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RESUMO
Este artigo relata a inserção da odontologia na Residência
Integrada em Saúde: Atenção Básica em Saúde Coletiva, 
desenvolvida no Centro de Saúde Escola Murialdo vincu-
lado à Escola de Saúde Pública. O programa de residência 
é uma modalidade de pós-graduação lato sensu de ensino 
em serviço destinado a preparar profissionais para atuar 
na gestão, no planejamento e na clínica de atenção básica 
à saúde. Apresentam-se um breve histórico da formação 
multiprofissional desenvolvida nessa instituição, a forma 
de ingresso, a organização curricular do programa e as 
mudanças ocorridas nesse contexto no período de 2000 a 
2009. Por meio deste relato, busca-se partilhar reflexões 
sobre os desafios e as potencialidades dessa formação.
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ABSTRACT
This article reports the inclusion of dentistry in the 
Residência Integrada em Saúde: Atenção Básica em Saúde
Coletiva (Integrated Health Residency: Primary Care in 
Community Health), developed at the Centro de Saúde-
Escola Murialdo (Center for Health-Murialdo School),
linked to the Escola de Saúde Pública (School of Public 
Health). The residency program is a form of post-graduate 
education with a broad range of service teachings aimed 
at preparing professionals to work in management, plan-
ning, and a primary health care clinic. The article presents 
a brief history of the multidisciplinary training developed 
in this institution, the form of admission to the program, 
the organization of the curriculum, and the changes which 
occurred in this context in the period from 2000 to 2009. 
Through this report we seek to share thoughts on the 
challenges and potential of such training.
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INTRODUÇÃO

Os programas de residência multiprofis-
sional/integrada em saúde adquiriram maior 
visibilidade, no país, nesta última década, com 
sua inclusão nas políticas de educação e saúde 
fomentadas e reconhecidas como importantes 
para a implementação do Sistema Único de Saú-
de (SUS), principalmente como dispositivo para 
a aprendizagem do trabalho em equipe com vis-
tas à integralidade da atenção e do cuidado em 
saúde (BRASIL, 2004; CECCIM; FERLA, 2003). 
Esse trabalho relata a inserção da odontologia e 
suas singularidades na experiência de formação 
em serviço do Programa de Residência Integra-
da em Saúde (RIS): Atenção Básica em Saúde 
Coletiva no Centro de Saúde Escola Murialdo 
(Murialdo), vinculado à Escola de Saúde Pública 
do Rio Grande do Sul (ESP/RS). 

O texto foi construído por profissionais cirur-
giãs-dentistas que acreditam na potencialidade 
dessa formação e vivenciam pela ordem de au-
toria, respectivamente:  coordenação, docência 
e orientação de pesquisa;  preceptoria, docência 
e orientação de trabalhos de conclusão e apren-
dizado como residente nesse programa. Consi-
deramos que essa é uma forma de compartilhar 
experiências e reflexões com aqueles que bus-
cam a qualificação de profissionais para atuação 
no SUS. A escrita surgiu a partir da apresentação 
dos programas de residência multiprofissional 
do Rio Grande do Sul, que incluem a odontolo-
gia, no IV Encontro Gaúcho de Técnicos de Ser-
viço Público Odontológico (EGATESPO), em 
2009, e do reconhecimento da importância de 
produção textual sobre o tema. 

Breve histórico da formação 
multiprofissional no Murialdo

O reconhecimento do Murialdo como 
centro formador na atenção primária/básica é 

citado em vários artigos, dissertações e teses 
(CONILL, 2008; FALK, 1999; FARIAS; STEIN;
HOFFMANN, 2004; GOULART, 2002). A ins-
tituição foi fundada em 1957, como posto de 
puericultura resultante de um convênio entre 
a Associação de Proteção à Infância e o Depar-
tamento de Saúde da Secretaria da Educação 
e Saúde Pública do Governo do Estado. Em 
1963, passou a Centro Médico Social São José 
do Murialdo e, em 1964, a partir de um convê-
nio com a Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS) passou a se caracterizar como 
local de formação e aperfeiçoamento de pes-
soal da Secretaria de Estado da Saúde do Rio
Grande do Sul (SES/RS) e como campo de es-
tágio em medicina preventiva e saúde pública 
da Faculdade de Medicina (BUSNELLO, 1976).

