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RESUMO

O presente artigo emergiu da experiência de estágio do
3º ano da Residência Integrada em Saúde (RIS) com ênfa-
se na gestão e planejamento na Política Estadual de Saúde
Mental através da reflexão sobre a formação em saúde.
Foi realizado um apanhado histórico, legal e conceitual da
RIS, destacando o processo de Reforma Psiquiátrica nes-
te contexto. A partir disso, ressalta-se a importância da
formação como estratégia propulsora de mudanças no
modelo de atenção, apontando para a lógica da atenção
integral, com a proposta de indissociabilidade entre aten-
ção, gestão, ensino e controle social no agir em saúde.

PALAVRAS-CHAVE

Educação em saúde. Gestão em saúde. Reforma dos ser-
viços de saúde. Saúde mental.

ABSTRACT

The present article emerged from the training experience
of the third year in the Residência Integrada em Saúde
(RIS) with emphasis in management and planning in the
State Policy of Mental Health through the reflection about
the formation in health. A historical, legal and conceptual
summary was made, highlighting the Reforma Psiquiátri-
ca process in this context. The formation importance as a
propeller strategy of changes in the attention model was
sticked out, pointing for integral attention logic, with the
proposal that attention, management, education and so-
cial control in health action are inseparable.
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Health education. Health management. Health care
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INTRODUÇÃO

A Residência Integrada em Saúde (RIS) é
uma modalidade de educação profissional pós-
graduada multiprofissional, de caráter interdis-
ciplinar, desenvolvida em ambiente de servi-
ço, mediante trabalho sob supervisão. As ca-
tegorias profissionais contempladas são: Edu-
cação Artística, Educação Física, Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia,
Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacio-
nal e Medicina (com edital e processo seletivo
distinto a partir de 2006). Fundamentada nos
princípios do Sistema Único de Saúde (SUS),
a RIS orienta e acompanha atividades de aten-
ção integral à saúde em serviços assistenciais
da rede pública, promovendo atividades de
estudo e reflexão sobre a prática de atendi-
mento e atuação em Saúde Coletiva (RIO
GRANDE DO SUL, 2002).

Trata-se de Residência Integrada por esta-
belecer a integração dos Programas de Espe-
cialização; a integração entre trabalho e edu-
cação; a integração de diferentes profissões
da saúde como Equipe de Saúde (campo e
núcleo de saberes e práticas profissionais em
articulação permanente), a integração entre
ensino, serviço e gestão do SUS, bem como a
integração do campo das ciências biológicas,
humanas e sociais.

O caráter inovador da proposta de Resi-
dência Integrada encontra seus primórdios no
Centro de Saúde-Escola Murialdo (CSEM),
onde, em 1976, iniciou-se o Programa de Resi-
dência em Medicina Geral Comunitária que, no
ano seguinte, adquiriu caráter multiprofissional
ao agregar profissionais de enfermagem, servi-
ço social e medicina veterinária. O Sistema pro-
posto na época requeria a promoção da saúde,
o estudo da sociedade e a intervenção em zoo-
noses e vetores (CECCIM, 2001).

A residência multiprofissional foi oferecida
em poucos anos e sob regras distintas, sendo

que, após a regulamentação nacional da residên-
cia médica do CSEM, em 1983, o tempo de
duração e a remuneração passaram a diferir
entre os médicos e os demais profissionais. Isso
ocorreu porque, uma vez regulamentada, a pro-
fissão médica tinha garantido por lei seu reajus-
te salarial – o que não acontecia com as outras
áreas, que tiveram suas bolsas congeladas. Con-
siderando o período inflacionário vivido no Brasil
nessa época, a bolsa dos residentes não-médi-
cos desvalorizou de tal forma que, no início da
década de 1990, houve o término da residên-
cia multiprofissional, permanecendo apenas o
programa de residência médica.

A gestão do CSEM no ano de 1996 passa
para a Escola de Saúde Pública (ESP). O Go-
verno do Estado do RS, em sua gestão 1999-
2002, teve a formação em recursos humanos
como um dos eixos estratégicos da condução
política do setor que, através da III Conferên-
cia Estadual de Saúde (2000), estipulou a for-
mação e desenvolvimento para o trabalho no
SUS como um dos seus cinco eixos da gestão
estadual. Assim, a ESP/RS passou a ser o ór-
gão responsável pela execução da estratégia
de governo, no que diz respeito à formação
de recursos humanos em saúde.

