RESIDÊNCIAS MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE NO
ENFRENTAMENTO DA COVID-19: RELATO DE INTERVENÇÕES
INTERPROFISSIONAIS
MULTIPROFESSIONAL RESIDENCES IN HEALTH TO FACE COVID-19: REPORT OF INTERPROFESSIONAL INTERVENTIONS
RESIDENCIAS MULTIPROFESIONALES EN SALUD EN EL COMBATE DE LA COVID-19: RELATO DE INTERVENCIONES
INTERPROFESIONALES

Pal av r as- chave :
Re sidênc ia Mult iprof issional em
Saúde ; Infecçõe s por coronav írus ;
Pandemias.

Viviane Oliveira Mendes Cavalcante

1

Diógenes Farias Gomes

2

Thatianna Silveira Dourado

3

Francisco Annielton Borges Sousa

4

Marianne César Gomes

5

Maria Alcineide Dias Araújo

6

RESUMO
Trata-se de um relato de inter venção que objet ivou descrever as e xper iênc ias
de coordenadores, docentes e discentes de dois programas de residênc ias
mult iprof issionais, na implementação de inter venções para o enf rentamento
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da Cov id-19, desenvolv idas sob a perspec t iva da inter prof issionalidade. A
e xper iênc ia ocor reu de março a novembro de 2020, a par t ir da Residênc ia
Mult iprof issional em Saúde Mental e Residênc ia Mult iprof issional em Saúde da
Família , d a Escola de Saúde Pública Visconde de Saboia. Ident if icaram-se que
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as ações possibilitaram maior engajamento de residentes com prof issionais
de diversos ser v iços do Sistema Munic ipal de Saúde, com ênfase na Estratégia
Saúde da Família e na Rede de Atenção Psicossoc ial, fac ilitando a colaboração
inter prof issional em saúde para a prestação de apoio psicossoc ial, v igilânc ia
em saúde e ações de promoção da saúde e prevenção de agravos. Desse modo,
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concluiu-se que a integração entre programas de residênc ias e sistemas de
saúde cor responde a uma relação que tece desaf ios e potenc ialidades no
campo da inter prof issionalidade e que semeia um potenc ial para a resolução
da emergênc ia de saúde pública por Cov id-19.
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ABSTRACT
This is an inter vent ion repor t, which aimed to descr ibe the e xper iences of coordinators, teachers, and student s
of two mult iprofessional residenc y programs in the implementat ion of inter vent ions to face Cov id-19, developed
f rom the perspec t ive of inter professionalit y. The e xper ience took place f rom March to November 2020, f rom the
Mult iprofessional Residence in Mental Health and Mult iprofessional Residence in Family Health, f rom the Escola de
Saúde Pública Visconde de Saboia. We ident if ied that these ac t ions enabled greater engagement of resident s w ith
professional s f rom dif ferent ser v ices of the Munic ipal Health System, w ith emphasis on the Family Health Strateg y
and the Psychosoc ial Care Network, fac ilitat ing inter professional collaborat ion in health to prov ide psychosoc ial
suppor t, health sur veillance, and health promot ion and disease prevent ion ac t ions. Thus, we concluded that
the integrat ion of residenc y programs and health systems cor responds to a relat ionship that weaves challenges
and potent ialit ies in the f ield of inter professionalit y, and that sows a potent ial for resolv ing the public health
emergenc y by Cov id-19.
RE SUMEN
Se trata de un relato de inter venc ión, que objet ivó descr ibir las e xper ienc ias de coordinadores, docentes y de
los alumnos de dos programas de residenc ia mult iprofesionales en la implementac ión de inter venc iones para
el combate de la Cov id-19, desar rolladas bajo la perspec t iva de la Inter profesionalidad. La e xper ienc ia ocur r ió
de marzo hasta nov iembre de 2020, a par t ir de la Residenc ia Mult iprofesional en Salud Mental y Residenc ia
Mult iprofesional en Salud familiar, de la Escuela de Salud Pública Visconde de Saboia. Se ident if icó que las
acc iones posibilitaron mayor par t ic ipac ión de residentes con profesionales de diversos ser v ic ios del Sistema
Munic ipal de Salud, con énfasis en la Estrategia de Salud familiar y en la Red de Atenc ión Psicosoc ial, fac ilitando
la colaborac ión inter profesional en salud para prestac ión de apoyo psicosoc ial, v igilanc ia en salud y acc ión de
promoc ión de salud y prevenc ión de agrav ios. De ese modo, se concluye que la integrac ión entre programas de
residenc ias y sistemas de salud cor responde a una relac ión que teje desaf íos y potenc ialidades en el campo de la
Inter profesionalidad y que siembra un potenc ial para resoluc ión de la emergenc ia de salud pública por Cov id-19.