Em 1975 foi criado o Sistema de Saúde Co-
munitária Murialdo, com estrutura composta 
por uma unidade-sede e quatro postos avan-
çados. Foi definida uma população adstrita em 
um território delimitado para ser atendida por 
esse sistema sob responsabilidade das equipes 
com o enfoque da vigilância e da educação 
em saúde, incorporando já naquela época al-
guns dos princípios da atenção primária (BUS-
NELLO, 1976; SILVA, 2002). 

A primeira turma da residência médica em 
Saúde Comunitária teve início, no Murialdo,
em 1976, e dois anos depois o programa ad-
quiriu caráter multiprofissional com o ingresso 
de assistentes sociais, enfermeiros e médicos 
veterinários. Em 1983 a Comissão Nacional de 
Residência Médica reconheceu a formação mé-
dica do Murialdo como Programa de Residência
Médica em Medicina Geral Comunitária, sendo 
assim a primeira residência na área no país. Em 
2002, esse programa passou a ser denominado 
Programa de Residência Médica em Medicina
de Família e Comunidade (SILVA, 2002).

 A análise de documentos institucionais 
possibilitou constatar que a residência médi-
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ca teve continuidade ao longo dos anos, mas 
o mesmo não aconteceu com o programa de 
formação multiprofissional que sofreu inter-
rupção nos períodos de 1986-87, 1990-91, 
1997-99, em função de diferentes conjuntu-
ras da gestão estadual de saúde. O programa 
apresentou diferentes denominações (estágio, 
treinamento ou aperfeiçoamento especializa-
do), tempo de duração e remuneração dife-
renciada da formação médica. Entre os cerca 
de 300 profissionais de saúde que fizeram sua 
formação no Murialdo até 2000, verifica-se 
que os formados em odontologia apresenta-
ram pouca inserção, apenas uma pessoa ini-
ciou e concluiu o estágio especializado, como 
era denominada a formação multiprofissional 
naquele período (1980-81). A ênfase da for-
mação na graduação para a clínica privada 
centrada no modelo biomédico, possivelmen-
te, influenciou a decisão dos cirurgiões-dentis-
tas não buscarem essa capacitação.

No período de 1996 a 2009, a gestão do Mu-
rialdo vinculou-se por parte do ensino à ESP/RS
e por parte da assistência ao Departamento de 
Coordenação de Hospitais, pois as Unidades
Básicas de Saúde (UBS) de Porto Alegre foram 
municipalizadas, mas aquelas vinculadas à insti-
tuição permaneceram sob gestão estadual.  Em 
1999, com o auxílio da Faculdade de Educação 
da UFRGS, foi elaborado um curso de aperfei-
çoamento pedagógico para os profissionais do 
Murialdo a fim de qualificá-los para a retomada 
da formação multiprofissional, interrompida 
desde 1996 (ROSSONI et al., 2000). Essa reto-
mada ocorreu por meio da Portaria 16/99, de 1 
de outubro de 1999, da SES/RS (RIO GRANDE
DO SUL, 1999), que criou o Aperfeiçoamento 
Especializado e o integrou ao Programa de Re-
sidência Médica já existente, instituindo a Resi-
dência Integrada em Saúde (RIS), coordenada 
pela ESP/RS e mantida pela SES/RS (CECCIM;
ARMANI, 2001; ROSSONI et al., 2000). 

Essa mudança foi incorporada já no pro-
cesso seletivo de 1999 para os programas de 
residência de 2000 nos locais credenciados 
da SES/RS para a Residência Médica, que são 
o Ambulatório de Dermatologia Sanitária, o 
Hospital Psiquiátrico São Pedro e o Murialdo.
Em 2003, o Hospital Sanatório Partenon par-
ticipou também desse processo abrindo vagas 
em Pneumologia Sanitária. Os programas têm 
caráter multiprofissional e são desenvolvidos 
em instituições públicas da SES/RS.