É nesse contexto, e com sustentação nas
9ª, 10ª e 11ª Conferências Nacionais de Saú-
de, que em 1º de outubro de 1999, é aprova-
da a Portaria nº 16/99, criando o Programa de
Residência Integrada em Saúde, que, além de
ter o caráter multiprofissional, amplia as áreas
de concentração para Saúde Mental Coletiva,
no Hospital Psiquiátrico São Pedro, Atenção
Básica em Saúde Coletiva, no CSEM, e Proje-
tos Assistenciais em Dermatologia Sanitária, no
Ambulatório de Dermatologia Sanitária (RIO
GRANDE DO SUL, 2001).

A RIS apresenta uma proposta que visa a
preparar e especializar profissionais para a atua-
ção no SUS, buscando desenvolver aprendi-
zagens para a atenção integral à saúde, que
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venham se traduzir em acolhimento aos usuá-
rios, estabelecimento de vínculos terapêuticos,
responsabilização pelo cuidado à saúde, am-
pliação permanente da resolutividade da ação
assistencial e estímulo continuado à autonomia
das pessoas na proteção à sua saúde.

Os Ministérios da Saúde e da Educação
instituíram, por meio da Portaria Interminis-
terial nº 45, de 12 de janeiro de 2007, a Co-
missão Nacional de Residência Multiprofissional
em Saúde (CNRMS), órgão responsável pela
coordenação dos programas de Residência
Multiprofissional em Saúde e de Residência em
Área Profissional da Saúde.

A Portaria estabelece que os programas
se caracterizem como ensino de pós-gradua-
ção lato sensu sob a forma de curso de espe-
cialização, abrangendo as profissões que se
relacionam com a saúde, tais como: Biome-
dicina, Ciências Biológicas, Educação Física,
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoau-
diologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odon-
tologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia
Ocupacional.

Os programas são desenvolvidos em par-
ceria entre gestores e instituições formado-
ras, de acordo com a realidade local e ne-
cessidades socioepidemiológicas e orientados
pelos princípios e diretrizes do SUS.

A instituição de tal Portaria se legitima
enquanto importante avanço no processo de
formação para o SUS, visto que um de seus
eixos norteadores contempla a integração de
saberes e práticas que permitam construir
competências compartilhadas para a consoli-
dação do trabalho em equipe, com foco na
necessidade de mudança do processo de for-
mação, do trabalho e da gestão na saúde.

A Escola de Saúde Pública oferece quatro
ênfases para a realização do programa, quais
sejam: Atenção Básica em Saúde Coletiva (no
Centro de Saúde-Escola Murialdo), Saúde Men-
tal Coletiva (no Hospital Psiquiátrico São Pe-

dro), Dermatologia Sanitária (no Ambulatório
de Dermatologia Sanitária) e Pneumologia Sa-
nitária (no Hospital Sanatório Partenon).

Durante os dois anos oferecidos pelo pro-
grama, o residente baseia sua atuação na assis-
tência. Há a possibilidade de realização do ter-
ceiro ano, no qual a proposta é empreender
projetos voltados à organização e gestão de
sistemas/serviços de saúde, bem como ativi-
dades de pesquisa, ensino e, em menor grau,
assistência.

O presente artigo sobre formação em saú-
de surgiu da experiência do 3º ano da RIS com
enfoque na gestão e planejamento na Política
Estadual de Saúde Mental.

A Política de Saúde Mental do Estado do
Rio Grande do Sul tem o objetivo de definir e
executar ações que possibilitem a ampliação e
o fortalecimento da Atenção Integral em Saú-
de Mental, considerando a legislação vigente e
as características epidemiológicas (RIO GRAN-
DE DO SUL, 2007). As legislações que orien-
tam as ações em saúde mental para uma visão
comunitária e extra-hospitalar têm como
conseqüência a constatação de que o modelo
hospitalocêntrico não é resolutivo no que se
refere às necessidades individuais e sociais fren-
te à realidade do sofrimento psíquico com
ações promotoras de cidadania.

FORMAÇÃO DE TRABALHADORES
PARA O SUS

Um conceito ampliado de saúde foi apresen-
tado na VIII Conferência Nacional da Saúde (1986).
Nesse momento, a saúde foi definida como

o processo resultante das condições de ali-
mentação, habitação, educação, renda, meio
ambiente, trabalho, transporte, emprego, la-
zer, liberdade, acesso e posse da terra e aces-
so aos serviços de saúde, sendo, antes de tudo,
o resultado das formas de organização social
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da produção, as quais podem gerar desigual-
dades nos níveis de vida.