INTRODUÇÃO

os prof issionais for am ac ionados, sendo os residentes
em saúde incluídos na es t r atégia “O Br asil Cont a

O ano de 2020 est á sendo marcado pel a pr inc ipal

Comigo – Residentes na área de Saúde por meio da

cr ise de saúde pública dos últ imos cem anos. Até

Por t ar ia GM nº 580, de 27 de março de 2020, a f im

o mês de outubro, for am mais de 4 4 mil hões de

de promover, por meio de incent ivo f inanceiro, a

casos conf ir mados e 1.178.475 mor tes no mundo

incor por ação das ações de residentes de Progr amas

por Cov id-19 (SAR S-Cov2) . Somente no Br asil , for am

mult iprof issionais e uniprof issionais nos espaços

mais de 5,5 mil hões de casos conf ir mados e 158.456

es t r atégicos de enf rent amento da Cov id-19 3 .

mor tes 1 .

E ssa

ação

es t r atégica,

ent ão,

susc itou,

das

A pandemia revelou desaf ios organiz ac ionais

ins t ituições for mador as, a adesão dos Progr amas de

e est r utur ais dos sistemas de saúde de todos os

Residênc ias em Saúde aos pl anos locais de ges t ão do

países ao redor do mundo e pôs à prova os modelos

cuidado dur ante a pandemia, par a o desenvolv imento

pr ivados, prev idenc iár ios e univer sais de saúde.

de ações de prevenção e v igil ânc ia da Cov id-19,

Como esper ado, os sistemas pr ivat ist as, como o dos

como apoio psicológico, es t ímulo ao isol amento

E s t ados Unidos da Amér ica (EUA) , diferentemente

soc ial , atenção hospit al ar e monitor amento dos

de países com sistemas univer sais (Br asil , E spanha,

casos. E sses Progr amas for am impor t antes parceiros

It ália e out ros) , apresent ar am o menor desempenho

par a qualif icar e inovar os processos de assis tênc ia,

nas ações prevent ivas e gar ant ia do direito à saúde 2 .

for mação e prevenção.

Desse modo, no Br asil , for am implement adas
inter venções

como

a

cr iação

de

hospit ais

de

As
têm

residênc ias
um

papel

mult iprof issionais

f undament al

na

em

for mação

saúde
e

na

campanha, as test agens r ápidas em ser v iços da

qualif icação do prof issional da saúde. Baseiam-se

E st r atégia Saúde da Família (E SF ) par a a ident if icação

f undament almente no e xerc íc io da integr alidade, a

de casos suspeitos e as campanhas par a o incent ivo ao

f im de propic iar as mudanças necessár ias no modelo

isol amento soc ial . Par a compor essas inter venções,

técnico -assis tenc ial .

A

residênc ia

aprof unda

os
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debates teór ico -pr át icos e per mite a const r ução

“As residências
multiprof issionais em
saúde se constituíram
como um dos dispositivos
para a operacionalização
da educação
interprof issional”

de novos saberes ent re as diferentes categor ias de
prof issionais da saúde 4 .
Par a t anto, este ar t igo busca descrever as
e xper iênc ias de coordenadores, docentes e discentes
de dois progr amas de residênc ias mult iprof issionais
na

implement ação

de

inter venções

par a

o

enf rent amento da Cov id-19, desenvolv idas sob a
per spec t iva da inter prof issionalidade.

METODOLOGIA

par a o enf rent amento da Cov id-19. Os result ados
Tr at a-se de um rel ato de inter venção, descr it ivo,
de car áter ret rospec t ivo, ocor r ido no per íodo de
março a novembro de 2020.
O munic ípio de Sobr al , Cear á, foi consider ado

da e xper iênc ia for am discut idos sob o referenc ial
teór ico da inter prof issionalidade 7- 8 .