Como resultado do processo de legiti-
mação da RIS, a Lei 11.789 de 17 de maio de 
2002, criou, no âmbito da SES/RS, o Programa 
de Bolsas de Estudos para o programa da RIS
e no mesmo ano foi construído o regimento 
que orienta essa formação (RIO GRANDE DO
SUL, 2002a). Os residentes de todas as áreas 
profissionais recebem a mesma bolsa mensal 
independentemente da categoria profissional, 
incluindo auxílio-moradia e alimentação. Os
programas têm duração de dois anos, ofere-
cendo vagas para o terceiro ano opcional me-
diante novo processo seletivo. 

 A Residência Integrada em Saúde: Atenção 
Básica em Saúde Coletiva desenvolvida no Mu-
rialdo oferecia, em 2000, vagas para médicos 
no Programa de Residência em Medicina de Fa-
mília e Comunidade e para assistentes sociais, 
cirurgiões-dentistas, enfermeiros, nutricionis-
tas e psicólogos no Aperfeiçoamento Especia-
lizado em Saúde Coletiva: Atenção Básica. Em 
2007 passou a incluir no processo seletivo duas 
vagas para fisioterapeutas e em 2009 também 
duas vagas para farmacêuticos.

Em janeiro de 2009 ocorreu a assinatura de 
convênio entre o gestor estadual e municipal 
para a municipalização da assistência das UBS
pertencentes ao Murialdo, e esse fato além 
de dar conta do princípio da descentralização 
da saúde e da responsabilidade municipal pela 
assistência na atenção básica na região do Par-
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tenon, colocou fim a um impasse que se esten-
deu por quase dez anos. Diante disso, um dos 
desafios que se colocou para a configuração da 
residência consistiu na expansão da inclusão 
da formação na Estratégia de Saúde da Família
(ESF). Então, em 2010, isso se tornou possível 
com a inserção de residentes de várias áreas 
profissionais e de pelo menos cinco residentes 
de odontologia de primeiro ano em equipes de 
saúde da família, em tempo integral, nas ESF
Herdeiros, Viçosa, Lomba do Pinheiro, Pito-
resca e Ernesto Araujo (ex-UBS 4, a residência 
nesse local foi interrompida em 2007 e reto-
mada em 2009) pertencentes à Gerência Dis-
trital Partenon-Lomba do Pinheiro da Secreta-
ria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre. 
Essa conformação permite aos residentes tra-
balhar com uma população adstrita menor em 
um território definido e com os agentes comu-
nitários de saúde, o que, por vezes, se torna 
difícil em UBS que atendem uma população de 
mais de 10.000 pessoas. Manteve-se a inserção 
de residentes de primeiro ano nas UBS 3 e 8 e, 
de segundo ano, nas UBS 2, 3, 6, 8 e São José.

A SELEÇÃO E A INSERÇÃO DOS 
RESIDENTES DE ODONTOLOGIA

O processo seletivo para ingresso na RIS
inclui duas etapas, mediante edital público. Em 
2009 a primeira etapa da seleção contemplou 
a realização de prova escrita com 40 questões 
de saúde coletiva e 10 questões de conheci-
mento específico de odontologia. Esse proces-
so é comum para todas as áreas profissionais 
ingressantes no programa, respeitando-se a 
inclusão do conhecimento de cada área, como 
ocorre com a odontologia. Os candidatos clas-
sificados entre os primeiros lugares (em geral 
cinco vezes o número de vagas por área, o que 
para a odontologia equivale a 35 candidatos) 
realizam a segunda etapa que constou de análi-

se de curriculum vitae. Até 2006 eram incluídas 
também entrevista e visita de campo nessa eta-
pa, mas processos judiciais discutindo a subje-
tividade da entrevista provocaram sua exclusão 
do processo seletivo nestes últimos três anos.

O programa iniciou, em 2000, oferecendo 
38 vagas anuais, sendo que vinte eram para a 
Medicina, seis para a Enfermagem e três vagas 
para cada uma das seguintes áreas: Nutrição, 
Odontologia, Psicologia e Serviço Social. Cada 
residente de Odontologia, selecionado para in-
gresso anual, atuava em duas equipes das Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS) pertencentes, 
na época, ao Murialdo e localizadas no bairro 
Partenon, que eram respectivamente as UBS 2 
e 6, 3 e 4 e 5 e 7. 

