de Regulação (NIR) que regula as vagas do Hospital conta com Assistentes 

Sociais em seu quadro. 

Apesar de em sua intervenção profissional na saúde o/a Assistente Social, 

muitas vezes, dar uma resposta imediata à demanda posta, cabe ao profissional 

desenvolver ações que  

 
[...] devem transpor o caráter emergencial e burocrático, bem como ter uma direção 
socioeducativa por meio da reflexão com relação às condições sócio-históricas a 
que são submetidos os usuários e mobilização para a participação nas lutas em 
defesa da garantia do direito à Saúde (CONSELHO, 2010, p.41). 
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 Nessa perspectiva, o/a Assistente Social tem como desafio realizar uma leitura 

da realidade social, relacionando as condições socioeconômicas de vida dos usuários com o 

seu processo de saúde-doença e desvelando as manifestações das mazelas a que estão 

submetidos os usuários.  

 
O profissional precisa ter clareza de suas atribuições e competências para 
estabelecer prioridades de ações e estratégias, a partir de demandas apresentadas 
pelos usuários, de dados epidemiológicos e da disponibilidade da equipe de saúde 
para ações conjuntas (CONSELHO..., 2010, p.41).  

 
 É importante ressaltar que trabalhar em ambiente de pronto socorro não exclui 

o/a Assistente Social de exercer a profissão na perspectiva da integralidade conforme os 

documentos que norteiam o exercício profissional como os Parâmetros para Atuação de 

Assistentes Sociais na Política de Saúde.  Mas, devido à necessidade de uma intervenção 

médica urgente ocasionada pelo risco de morte do usuário e a impossibilidade de se realizar 

uma abordagem social direta ao usuário pelo seu quadro clínico, a atuação do/a Assistente 

Social fica limitada, às vezes, aos familiares, abrindo-se maiores possibilidades nas 

enfermarias, local no qual os usuários podem estar estáveis e conscientes, em condições de 

se expressar, sendo extremamente importante articular os demais profissionais da equipe 

de saúde.  

A intervenção do/a Assistente Social junto aos usuários de um hospital de 

urgência e emergência, em um primeiro momento, encontra dificuldades pela gravidade do 

quadro clínico do usuário, pela ausência de acompanhamento familiar, pela ausência de 

documentos pertencentes ao usuário, dentre outras questões que impõe limites às ações do 

Serviço Social.  

Demandas de urgência e emergência no âmbito clínico, ortopédico e trauma são 

encaminhados para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, o qual recebe demanda aberta 

encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), por familiares e 

ambulâncias dos municípios do estado do RN, e regulada, principalmente, nos casos de 

procura por leito de UTI. O maior número de atendimento do HMWG é oriundo de demanda 

aberta. “O Hospital Walfredo Gurgel é o segundo maior hospital de ensino do Rio Grande do 

Norte e está voltado à formação de profissionais de medicina, odontologia, nutrição, 

farmácia, enfermagem, dentre outras áreas” (COMPLEXO..., [20--?]). 

 Mesmo com as dificuldades pertinentes a um Hospital desse formato, ao 

oferecer diversos serviços especializados para o estado do RN o HMWG é um campo de 

rodízio essencial para os profissionais de saúde, inclusive, Assistentes Sociais, que têm a 

possibilidade de contribuir para uma intervenção que considere a relação do processo 
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saúde-doença com o processo produtivo a que o usuário está inserido e suas condições de 

vida.  

 
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). 

 

A experiência em outros serviços – rodízios – contribui para a reflexão, 

formulação e reformulação dos serviços nos Hospitais da UFRN, via construção e 

reelaboração de protocolos do Serviço Social, realizados através dos/as Assistentes Sociais 

e profissionais residentes dos Programas de Residência e pela organização dos rodízios, 

assim como pela experiência vivenciada da integralidade em seus níveis de atenção.  

  

3. DESFAZENDO A TEIA... 

 

  A realização de rodízios pelos Programas de Residência Integrada 

Multiprofissional da UFRN, especificamente o do HUOL e o do HUAB, ancora a 

integralidade da atenção como um dos principais fundamentos para a efetivação da 

qualificação em serviços dos profissionais residentes desses Hospitais para alcançar uma 

assistência interdisciplinar de qualidade em que usuários sejam considerados em seus 

direitos e necessidades de saúde, compreendendo que a relação saúde-doença é 

decorrente das condições de vida e trabalho desses usuários.  