RESULTADOS E DISCUSSÃO

como cenár io da e xper iênc ia, onde est ão presentes
as

Residênc ias

Mult iprof issionais

em

Saúde

da

Família (RMSF ) e Residênc ia Mult iprof issional em
Saúde Ment al (RMSM) , inst ituídas, respec t ivamente,

Atividades desenvolvidas pelos profissionais
da Residência Multiprofissional em Saúde
Mental

em 2001 e 2013, pel a E scol a de Saúde Pública
O par adigma da atenção psicossoc ial se paut a na

Visconde de Saboia (E SP-VS) , inst ituição integr ada

organiz ação dos processos de t r abal ho a par t ir da

à Secret ar ia de Saúde do munic ípio.
Os Progr amas de Residênc ias cont avam com 75

col abor ação inter prof issional , pois compreende que

prof issionais de diferentes categor ias da saúde

é por inter médio da hor izont aliz ação dos saberes e

(educação f ísica, enfer magem, f ar mác ia, f isioter apia,

da cooper ação ent re esses que é possível cons t r uir

fonoaudiologia, odontologia, psicologia, nut r ição,

pr át icas em saúde ment al desins t ituc ionaliz antes e

ser v iço

E sses

produtor as de autonomia 9 . Desse modo, os ser v iços

v ivenc iar am ações de enf rent amento da Cov id-19

que compõem a R AP S devem possuir a col abor ação

em ser v iços como hospit al de campanha, Cent ros de

inter prof issional como uma das diret r izes par a a

Saúde da Família (C SF ) , f ar mác ia de medicamentos

organiz ação do cuidado.

soc ial

espec iais,

e

ter apia

Vigil ânc ia

ocupac ional) .

Epidemiológica,

De

Vigil ânc ia

acordo

com

Soares 10 ,

as

residênc ias

Sanit ár ia, Unidade de Acol himento (UA) , Cent ro de

mult iprof issionais em saúde se cons t ituír am como

Atenção Psicossoc ial (C AP S) e sede adminis t r at iva

um

dos

da Secret ar ia Munic ipal da Saúde (SMS) , além de

da

educação

est r atégias v ir tuais como o pl ant ão psicossoc ial e

modalidade de ensino na saúde tem enf rent ado, ao

as lives realiz adas pelo Inst agr am, f ac ilit adas pel as

longo do tempo, alguns desaf ios rel ac ionados aos

E SP-VS.

impac tos de uma histór ia de for mação em saúde

E ssas ações for am acompanhadas pelo cor po
de docentes do Sistema Saúde E scol a, de modo

disposit ivos

par a

a

inter prof issional .

oper ac ionaliz ação
Contudo,

essa

ordenada por espec ialidades, com a pr át ica cent r ada
em um t r abal ho indiv idualiz ado e mecaniz ado.

que estes realiz ar am a f unção de coordenadores e

O conte x to pandêmico decor rente da Cov id-19

tutores, e por prof issionais v incul ados aos ser v iços

e x igiu dos prof issionais residentes um for t alec imento

da E SF e da Rede de Atenção Psicossoc ial (R AP S) , que

da integr ação e comunicação ent re as diver sas

atuam como preceptores de categor ia, assim como

categor ias prof issionais par a organiz ar um pl ano de

é prev isto nos respec t ivos Projetos Pedagógicos de

cuidado par a a minimiz ação dos agr avos. Com isso,

Cur sos da Saúde da Família e Saúde Ment al , a f im de

obser vou-se o aumento da coesão dent ro da equipe,

proporc ionar o e xerc íc io da pr át ica e da col abor ação

com o desenvolv imento de novas pr át icas a par t ir

inter prof issional

5-6

.

Este relato foi consolidado a par t ir da sistemat ização
das obser vações par t ic ipantes de coordenadores,
docentes e discentes, na implement ação de ações
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do diálogo ent re as prof issões, técnicos e gestores,
potenc ializ ando processos de t r abal ho a par t ir da
col abor ação inter prof issional .
A s adequações rel ac ionadas aos processos de

t r abal ho dos C AP S, dev ido à suspensão de gr upos
e

reor ient ação

dos

atendimentos

indiv iduais,

“Essas ações transcenderam
um atendimento em equipe
e proporcionaram uma
maior organização em
torno das necessidades de
saúde locais”

desencadear am a necessidade de mais encont ros e
diálogos ent re os t r abal hadores do ser v iço, técnicos,
gestores e prof issionais residentes. Desse modo,
houve momentos de for te inter ação, desencadeando
a ref le xão cr ít ica sobre os processos de t r abal ho e a
cons t r ução de projetos de inter venções em respos t a
às f r agilidades ident if icadas. Tal ação se revelou
essenc ial e, como produto de ref le xão, foi obser vada
a

impor t ânc ia

desses

diálogos

per manentes

no

cot idiano do ser v iço, que se for t alecer am no cur so

acesso aos Equipamentos de Proteção Indiv iduais

da pandemia.