No processo seletivo de 2004 para ingres-
so no programa da RIS, em 2005, ocorreu um 
aumento de vagas, ficando a odontologia desde 
então com sete vagas, o que se deveu ao re-
conhecimento do gestor estadual e da coorde-
nação do programa da demanda estabelecida 
no País de profissionais qualificados para atuar 
nas equipes do Programa de Saúde da Família.
Com a ampliação do número de ingressantes, 
cada residente de odontologia passou a atuar 
em uma das UBS vinculada à gestão do Murial-
do e na UBS 8 (unidade mantida pelo Hospital 
Moinhos de Vento). A alocação de um residente 
de odontologia de primeiro ano e um de segun-
do ano na mesma UBS/USF mantém-se com 
algumas adequações. Por exemplo, em 2009, 
um novo campo de formação foi incluído, pois 
duas das UBS tradicionalmente envolvidas com 
a residência apresentavam condições físicas e 
de preceptoria limitadas, o que fez com que 
permanecessem apenas com os residentes de 
segundo ano. Isso também exigiu a inserção de 
dois residentes de primeiro ano em uma das 
UBS municipalizadas, em que ocorreu a im-
plantação de duas equipes de ESF. Essa siste-
matização permite fixar os residentes em um 
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local nos dois anos de formação e propicia o 
desenvolvimento de vínculo com a comunida-
de e com a equipe, um princípio fundamental 
para o trabalho na atenção básica em saúde.

A ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO: 
CAMPO E NÚCLEO DE SABERES E 
PRÁTICAS

A proposta do programa atual da Residência
Integrada em Saúde: Atenção Básica em Saú-
de Coletiva é a formação multiprofissional por 
meio de um programa de ensino com currículo 
único para as diferentes profissões, havendo, 
no entanto, parcela de conteúdo dos núcleos 
específicos de cada área profissional partici-
pante, sem que ocorram, com isso, formações 
independentes (CECCIM; ARMANI, 2001; 
ROSSONI et al., 2000). O objetivo é formar 
profissionais para o planejamento, a gestão e a 
clínica da atenção básica em saúde que possam 
atuar interdisciplinarmente e que propiciem a 
atenção integral ao indivíduo e à comunidade. 

O ensino é em serviço, visando à formação 
de profissionais para práticas inovadoras pauta-
das nos princípios da universalidade, equidade 
e integralidade, sendo a saúde entendida de 
forma ampla e, portanto, com responsabilida-
de que deve ser compartilhada por todos: go-
verno, profissionais e sociedade organizada. A 
formação integra-se ao objetivo do serviço de 
constituir unidades básicas de saúde com um 
caráter mais resolutivo e participativo, promo-
vendo maior credibilidade da comunidade a 
esse nível do sistema de saúde. 

A Residência Integrada em Saúde tem car-
ga horária total máxima de 5.760 horas e anu-
al mínima em todos os programas de 2.880 
horas, sendo que cerca de 20% desse total 
corresponde às atividades de reflexão teórica 
e cerca de 80 %, às atividades de formação 
em serviço, organizadas pedagogicamente, 

levando-se em conta os conceitos de núcleo 
e campo de conhecimento e atuação (CAM-
POS, 1997; ROSSONI; FARIAS, 2002). Nessa 
formação busca-se contemplar os eixos do 
quadrilátero da formação que são: o ensino, a 
assistência, a gestão e o controle social (CEC-
CIM; FEUERWERKER, 2004), entendendo que 
são essenciais na formação de um profissional 
de saúde comprometido com a afirmação da 
vida e com a implementação do SUS, enquanto 
acesso à saúde como direito e cidadania.

Atividades de formação em serviço

A formação ocorre dentro de serviços pú-
blicos com uma prática interdisciplinar na aten-
ção em saúde e com manutenção de precep-
toria de acordo com as especificidades de cada 
profissão. O contato continuado dos residen-
tes em formação com os usuários das ações e 
serviços de saúde possibilita o cruzamento dos 
saberes e o desenvolvimento de competências 
e habilidades profissionais, mais adequados à 
exigência ética de atender a cada cidadão con-
forme sua necessidade, levando em conta as 
características epidemiológicas e sociais da po-
pulação (CECCIM; ARMANI, 2001; ROSSONI
et al., 2000).