O profissional da área da saúde, portanto,
requer uma formação na qual possa apropriar-
se desses conceitos e dos princípios e diretri-
zes do Sistema Único de Saúde (Lei nº 8.080/
90 e Lei nº 8.142/90), que é o sistema brasi-
leiro adotado para a prestação universal de
saúde (SOARES, 2001) que, por mandato
constitucional, deve ordenar o processo de
formação profissional na área.

Atualmente, tanto na saúde pública como
na privada se evidencia o alto índice de medi-
calização do sofrimento psíquico, o que está
relacionado ao modelo biomédico de atenção
e aos avanços farmacológicos. O uso de psi-
cofármacos tem sua importância e necessida-
de em muitos casos, mas costuma ser aponta-
do como a única possibilidade de tratamento
(SILVEIRA, 2007). Daí a importância de uma
clínica ampliada, pautada na escuta, no acolhi-
mento e no vínculo, que Campos (2003) con-
ceitua como uma clínica centrada no sujeito
enfermo (não na doença), e na possibilidade
de adoecer, bem como nos grupos de sujeitos
com quem convive (família, classe, instituições,
entre outros), na circunstância socioeconômi-
ca em que vive e dependendo do trabalho em
equipe, da interação interdisciplinar das clíni-
cas de diferentes áreas, na direção da propos-
ta da integralidade e de superar a fragmenta-
ção dos saberes.

O SUS e os conceitos em saúde foram
construídos para superar o modelo anterior,
baseado em medidas somente curativas, hos-
pitalocêntricas e médico-centradas. Isso im-
plica a estimulação de uma atuação interdisci-
plinar na saúde, com um processo de forma-
ção profissional mais contextualizado, com ên-
fase em medidas de promoção, prevenção,
cura e reabilitação, levando em conta as di-
mensões sociais, econômicas e culturais da po-

pulação, instrumentalizando os profissionais para
enfrentarem os problemas do processo saúde/
doença da população (CAMPOS et al., 2001).

A formação do profissional de saúde ne-
cessita contemplar a preparação para atuar em
equipes multiprofissionais, com o ideal da in-
terdisciplinaridade (PUSTAI, 2004), o que sig-
nifica que deve considerar aspectos sociais,
biológicos, culturais, ecológicos e econômicos
que definem as características epidemiológi-
cas da população, assim como um entendimen-
to sobre os modos de intervenção.

Schaedler (2001) trabalha o campo da
educação em saúde na perspectiva das práti-
cas pedagógicas em saúde e, ao refletir sobre
o trabalho em rede como prática pedagógica
e suas implicações, afirma que esse se baseia
em consensos provisórios, que demandam
uma prática de escuta relativa àqueles que pro-
curam os serviços e também entre os profis-
sionais envolvidos, direta ou indiretamente no
atendimento. A educação em saúde, nessa
perspectiva, não se pauta em divisões do tipo
saúde ou doença, justo ou injusto – mas em
uma multiplicidade – saúde e doença, justo e
injusto – com o potencial para a criação de no-
vas possibilidades de invenção de si e do mun-
do (MELLO, 2002). Trata-se, dessa maneira, da
tentativa de concretização das diretrizes e dos
princípios do SUS: a universalidade, a eqüidade
e a integralidade de atendimento.

A necessidade de mudança torna-se evi-
dente em função das novas organizações no
mundo do trabalho em saúde e das exigências
em relação ao perfil dos novos profissionais,
já que o conceito de saúde citado anteriormen-
te é mais amplo, fazendo com que o desafio da
interdisciplinaridade e/ou transdisciplinaridade
seja constante. Algumas estratégias para o avan-
ço na formação desses profissionais estão sen-
do feitas em situações como a aprovação da
Portaria já citada, que institui a Residência Multi-
profissional em Saúde.
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A REFORMA PSIQUIÁTRICA NO
RIO GRANDE DO SUL: A FORMAÇÃO
ENQUANTO ESTRATÉGIA DE
MUDANÇA

 O Brasil, em especial nas décadas de 1970
e 1980, viveu uma avalanche de mobilizações
sociais e políticas, em que a ocupação dos
espaços coletivos se deu em grande medida
pelos movimentos sociais. Nesse contexto, a
8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986,
e a Constituição de 1988, mudam o cenário
ampliando a compreensão das políticas sociais
e do conceito de saúde, estabelecendo os pres-
supostos para a Reforma Sanitária Brasileira.
O Movimento de Luta Anti-Manicomial articu-
lado com diferentes representações sociais de
usuários, familiares e trabalhadores contribuiu
enormemente para essas mudanças e abertu-
ra de possibilidades de construção de outros
modos de atenção.