(EPI);

além

disso,

for am

or ient ados

a

f icar

A par t ir da atuação diret a com a atenção à cr ise

protegidos e atentos à saúde ment al , ent re out r as

em saúde ment al dur ante a pandemia, percebeu-se o

temát icas. E sses momentos proporc ionar am t rocas de

quanto o adoec imento não se rest r inge aos aspec tos

e xper iênc ias ent re os par t ic ipantes e prof issionais.

biológicos, mas est á for temente inter ligado ao

O envolv imento e a ar t icul ação ent re os diver sos

ident if icadas

setores, com foco na const r ução de ações de educação

situações de cr ise rel ac ionadas à inst abilidade

em saúde par a a popul ação em situação de r ua (P SR) ,

f inanceir a, quando for am reduz idas as rendas de

foi f undament al par a a condução das ações f rente

muitos usuár ios que as gar ant iam por meio de um

à pandemia. For am consider ados atores es t r atégicos

t r abal ho autônomo. I sso repercut iu na gar ant ia de

par a a organiz ação das ações emergenc iais da

seus direitos básicos, como aliment ação e mor adia.

pandemia de Cov id-19 par a a P SR : Saúde, A ssis tênc ia

conte x to

soc ial .

Também

for am

Junto a essa f r agilidade, as rest r ições rel ac ionadas
ao conv ív io soc ial , em que espaços de escut a, de

Soc ial , Soc iedade Civ il , Segur ança Pública e Órgãos
de Gar ant ias de D ireitos.

t rocas afet ivas e ressignif icação proporc ionados

E ssas ações t r anscender am um atendimento em

por at iv idades gr upais, t anto na comunidade como

equipe e proporc ionar am uma maior organiz ação em

nos gr upos f ac ilit ados por prof issionais do ser v iço,

tor no das necessidades locais de saúde. Todav ia,

t iver am que ser suspensas, dif icult ando a cober tur a

os prof issionais que par t ic ipam de uma pr át ica

de pessoas com sof r imento ment al .

col abor at iva necessit am de modelos de gover nança

E sses desaf ios reforçam f ir memente a integr ação

cl aros e objet ivos e de protocolos de atendimento

ent re os prof issionais ; no ent anto, ainda obser vamos

que f avoreçam a inter ação par a alcançar os objet ivos

a resistênc ia de alguns deles na tent at iva de

propos tos neles. Com isso, f azem-se necessár ios

per manecer no modus fac iendi do encaminhamento,

encont ros regul ares par a promover as t rocas de

sem diálogo com a equipe. Severo e D imens tein 11

e xper iênc ias e compar t il hamento dos casos atendidos

analisam esse t ipo de resistênc ia a par t ir da

par a qualif icar a atenção.

possibilidade do resquíc io do predomínio do saber

Houve t ambém a necessidade de alocação de

psiquiát r ico sobre o cot idiano do ser v iço e o f ato

alguns residentes par a at iv idades v incul adas à

de as prof issões de saúde ainda est arem paut adas

ges t ão dos casos, de monitor amento e v igil ânc ia

em espec ialismos e com processos de t r abal ho

epidemiológica.

f r agment ados.

assis tênc ia soc ial , psicologia e educação f ísica

A Residênc ia em Saúde Ment al realizou uma
aprox imação

com

a

popul ação

em

situação

de

Desse

modo,

prof issionais

da

for am or ient ados a for necer apoio à Secret ar ia da
Saúde e Coordenação da Atenção Pr imár ia.

r ua, mediante at iv idades semanais no Cent ro de

E sse deslocamento dos residentes em saúde

Referênc ia à Popul ação em Situação de Rua (Cent ro

ment al dos seus espaços or iginár ios de atuação

POP) realiz adas por psicólogo, assistente soc ial e

desencadeou

um

prof issional de educação f ísica da residênc ia junto

de

direto

aos prof issionais do Cent ro de Atenção Psicossoc ial

“os

Álcool e out r as Drogas (C AP S-AD) . Nos momentos

desenvolv imento

de educação em saúde, for am apresent ados aos

ent anto, aler t a-se que esses deslocamentos, sem

par t ic ipantes os protocolos de biossegur ança e o

um necessár io acompanhamento pedagógico, podem

cont ato

dis t anc iamento

espec ialismos

com
se

de

os

desf izer am
projetos

das

usuár ios,
em

at iv idades
ou

seja,

prol

do

comuns” 11:3 43 .

No
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ger ar a sensação de desper tenc imento e provocar
f r agilidades no processo for mat ivo.