Durante o primeiro ano, os residentes de-
senvolvem preponderantemente atividades 
como membros da equipe multiprofissional de 
uma UBS/USF. Nessa formação são desenvol-
vidos aspectos ligados à atitude profissional, 
ao núcleo específico de conhecimentos e de 
atuação e ao campo comum de conhecimentos 
e atividades. No núcleo específico de conhe-
cimentos e atuação, o residente realiza aten-
dimento individual de sua área de formação e 
recebe orientação do preceptor local de cada 
serviço. No campo de conhecimentos e atua-
ção são realizadas as atividades comuns a todas 
as áreas que compõem o programa de residên-
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cia. Essas atividades são:  acolhimento aos usu-
ários; territorialização; vigilância em saúde; ati-
vidades de capacitação de outros profissionais; 
participação em eventos, campanhas de saúde, 
reuniões da comunidade local, bem como de 
conselhos e conferências municipais e estadu-
ais; organização e coordenação de grupos de 
prevenção e promoção da saúde (gestantes, 
adolescentes, qualidade de vida, controle de 
peso, saúde mental etc.); atendimento sistemá-
tico em creches e escolas; visita e/ou consulta 
domiciliar com a finalidade de conhecer as con-
dições de vida da comunidade, fazer busca ati-
va dos pacientes evadidos e atender pacientes 
com dificuldades para deslocamento. 

No segundo ano da residência, metade da 
carga horária semanal de formação em serviço 
continua contemplando as atividades em aten-
ção primária realizadas nas unidades básicas de 
saúde convencionais ou em unidades de estra-
tégia de saúde da família. Quatro turnos da se-
mana são destinados aos campos de formação 
curriculares na assistência, no planejamento e 
gestão e na vigilância em saúde disponibilizados 
em serviços e órgãos da rede municipal e esta-
dual. É facultado ao residente realizar dois me-
ses de formação opcional mediante apresenta-
ção de um projeto de trabalho que contemple 
metade do período em assistência na atenção 
básica, esteja de acordo com critérios definidos 
pelo regulamento da residência e seja subme-
tido à aprovação da Comissão Local de Ensino 
e Pesquisa (instância pedagógica do programa). 

Os campos de formação curriculares obri-
gatórios comuns a todas as profissões, no 
segundo ano, com duração de um mês, são: 
em gestão, na Coordenação da Estratégia de 
Saúde da Família; em vigilância, na Coordena-
ção Geral de Vigilância em Saúde (CGVS) da 
SMS e/ou no Centro Estadual de Vigilância em 
Saúde (CEVS). Os residentes também desen-
volvem durante um mês em tempo integral o 

gerenciamento do serviço de atenção primá-
ria em que atuam em parceria com a coorde-
nação da equipe.

Os campos de formação em serviços curri-
culares específicos dos residentes de odonto-
logia contemplam o planejamento e a gestão 
em saúde bucal no nível estadual e no muni-
cípio de Porto Alegre, respectivamente na Se-
ção Estadual de Saúde Bucal e na Assessoria de 
Planejamento - Saúde Bucal; urgências odon-
tológicas no serviço de Pronto Atendimento 
Cruzeiro do Sul, estomatologia e atendimen-
to odontológico dirigido a pacientes especiais 
no Centro de Saúde Santa Marta e gestão na 
2ª Coordenadoria Regional de Saúde. Para os 
residentes em formação nas UBS é oferecido 
vivência de forma curricular em unidade de 
saúde da Estratégia de Saúde da Família, a qual 
ocorre na ESF Lomba do Pinheiro. O período 
de duração da formação nesses campos, em 
geral, é de um mês.

Atividades de Reflexão Teórica

As atividades de reflexão teórica são de-
senvolvidas na forma de: seminários, estudo 
de casos, aulas expositivas, grupos de estudos, 
trabalho em grupo e outras formas combina-
das com o grupo de residentes. A estruturação 
dessas atividades considera a realidade epide-
miológica local e as necessidades do grupo de 
residentes e abrange três dimensões da forma-
ção: o campo da saúde coletiva, o campo da 
atenção básica/primária e o núcleo específico 
de cada profissão.