  A integralidade da assistência se realiza na articulação entre os serviços 

existentes e efetivados na atenção básica, na média e na alta complexidade, sendo, 

portanto, necessário os rodízios – vivência nas instituições de saúde na rede municipal e 

estadual – dos/as Assistentes Sociais residentes nesses serviços como forma de conhecer o 

funcionamento da rede de serviços do SUS no estado e, em alguns casos em outros 

estados quando se trata de rodízios opcionais; opção feita pelos/as residentes em vivenciar 

rodízios que não estejam contemplados no planejamento e que são organizados pelo/a 

próprio/a residente, considerando preceptoria e área de concentração.  

 No âmbito da saúde como nas demais áreas de atuação o/a Assistente Social se 

fundamenta pelo Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais de 1993 que expressa 

um direcionamento em favor do acesso dos usuários a informações e a políticas públicas, 

dentre as quais as que integram a Seguridade Social. 
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Ainda que não seja uma profissão exclusivamente da saúde, o código, ao se 
posicionar em favor da equidade e justiça social que assegure universalidade de 
acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como 
sua gestão democrática, referenda os ganhos constitucionais na Seguridade Social 
(VASCONCELOS et al, 2004, p.55). 

 
  Os rodízios se apresentam como espaço de aprendizagem para os/as 

Assistentes Sociais residentes com sua participação nas diversas situações de atenção à 

saúde em níveis de complexidade, as quais dão fundamentação teórico-prática, ético-

política e técnico-operativa para o conhecimento da realidade social e dinâmica da rede de 

saúde e a possibilidade de desenvolvimento de um trabalho em equipe interdisciplinar, 

assim como para os demais profissionais favorece o entendimento de que o usuário é um 

ser com necessidades de saúde e sociais. 

Nessa perspectiva, “[...] podem ser realizadas atividades para cada área 

profissional, como programações que visem à qualificação da equipe de saúde, na 

perspectiva de um trabalho interdisciplinar” (CONSELHO..., 2010, p. 61). 

  O reconhecimento da importância de um trabalho em equipe está expresso na 

Resolução nº 287, de 08 de outubro de 1998, Conselho Nacional de Saúde, a qual aponta a 

relevância das ações realizadas pelos diferentes profissionais de saúde, quatorze profissões 

de nível superior, a fim de contribuir para a intervenção interdisciplinar e integralidade da 

atenção. 

  Nesse processo de conhecimento da integralidade da atenção dos serviços de 

saúde, os/as Assistentes Sociais residentes vivenciam diversos serviços que possibilitam 

através da leitura da realidade social, apreender as determinações socioeconômicas e 

culturais que incidem na vida dos usuários e seus familiares e nas demandas postas a 

profissão de Serviço Social. 

  
É importante desenvolver a capacidade de ver, nas demandas individuais, as 
dimensões universais e particulares que elas contêm. O desvelamento das 
condições de vida dos sujeitos atendidos permite ao assistente social dispor de um 
conjunto de informações que, iluminadas por uma perspectiva teórico-crítica, lhe 
possibilita apreender e revelar as novas faces e os novos meandros da questão 
social que o desafia a cada momento no seu desempenho profissional diário 
(IAMAMOTO, 2012, p.53). 

 

 O/A Assistente Social residente ao vivenciar experiências nos diversos rodízios 

tem a possibilidade de desenvolver e/ou fortalecer a capacidade de fazer as conexões entre 

a realidade de vida dos usuários e as condições sócio-históricas e sanitárias em que estão 

inseridos, observando as experiências exitosas, mas também os limites postos no 

funcionamento da rede de serviços como a dificuldade de integralidade da atenção que 

remete a não articulação entre os níveis de complexidade, assim como aponta para a 

inexistência de resolutividade das ações e serviços de saúde.  
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 Torna-se visível essa situação na grande procura dos usuários pelo HMWG, 

Hospital de urgência e emergência, devido a alguns municípios do estado do RN não 

oferecerem aos usuários serviços de saúde de atenção básica e média complexidade, 

comprometendo a assistência realizada, dificultando o acesso aos níveis de atenção à 

saúde.    

 A vivência nos rodízios estabelecidos nos Programas de Residência Integrada 

Multiprofissional dos Hospitais HUOL e HUAB, é, pois, um dos espaços de qualificação 

profissional que assume uma grande importância por ser possibilidade de reflexão da 

intervenção dos/as Assistentes Sociais residentes frente às manifestações da questão social 

que têm rebatimentos no processo saúde-doença dos usuários, bem como na elaboração e 

reelaboração de protocolos de intervenção interdisciplinar nesses Hospitais para o 

desenvolvimento de um trabalho em equipe com qualidade.  

 Trabalho em equipe é, pois, um desafio para a incorporação dos diversos 

saberes profissionais, objetivando o compartilhamento e articulação de saberes e fazeres 

das áreas de conhecimento, no sentido de atender de forma qualificada os usuários, 

considerando suas necessidades e reconhecendo seus direitos de saúde e sociais. 
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