“Monitoramento
diár io dos pacientes
sintomáticos com
suspeita ou
diagnóstico de Covid-19”

O af ast amento dos residentes das suas áreas
de concent r ação e o envolv imento com ações da
gest ão, mesmo que necessár ias, proporc ionar am,
inic ialmente, a não ident if icação com as at iv idades
epidemiológicas.

I sso

foi

t r abal hado

com

um

acompanhamento cont ínuo e contou com o apoio
pedagógico

de

preceptores

e

docentes,

que

possibilit ar am a rev isão das pr át icas, buscando
signif icados par a a saúde ment al e a pr át ica
col abor at iva.

prof issionais

da

educação

f ísica,

psicólogos,

f isioter apeut as e assis tentes soc iais, uma par te

Atividades desenvolvidas pelos profissionais
da Residência Multiprofissional em Saúde da
Família

atuando presenc ialmente e out r a par te apoiando em
telet r abal ho.
O monitor amento er a realiz ado por meio de ligações
telefônicas diár ias, por no mínimo 14 dias, ou por

No conte x to da pandemia, algumas est r atégias

um per íodo maior, quando obser vada a necessidade

for am pensadas par a o enf rent amento da Cov id-19,

por

pr inc ipalmente

a

monitor amento, por sua vez, per mit iu a avaliação do

prevenção da disseminação do v ír us. Dessas, algumas

quadro dos pac ientes, bem como f ac ilitou o diálogo

for am def l agr adas pelos prof issionais- estudantes

com a equipe médica e de enfer magem, o que tor nou

v incul ados aos progr amas de residênc ia em saúde,

a linha de cuidado mais es t reit a e resolut iva, pois

a e xemplo do monitor amento como tecnologia de

a qualquer demanda hav ia o cont ato quase imediato

coordenação do cuidado dos casos conf ir mados ou

e er am for nec idas or ient ações cor ret as e adequadas

suspeitos da doença, impl ant ado pelo Progr ama de

par a o quadro desses pac ientes.

volt adas

par a

o

cont role

e

per sis tênc ia

dos

sintomas

respir atór ios.

O

Residênc ia Mult iprof issional em Saúde da Família de

No decor rer da evolução do quadro pandêmico

Rio Br anco, Acre, de modo que a e xper iênc ia promoveu

e a diminuição do número de novos casos, emergiu

a avaliação de r isco e gr av idade dos pac ientes,

o pl ano de retomada das at iv idades e com ele o

ident if icou as necessidades de atendimento, seja

retor no de par te e, pos ter ior mente, da tot alidade

presenc ial , teleconsult a ou atendimento de urgênc ia

dos residentes aos seus respec t ivos ter r itór ios, cada

e

um dent ro de sua categor ia ; de modo que as equipes

emergênc ia,

por

meio

de

acompanhamento

sis temát ico dos pac ientes 12 .

de residentes t iver am que adapt ar-se à reorganiz ação

No cenár io da E SF de Sobr al , os enfer meiros

dos ser v iços e col abor ar com o retor no per iódico das

residentes em Saúde da Família inser idos nas unidades

at iv idades. Os residentes atuar am junto às equipes

de saúde atuar am junto às equipes de Saúde da Família

de saúde na recons t r ução dos f lu xos de atendimento

(e SF ) , inic ialmente pr ior iz ando os atendimentos de

e na reorganiz ação do acol himento nas unidades,

pac ientes sintomát icos respir atór ios, o acol himento

bem como realiz ar am o pl anejamento do retor no de

dos casos de urgênc ia que chegavam às unidades de

gr upos e a for mul ação das ações de promoção de

saúde, o acompanhamento pré -nat al das ges t antes

saúde.

do ter r itór io e v isit as puer per ais por meio de
v ideochamada no aplicat ivo What sApp. A organiz ação
na f ar mác ia e dispensação de medicamentos teve uma

Experiências na vigilância
vigilância epidemiológica

sanitária

e

col abor ação impor t ante dos residentes de f ar mác ia.
Out ro apoio impor t ante se refere ao monitor amento

Objet ivando reduz ir o r isco da e xpansão da

diár io dos pac ientes sintomát icos com suspeit a ou

pandemia, os progr amas de residênc ias apoiar am

diagnóst ico de Cov id-19, semel hante à e xper iênc ia

a v igil ânc ia sanit ár ia por meio de abordagens em

de Rio Br anco. Tal monitor amento foi realiz ado pelos

v isit as domic iliares a pac ientes com diagnós t ico

c ir urgiões- dent is t as da equipe de saúde bucal dos

conf ir mado de Cov id-19 que resis t iam em cumpr ir

C SF, com o apoio das demais categor ias da Residênc ia

as or ient ações da equipe da E SF par a realiz ar o

em Saúde da Família como, por e xemplo, dent is t as,

isol amento soc ial ou quarentena e, assim, ev it ar a
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propagação do v ír us.