As Atividades de Reflexão Teórica Campo 
comuns às quatro ênfases da RIS vinculadas à 
ESP/RS são organizadas por eixos temáticos 
que enfocam aspectos históricos e da atuali-
dade na área da saúde coletiva e que desafiam 
o residente a lidar com diferentes conceitos e 
posicionar-se frente ao mundo do trabalho. 
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O eixo Estratégias de Organização da Aten-
ção e Gestão em Saúde permite ao residente, 
a partir da compreensão do processo saúde-
-doença-cuidados-práticas, analisar e discutir 
a constituição histórica dos saberes e práticas 
institucionais no campo da saúde; os desenhos 
de atenção e as práticas de cuidados à saúde; a 
educação e o ensino como elementos produ-
tores da saúde individual e coletiva; o processo 
de trabalho em saúde e a gestão e o planeja-
mento das organizações de saúde.

O eixo Abordagens em Pesquisa e Avaliação 
em Saúde instrumentaliza os residentes para a 
aplicação dos métodos de avaliação e para o 
planejamento das estratégias de prevenção, 
proteção, recuperação, vigilância e assistên-
cia à saúde. A proposta é estimular a prática 
de pesquisa como exercício de avaliação dos 
serviços e analisar a relação dos trabalhadores 
de saúde com os usuários e com a equipe de 
trabalho, utilizando como referencial os princí-
pios e diretrizes do SUS e da ética em pesqui-
sa. O objetivo é produzir conhecimento capaz 
de promover a saúde por meio de medidas de 
alcance coletivo, utilizando indicadores epide-
miológicos e de qualidade de vida que têm usa-
do indicadores operacionais (número de leitos, 
capacidade instalada da rede, disponibilidade 
de cobertura vacinal) e sociais (educação, ren-
da, acesso aos serviços de saúde) e, mais re-
centemente, a dados antropológicos (compor-
tamento, estilo de vida, significados e valores 
atribuídos pelos grupos sociais) (RIO GRANDE
DO SUL, 2002b).

As Atividades de Reflexão Teórica Campo 
Atenção Primária à Saúde e Estudo de Casos 
constituem o eixo transversal de formação dos 
residentes de todas as profissões contempladas 
na RIS: Atenção Básica, estimulando, assim, a 
integração dos saberes e práticas de residentes 
e preceptores de diferentes áreas profissionais. 
Elas são realizadas pelo corpo técnico-docente 

do Centro de Saúde-Escola Murialdo. Na ati-
vidade de reflexão teórica Atenção Primária à 
Saúde, os conhecimentos ministrados durante 
o primeiro ano de residência são: princípios de 
atenção primária, processo de territorialização 
como instrumento de diagnóstico de comuni-
dade, vigilância em saúde, estudo de grupos e 
famílias, abordagens dos ciclos vitais (módulos 
de Saúde da Criança, Saúde do Adulto, Saúde
da Mulher e do Homem), avaliação e monito-
ramento na atenção básica e gerenciamento de 
uma UBS/ESF.

Os encontros de Estudo de Caso com re-
sidentes, docentes e preceptores do Murial-
do/ESP-RS e da Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) permitem a troca de experiências entre 
as equipes de saúde abordando discussões so-
bre projetos terapêuticos voltados aos indiví-
duos, suas famílias, grupos sociais e à situações 
do processo de trabalho e das práticas viven-
ciadas pela equipe de saúde junto à população 
da área adstrita às UBS/ESF.

As Atividades de Reflexão Teóricas do Nú-
cleo de Odontologia têm como objetivo manter 
os residentes com o conhecimento específico 
atualizado, reforçar conteúdos indispensáveis 
à prática clínica e, dessa maneira, propiciar 
atenção qualificada aos usuários dos serviços 
de saúde. Essas atividades possuem periodici-
dade semanal e são organizadas pelo orienta-
dor do núcleo de odontologia, que se incumbe 
de apresentar os conteúdos propostos e ouvir 
as sugestões do grupo de residentes quanto a 
outros temas de seu interesse. No primeiro 
ano ela busca fundamentar ações em equipes 
de atenção primária, constituídas por: inserção 
no trabalho em equipe multidisciplinar, atenção 
integral nas práticas de saúde e na saúde bucal 
do indivíduo, da família e da comunidade.