O movimento da Reforma Psiquiátrica
reorientou a atenção à saúde mental de um mo-
delo historicamente centrado no hospital para
a atenção de base territorial e comunitária.
“Assim, a Reforma Psiquiátrica se constitui
como um processo social, no qual se faz ne-
cessário recolocar uma demanda historicamen-
te construída de exclusão do diferente – ou
seja, para o louco, o hospício” (AMARANTE,
2005, p. 69). A desconstrução desta lógica
passa não apenas pela reorganização ou cria-
ção de novas instituições, mas requer funda-
mentalmente a capacidade de produzir inter-
venções que rompam efetivamente com as
práticas segregadoras e com uma cultura psi-
quiátrica centrada no manicômio, embate este
que se constitui em um estado de permanente
tensionamento e disputa.

A Reforma Psiquiátrica dialoga com o cen-
tro do país e, externamente, com a Itália, onde
já estava instalada há mais tempo. No Rio
Grande do Sul, além dessas trocas, outras

importantes foram realizadas com a América
Latina. A Coordenação da PAISMental (Política
de Atenção Integral em Saúde Mental do RS)
participou, em 1987, do “Curso de Adiminis-
tración de Serviçios de Salud Mental”, em Con-
córdia, Província de Entre-Rios na Argentina.
Durante esse curso ocorreu o 4º Seminário
Nacional de Salud Mental, com representan-
tes de todas as províncias e de 33 municípios
gaúchos. Nesse intercâmbio foi elaborado o
documento “Delineamentos para a Elaboração
da Política de Saúde Mental para o Rio Grande
do Sul” coerente com a Reforma Sanitária
(FAGUNDES, 1992).

Era preciso uma estratégia para a mudan-
ça das tecnologias de atenção, e a capacitação
foi um dos seus eixos principais, com a reali-
zação a partir de 1989 de cursos de Adminis-
tração em Saúde Mental Coletiva, de Especia-
lização em Saúde Mental Coletiva e, poste-
riormente, de Políticas Sociais e Municipaliza-
ção, que contaram com a assessoria perma-
nente de Rubén Ferro, de Córdoba, Argenti-
na. Concomitantemente, outros encontros,
eventos, conferências e fóruns de discussão
em saúde mental foram realizados em Porto
Alegre, Santa Maria, Passo Fundo e Bagé,
abrangendo 150 municípios e diretamente 450
pessoas do RS, outros Estados e países, em
intercâmbios com a Escola de Saúde Pública,
Universidades e Prefeituras.

Em março de 1991, durante o Curso de
Administração em Saúde Mental ministrado em
Bagé, realizou-se um Fórum Estadual de Saú-
de Mental, com representantes do Foro Con-
córdia e Uruguaio de Saúde Mental, de São
Paulo e de 300 municípios gaúchos, para ava-
liar o processo da Reforma e trocar experiên-
cias. Nesse encontro foi criado o Fórum Gaú-
cho de Saúde Mental (FAGUNDES e OLIVEI-
RA, 1992).

A capacitação ampliou e acelerou a rede
da Reforma Psiquiátrica Gaúcha e dos cursos,
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constituíram-se novos serviços de atenção em
Saúde Mental, apoiados pela municipalização
das prefeituras, que trouxe autonomia para a
criação de oficinas de criatividade, leitos em
hospitais gerais, pensões e moradias protegi-
das, cooperativas, associação de usuários e
familiares.

No final da década de 1980, 1/3 dos 467
municípios gaúchos já contavam com alguma
modalidade de serviços em saúde mental,
inventando novas formas de cuidado e encon-
trando na intersetorialidade os desafios e
instrumentos para mudança de referenciais.

Como consolidação do processo desen-
cadeado, foi então aprovada a Lei Estadual da
Reforma Psiquiátrica no Rio Grande do Sul (Lei
nº 9.716/92). Suada, desejada e articulada com
os movimentos sociais, que determina a subs-
tituição progressiva dos leitos nos hospitais
psiquiátricos por uma rede de atenção inte-
gral em saúde mental.

Com a criação e funcionamento de servi-
ços desencadeados principalmente pela articu-
lação de profissionais que participaram dos cur-
sos de capacitação, muitos municípios incluíram
na sua Lei Orgânica Municipal questões de Saú-
de Mental criando assim Leis Municipais.

Em abril de 2001 foi aprovada a Lei Fede-
ral nº 10.216, que dispõe sobre a proteção e
os direitos das pessoas portadoras de trans-
tornos mentais e redireciona o modelo assis-
tencial em saúde mental. Essa conquista da luta
Antimanicomial foi o resultado de um amplo
processo, que se constituiu a partir de movi-
mentos populares, mudanças culturais, constru-
ção de novos modelos tecnoassistenciais e no-
vas tramas conceituais. Esse processo e seu
resultado provaram com participação e respei-
to, o quanto outros modos são necessários para
atender a singularidade em um compromisso
ético com projetos de vida e futuro.