“O contexto atual
provocado pela condição
epidemiológica causada
pela Covid-19 provocou e
tencionou o ressurgimento
dos sujeitos coletivos”

A inter ação prof issional com objet ivos comuns
per mit iu a produção do cuidado ao enf rent amento da
pandemia, de maneir a compar t il hada e oferecendo
condições

par a

a

col abor ação

inter prof issional

ent re esses, como : disposição de realiz ar as ações
de enf rent amento nas v isit as e diálogos com os
pac ientes, f le x ibilidade e proat iv idade diante das
situações compar t il hadas e postur a par a acol her o
inesper ado diante das solic it ações da equipe da E SF.
E ssa postur a f avoreceu a cor responsabiliz ação ent re

198 8, é gar ant ida, nos pr inc ípios f undament ais da

residentes e prof issionais da v igil ânc ia sanit ár ia e

Cons t ituinte, a Par t ic ipação Soc ial , regul ament ada

E SF.

pel a Lei nº 8.142/90, que dispõe sobre a par t ic ipação

Out r as cont r ibuições t ambém ocor rer am por meio

da comunidade na Ges t ão do Sis tema Único de Saúde

de v isit as a empresas e da abordagem aos ônibus

(SUS) . A s dec isões que afet am a v ida da popul ação

que chegavam ao munic ípio, sempre com o intuito de

br asileir a

or ient ar o cumpr imento das medidas de isol amento

discussões colet ivas, promovendo o liv re e xerc íc io

soc ial e quarentena.

da c idadania dos atores soc iais, for t alecendo a

A equipe que realiz ava as v isit as er a compos t a

passam

a

ser

def inidas

a

par t ir

de

democr ac ia como essenc ial e legít ima 13 .

por dois assistentes soc iais residentes, uma técnica

O processo de redemocr at iz ação do país e os

de enfer magem e uma f isioter apeut a, sendo es t as

mov imentos soc iais, como o Mov imento de Refor ma

últ imas or iundas da equipe da v igil ânc ia sanit ár ia,

Sanit ár ia, for am deter minadores da matur ação de

sempre atuando quando solic it adas pel a equipe

um novo sujeito soc ial br asileiro, consc iente dos

da E SF, de for ma col abor at iva. No per íodo, for am

conceitos de soc iedade e de c idadania, bem como

realiz adas 138 abordagens domic iliares.

da impor t ânc ia de sua pr át ica cot idiana par a a

Out ro cenár io de atuação dos residentes foi a

t r ansfor mação da realidade 14 .

Vigil ânc ia Epidemiológica (V IGEP) , que objet iva

Nesse cenár io, o SUS apresent a em sua agenda

oferecer infor mações opor tunas e f idedignas par a as

sanit ár ia nac ional uma nova for ma de se f azer saúde,

autor idades sanit ár ias tomarem as dec isões no tempo

com dimensões polít icas, tecnológicas e ideológicas.

cer to. D iante do cenár io da pandemia de Cov id-19, a

Suas

V IGEP contou com a cont r ibuição de t rês residentes :

único,

dois f isioter apeut as e um nut r ic ionist a ; t ambém se

atendimento integr al sem prejuízos assis tenc iais e

junt ar am à equipe da V IGEP duas enfer meir as e dois

com par t ic ipação popul ar 15 . A par t ic ipação popul ar

prof issionais do Núcleo de Apoio Mult iprof issional

se consolida no SUS como es t r atégia de coges t ão,

(NAM) .

es t ando, assim, no campo dos direitos polít icos.

ações

e

ser v iços

organiz ado,

cons t ituem

descent r aliz ado,

um

sis tema

que

pres t a

Fez-se necessár ia uma est reit a ar t icul ação da

A renovação das es t r utur as polít icas e ideológicas

V IGEP com a Atenção Pr imár ia à Saúde (AP S) par a a

levou a uma r uptur a de par adigmas e fomentou o

invest igação e o r ast reamento dos casos suspeitos e

prot agonismo dos própr ios sujeitos, agor a v is tos

cont atos, com poster ior adoção de ações par a reduz ir

como escr itores e atores de uma his tór ia real .