A atividade de núcleo de odontologia do 
segundo ano abrange: urgências odontológicas, 
estomatologia, pacientes especiais e urgências 
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médicas em odontologia. Trabalha, também, 
com a instrumentalização do residente para o 
desenvolvimento do planejamento, da gestão e 
da avaliação de serviços de saúde. O estudo e a 
discussão em bioética, ética e legislação, gestão 
da estratégia de saúde da família e vigilância em 
saúde bucal são temas prioritários para desen-
cadear reflexões e preparar o residente para a 
inserção nos campos de formação do segundo 
ano, em que se incluem a rede de serviços de 
assistência e vigilância em saúde e os órgãos de 
gestão municipal e estadual do SUS.

A produção de conhecimento na RIS

Durante o segundo semestre do primeiro 
ano é garantida ao residente carga horária cur-
ricular para a elaboração do projeto de pesqui-
sa desenvolvido no segundo ano. Esse projeto, 
após aceito na instituição em que vai ser exe-
cutado, deverá ser submetido à avaliação do 
Comitê de Ética. Após aprovação do projeto, 
ele será executado durante o segundo ano do 
programa de residência. Os dados produzidos 
e analisados resultantes desse projeto deve-
rão ser organizados na forma de artigo para 
publicação. O trabalho de conclusão de cur-
so é avaliado na sua forma escrita e mediante 
apresentação oral, sendo pré-requisito para a 
conclusão do curso a entrega da versão final do 
trabalho baseada nos apontamentos da banca 
de avaliação. Esta produção é apresentada em 
eventos locais, nacionais e internacionais, pelos 
residentes, que têm 15 dias anuais para partici-
pação em eventos.

DESAFIOS E POTENCIALIDADES 

Com a municipalização da assistência das 
UBS vinculadas até 2009 ao Murialdo, um dos 
desafios é a realização do programa de residên-
cia nessa nova configuração em que a incum-

bência da assistência nas UBS/ESF é da SMS, e 
a gestão do ensino permaneceu vinculada ao 
Centro de Saúde Escola Murialdo, ligado di-
retamente a ESP/RS. Várias reuniões políticas 
e pedagógicas para pactuar essa relação e dar 
conta dessas mudanças foram realizadas desde 
a assinatura do convênio. O espectro de UBS
e profissionais envolvidos com a residência foi 
ampliado desde então, mas alguns problemas 
inerentes à precariedade do trabalho perma-
necem, como as condições de estrutura física 
e de equipamentos necessários para a atuação 
clínica e o contrato de trabalho terceirizado dos 
profissionais com atuação na ESF, o que torna 
seus vínculos instáveis e fragiliza o investimento 
feito para prepará-los para a preceptoria. 

Um dos aspectos especialmente ligado à 
odontologia refere-se às condições para o 
atendimento clínico-odontológico curativo 
aos usuários dos serviços, realizado pelos re-
sidentes até 2009, no Módulo de Odontologia,
pois nas UBS em que ocorria a formação, não 
havia consultórios odontológicos. Afora o fato 
de que o funcionamento do módulo constan-
temente é prejudicado pelo sucateamento do 
equipamento e falta muitas vezes de material, a 
ampliação da inserção dos residentes em novos 
serviços exigiu mudanças nessa referência. Os
atendimentos odontológicos de usuários das 
ESFs Herdeiros e Pitoresca realizados pelos re-
sidentes destas ESFs ocorrem nos locais que já 
eram referência para a população dessas áreas, 
como a UBS Bananeiras e a UBS São Carlos. 
As UBS 2, 3, 6 e a ESF Ernesto Araujo continu-
am referenciando para o Módulo de Odonto-
logia na Unidade Central e as ESFs Lomba do 
Pinheiro e Viçosa e as UBS São José e Morro
da Cruz (UBS 8) possuem cirurgiãs-dentistas e 
consultórios locais. Isso não quer dizer que o 
cirurgião-dentista somente possa trabalhar na 
atenção básica se houver equipamento dispo-
nível para o atendimento clínico. Há inúmeras 
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atividades de promoção e prevenção de saúde, 
passíveis de realização, que exigem baixa com-
plexidade tecnológica e alta densidade relacio-
nal. Por outro lado, não há como desconsiderar 
o grande acúmulo de necessidades curativas 
ainda existentes nos usuários que acessam os 
serviços de saúde, o que exige que o aparato 
tecnológico esteja em condições de responder 
a essas demandas.