Atualmente, segundo dados da Política de
Saúde Mental do Estado, 99,4% dos municí-

pios desenvolvem alguma ação em saúde men-
tal, comportando a rede: 687 leitos psiquiá-
tricos em hospitais gerais, 128 CAPS em fun-
cionamento (sendo 103 cadastrados), 104
ambulatórios especializados e Serviços Resi-
denciais Terapêuticos em 5 municípios. As
Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS)
orientam os municípios para a construção de
redes locais de atenção através de capacita-
ções, assessoramentos, articulações interse-
toriais entre outras ações.

CONSIDERAÇÕES

Dessa maneira, conforme os pressupos-
tos da Reforma Sanitária, a formação na área
da saúde deve ter como objetivo a transfor-
mação das práticas profissionais e da própria
organização do trabalho, bem como estrutu-
rar-se para oferecer acolhimento e cuidado às
várias dimensões e necessidades de saúde das
pessoas, dos coletivos e das populações. Sen-
do a formação uma tarefa socialmente neces-
sária, ela deve guardar para com a sociedade
compromissos ético-estético-políticos e não
pode estar atrelada a valores tradicionais, mas
sim às transformações da sociedade e aos va-
lores em mutação. Ceccim e Feuerwerker
(2004) destacam que o componente serviço
não pode ser restrito às práticas de atenção,
mas deve compor uma estrutura de condu-
ção das políticas, a gerência do sistema e a
organização de conhecimentos do setor.
Assim, os autores propõem a noção quadrilá-
tera para a formação, ou seja, a integração e
indissolubilidade entre ensino – gestão –
atenção – controle social.

A transformação da formação e da gestão
no trabalho em saúde não é uma questão sim-
plesmente técnica, pois envolve mudanças nas
relações, nos processos, nos atos produtores
de saúde e, principalmente, nas pessoas. São
questões tecnopolíticas que aludem à articula-
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ção de ações para dentro e fora das institui-
ções de saúde, na perspectiva do aumento da
qualidade de gestão, do aperfeiçoamento da
atenção integral, do domínio do conceito
ampliado de saúde e do fortalecimento do
controle social no sistema.

Há a necessidade de uma

transcodificação dos conceitos de cada disci-
plina e cultura profissional, apontando para o
estabelecimento de um vocabulário básico
comum a partir da práxis coletiva e hegemô-
nica do grupo [...] não homogeneização teó-
rica, [...] mas deixar abertas as diferenças
inter-teóricas e interprofissionais de forma
compreensiva e colaborativa. (VASCONCE-
LOS, 1997, p. 40)

O movimento da interdisciplinaridade di-
reciona práticas voltadas para as trocas inter-
setoriais, onde não somente a disciplina, mas
também os setores se reorganizam nas inter-
venções que transcendem a especificidade re-
ordenando políticas públicas de atenção. Des-
se mesmo modo, as relações estabelecidas nas
formas de gestão e planejamento governamen-
tais passam por um rompimento da fragmen-
tação entre setores, corroborando as refor-
mas ocorridas nos últimos anos em vários se-
tores do tecido social, tanto no âmbito gover-
namental como na sociedade como um todo.

Neste contexto, o conhecimento fundamen-
tado na razão, na certeza, na previsibilidade,
na repetição, na continuidade, é insuficiente e
limitador.[...] É preciso coragem e poder para
extinguir instituições, inventar outras e gerar
conhecimentos contemporâneos em harmo-
nia com a complexidade e diversidade huma-
nas. (FAGUNDES,1992, p. 3-4)

O desafio que se coloca, portanto, é o de
produzir um trabalho que escape de um siste-

ma totalizador, lidando e convivendo com
ações comprometidas eticamente com a vida
e suas urgências e esteticamente envolvidas
com os afetos, articulado a um paradigma éti-
co-estético-político, “Ético no que se refere
ao desejo pela diferença, estético por se agen-
ciar no sentido da criação de novos processos
de subjetivação e político por estar necessa-
riamente implicado, assumindo compromissos
e riscos” (BARROS, 1996, p. 181).

Cada vez mais se fortalece a certeza da
paixão por este caminho, que não se sabe ao
certo se é escolhido ou escolhe nos encon-
tros e desencontros da vida, com as descons-
truções e invenções de pessoas “sentipensan-
tes”, que cada vez mais somam e multiplicam
seus fazeres na busca do respeito à singulari-
dade humana.
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