o r isco de disseminação da doença e fechamento dos

O conte x to atual provocado pel a condição

casos que t iver am alt a do t r at amento, por meio de

epidemiológica causada pel a Cov id-19 provocou e

busca at iva junto à AP S, de aliment ação do sis tema

tenc ionou o ressurgimento dos sujeitos colet ivos. A

baseado em protocolos est abelec idos pelo munic ípio

pandemia fez com que o mundo sof resse par alisações

e da const r ução de mapas par a o monitor amento dos

das

casos suspeitos e diagnos t icados.

diver sas for mas de inter ação soc ial .

at iv idades

econômicas

e

inter rompesse

as

O isol amento soc ial recomendado por autor idades

Experiências complementares

sanit ár ias t rou xe a necessidade de ref let ir sobre a
condição de vulner abilidade humana, em que todos

No Br asil , o per íodo da dit adur a milit ar vetou

passar am a ser dependentes e interdependentes de

o e xerc íc io do direito à c idadania. Somente com

cuidados ao longo da v ida. Cuidar envolve diver sas

a redemocr at iz ação, na Const ituição Feder al de

t aref as, dent re el as : acol her, escut ar, ser empát ico,
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zel ar pelo bem indiv idual e colet ivo, mas como f azer

“O isolamento social
recomendado por
autor idades sanitár ias
trouxe a necessidade de
refletir sobre a condição de
vulnerabilidade humana”

isso quando fomos af ast ados de nossos pares, pelo
menos da for ma na qual est ávamos acostumados, em
que as rel ações pessoais envolv iam encont ros soc iais
presenc iais e os afetos er am e x ter naliz ados em for ma
de abr aços, sor r isos e toques? Como manter a saúde
ment al e se sent ir acol hido em meio ao cenár io
de angúst ias e incer tez as? D iante de situações
desaf iador as não temos todas as respost as, mas
procur amos a cada inst ante enf rent ar e desenvolver
habilidades que nos levam a buscar est r atégias

de atenção, valor iz ando um t r abal ho integr ado e

de comunicação e inter ação que minimizem os

compromet ido com o bem- es t ar soc ial . Par a Reeves,

danos soc iais e afet ivos causados pelo cenár io

Xy r ichis e Zwarens tein 16 , o t r abal ho em saúde, diante

epidemiológico.

das necessidades dos usuár ios, da f amília ou da

A necessidade de dist anc iamento e isol amento
soc ial
de

afetou,

percept ivelmente,

mov imentos

organiz ação

enf rent amento, e x ige a per manente ar t icul ação dos
diferentes saberes e das pr át icas prof issionais. É

ter r itór ios assis t idos pel as residênc ias aqui c it adas.

essa per manente inter ação que nos aprox ima de um

Desse

compar t il hamento

modelo de atenção à saúde mais integr al , que é a

e empoder amento soc ial sobre direitos soc iais à

met a que se busca alcançar nas pr át icas pedagógicas

saúde e métodos de prevenção à Cov id-19 for am

dos progr amas de residênc ias.

mecanismos

pr inc ipalmente

comunidade, que, na maior ia das vezes, são de dif íc il

nos

modo,

popul ares,

a

de

paut as de diálogos v ir tuais nos gr upos de What sApp,

D iante dos comple xos desaf ios que surgir am,

tensionados por prof issionais e líderes comunit ár ios.

a par t ir das discussões foi possível obser var a

Um dos desaf ios dessa est r atégia foi a adesão e

impor t ânc ia do t r abal ho em equipe e a pr át ica

compromisso da comunidade dev ido às dif iculdades

col abor at iva como fer r ament a de integr ação ent re

de acesso à inter net e ocupações cot idianas.

os diver sos saberes que se const ituem necessár ios

Obser vou-se que o novo conte x to das rel ações

par a

o

apr imor amento

do

t r abal ho

em

saúde.

soc iais, com rest r ições de cont ato e o direc ionamento

Ut iliz ando -se

par a o uso de meios v ir tuais, embor a f avor ável ao

se f ac t ível a e xecução de ações propos t as a par t ir

incent ivar a moder niz ação e conec t iv idade, t rou xe

de

consigo a necessidade de soc ializ ação ent re as

condic ionantes soc iais, cultur ais e biológicos for am

pessoas, car ac ter íst ica f undament al do conv ív io

consider ados e ampl amente discut idos.

um

da

pr át ica

pl anejamento

col abor at iva,

par t ic ipat ivo,

em

tor nouque

os

humano. I sso, por t anto, desencadeou uma sér ie

O envolv imento de diver sos sujeitos e saberes

de casos de ansiedade ident if icados por busca

opor tunizou diálogos ent re os campos disc iplinares,

telefônica ao C AP S.