Desde a implantação da RIS, de 2000 até 
2009, 33 residentes de odontologia concluíram 
a formação na RIS: Atenção Básica, sendo que 
oito realizaram, inclusive, o programa de ter-
ceiro ano opcional. Pelo menos cinco desses 
egressos atuam nas equipes de saúde bucal da 
ESF de Porto Alegre. Considera-se que o nú-
mero de equipes de saúde bucal na ESF é mui-
to precário para atender às necessidades de 
saúde bucal da população. Em pesquisa recente 
realizada com egressos de todas as ênfases da 
RIS, no período 2003-2006, constata-se uma 
inserção maior desses profissionais nos servi-
ços de saúde municipais. Os resultados dessa 
pesquisa apontam que a RIS prepara para um 
fazer crítico no âmbito do SUS e tornou-se um 
divisor de águas na vida profissional dos egres-
sos, abrindo portas para o trabalho (BELLINI
et al., 2009). Isso demonstra que, nesta última 
década, a formação multiprofissional na RIS foi 
decisiva para a inserção e o preparo de pro-
fissionais para atuação no SUS, como apontava 
Faustino et al. (2004) em relação à importância 
dessa formação para os cirurgiões-dentistas.

Vale também salientar que o engajamento 
dos residentes na legitimação deste proces-
so de formação redundou, em 2006, no re-
conhecimento da residência como especia-
lização em saúde coletiva junto ao Conselho 
Federal de Odontologia (2006). A partir da 
regulamentação nacional dos programas de 
residência multiprofissional em área profis-
sional da saúde encaminhou-se, em outubro 

de 2008, o credenciamento do programa à 
Comissão Nacional de Residência Multiprofis-
sional em Saúde, do Ministério da Educação 
(BRASIL, 2005, 2009). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este texto se propôs a registrar aspectos 
históricos e sociais da inserção da odontologia 
na formação multiprofissional, que ocorre no 
Centro de Saúde Escola Murialdo, desde o final 
da década de 70. Além disso, há uma implica-
ção política em se pensar modelos de formação 
que tenham como centralidade o usuário e a 
integralidade da atenção. Pensar a formação 
em serviço, na modalidade de residência mul-
tiprofissional, implica entender que o trabalho 
em saúde a qualquer nível de atenção (pri-
mária, secundária e terciária), para que possa 
propiciar atenção integral ao indivíduo e à co-
munidade, deve ser um trabalho realizado em 
equipe de saúde. Nesse contexto, a inserção 
dos residentes de odontologia em programas 
de formação em serviço permitirá a troca de 
saberes entre as diferentes profissões, alteran-
do e complementando a formação realizada na 
graduação para, posteriormente, atuarem na 
rede de serviços do SUS.

Na área da saúde, a educação em serviço 
é uma das formas de desenvolver o aperfeiço-
amento profissional, tanto pela presença con-
tínua nos locais de produção das ações como 
pelo estabelecimento de estratégias de apren-
dizagem coletiva. A familiaridade com o tra-
balho em equipe e o convívio com diferentes 
olhares sobre o fazer em saúde, aprendendo a 
superar os conflitos oriundos das corporações 
profissionais, compõem o cenário dessa forma-
ção. O programa pressupõe o desenvolvimen-
to de um campo de conhecimentos comuns, 
mas também o atendimento das especificida-
des de cada área. Espera-se que os cirurgiões-
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-dentistas formados na Residência Integrada
em Saúde sejam competentes e resolutivos 
quanto aos aspectos clínicos individuais e cole-
tivos, em sua área específica, mas trabalhando 
em equipes multiprofissionais.
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