tor nando possível aprender com o out ro. Por f im,

D iante

desse

problema,

uma

est r atégia

foi no cenár io de incer tez as que o e xerc íc io da

complement ar do C AP S, integr ada aos prof issionais

inter prof issionalidade ganhou força e reuniu esforços

da psicologia e ser v iço soc ial das duas residênc ias,

par a t r ansfor mar e promover a saúde das pessoas.

foi o Pl ant ão Psicossoc ial , que se f undamentou na
assistênc ia à pessoa com sof r imento ment al , por meio
de redes soc iais (What sApp, Instagram e Facebook) e

CONCLUSÃO

telefonemas. Tal est r atégia se comprometeu numa

A col abor ação das residênc ias mult iprof issionais

rel ação ent re a rede de saúde ment al e de educação

em saúde, por meio de es t r atégias realiz adas no

em saúde do munic ípio, proporc ionando pr át icas

enf rent amento da pandemia em cur so, consider ando

inter prof issionais

a

em

saúde,

que

caminhar am

educação

e

a

col abor ação

inter prof issionais,

par a desfechos posit ivos, como a prevenção ao

possibilitou parcer ias e qualif icação do cuidado

agr avamento de síndromes de ansiedade e quadros

por meio da rede de atenção à saúde do munic ípio,

gr aves de depressão.

for t alecendo o cont role soc ial e os protocolos

E ssas

e xper iênc ias

for t alec imento

de

ações

proporc ionar am
integr adas

ent re

o

clínicos e de manejo de casos suspeitos e conf ir mados

as

de Cov id-19, com v is t as ao enf rent amento ef icaz da

residênc ias, e del as com os prof issionais das redes
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pandemia.

Entende -se

a

impor t ânc ia

da

col abor ação

inter prof issional par a o enf rent amento da pandemia,
t r abal hando diante de uma demanda eminente por
atenção à saúde. C abe dest acar que a col abor ação
sistemát ica per mit iu obser var uma redução dos casos
por meio do monitor amento, dist anc iamento soc ial ,
quarentena e organiz ação dos ser v iços.
A atual cr ise global sanit ár ia pede inovação
no modus fac iendi e o for t alec imento do sis tema
de saúde par a a realiz ação de inter venções par a
o cont role da pandemia de Cov id-19. Des t ar te,
deve -se incent ivar a ampl a e cont ínua col abor ação
das residênc ias mult iprof issionais com v ist as ao

3. Br asil . Por t ar ia nº 580, de 27 de março de
2020. D ispõe sobre a Ação E s t r atégica “O Br asil
cont a comigo – residentes na área da saúde” par a o
enf rent amento à pandemia do coronav ír us (Cov id-19)
[document on the inter net] . Br asília (DF ) : Minis tér io
da Saúde ; 2020 [c ited 2020 Oc t 29] . Avail able f rom :
h t t p s : // w w w.i n .g o v. b r/ e n / w e b / d o u / - / p o r t a r i a - n 580 - de -27- de -marco - de -2020 -250191376
4. Salvador A S, Medeiros C S, C avalcant i PB, C ar val ho
RN. Cons t r uindo a mult iprof issionalidade : um ol har
sobre a residênc ia mult iprof issional em saúde da
f amília e comunidade. Rev Br as Cienc Saude [ser ial on
the inter net] . 2011 [c ited 2020 Oc t 30];15 (3) :32938. Avail able f rom : ht tps ://per iodicos.uf pb.br/ojs/
inde x.php/rbc s/ar t icle/v iew/10834

t r abal ho col abor at ivo e inter prof issional par a o
enf rent amento da pandemia do novo coronav ír us,
no intuito de, junt amente com o sistema de saúde,
minimiz ar a e xpansão comunit ár ia da doença.

5. Sobr al . Projeto Pedagógico da Residênc ia
Mult iprof issional em Saúde da Família. E scol a de
Saúde Pública Visconde de Saboia. Sobr al : Prefeitur a
Munic ipal de Sobr al ; 2017.

O desenvolv imento das ações rel at adas neste
ar t igo se deparou com desaf ios como a urgênc ia
na

organiz ação

dessas

est r atégias,

dif iculdades

de realiz ação de ações que e x igir am o uso de
recur sos tecnológicos e a dist r ibuição igualit ár ia
de prof issionais das residênc ias diante do número
elevado de ações que er am necessár ias.
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