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Introdução: A residência multiprofissional em saúde é tida como uma modalidade de ensino 

de pós graduação lato sensu, caracterizada como um campo de ensino em serviço em que os 

profissionais atuarão nos níveis de promoção e prevenção de doenças [1]. Ademais, a 

proposta da Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família é formar 

profissionais de saúde aptos a trabalhar no planejamento, na gestão, no atendimento na 

atenção básica, ou seja, voltados a trabalhar e atuar no Sistema Único de Saúde (SUS) nos 

seus diversos pontos da rede [2]. Neste sentido, a partir dos problemas vivenciados nos 

diversos cenários em que o residente perpassa há a transformação da prática voltada para a 

reflexão, o que gera autoconhecimento e oportunidade de inovar no âmbito do serviço, 

contribuindo para desenvolvimento de potencialidades e aumento da resolutividade e na 

capacidade de assistir o usuário [3]. No que tange ao profissional nutricionista, no SUS seus 

campos de serviços se referem principalmente a Unidade Municipal de Saúde e Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB). O papel do nutricionista na 

Atenção Básica envolve atividades de alimentação e nutrição, assistência, tratamento, 

cuidado, em suma, atividades de promoção de saúde. Na saúde coletiva, o nutricionista atua 

na alimentação e nutrição por meio de políticas e programas, de vigilância sanitária e atenção 

básica, que envolvam competências gerais e específicas. No entanto, é importante frisar que o 

escopo de atividades extrapola tais funções, podendo o mesmo atuar como gestor em saúde 

[4,5]. Objetivos: Relatar a experiência da residente nutricionista sobre o olhar ampliado sobre 

a gestão em saúde durante a vivência na residência multiprofissional em Atenção Básica/ 

Saúde da Família pelo Centro Universitário do Pará. Descrição da Experiência: O programa 

de Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família do Centro Universitário 

do Estado do Pará apresenta três categorias profissionais: enfermeiros, fisioterapeutas e 

nutricionistas, que vivenciam durante um ano atividades inerentes à gestão que compreende a 

esfera municipal (Secretaria Municipal de Saúde SESMA) e à assistência, vivenciado em dois 

cenários diferenciados: a Estratégia Saúde da Família (ESF) e a Unidade Municipal de Saúde 

(UMS). Na gestão, os residentes participam de atividades em setores diferenciados, tais como: 

Núcleo de Promoção a Saúde (NUPS), Departamento de Ações em Saúde (DEAS), Núcleo de 

Planejamento em Saúde (NUSP) e Departamento de Vigilância em Saúde (DEVS). Durante a 

vivência, os residentes podem conhecer as referências técnicas responsáveis por cada um dos 

programas existentes, conhecer o funcionamento das redes de atenção à saúde, as políticas 

públicas existentes, as problemáticas para o cumprimento dos programas, a importância do 

planejamento das ações e do monitoramento dos indicadores de saúde. Resultados: Durante a 

prática a residente pôde acompanhar a rotina do Departamento de ações em saúde e das 

Referências Técnicas do município, conhecer as políticas de saúde existentes, os programas, 

conhecer o fluxo e a organização da rede de serviços, a matriz de processo de trabalho da 

ESF, a integração entre as equipes. Pôde ainda conhecer as ESF’s e UMS dos sete distritos 

administrativos de Belém, bem como, o processo de trabalho dos profissionais, em que foi 

possível observar as dificuldades e os desafios para cumprimento e consolidação da Matriz de 
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processo de trabalho, os pontos positivos, as problemáticas, a função de cada Referência 

Técnica e de cada Coordenação Distrital. O Residente ao participar de capacitações de 

profissionais de saúde, realizar palestras, reuniões acerca das diversas problemáticas 

existentes no sistema, vivenciar diariamente como a falta de recursos humanos e as relações 

interpessoais influenciam no processo de trabalho, pôde além de aprimorar seus 

conhecimentos, ter um olhar mais crítico e reflexivo sobre toda a problemática que permeia o 

SUS. Além do mais, durante a experiência pode-se observar diversas categorias profissionais 

atuando enquanto gestores, tais como o nutricionista, em atividades que não estejam restritas à 

nutrição. É importante elencar que apesar de todo o aprendizado adquirido pela profissional 

nutricionista acerca de um olhar ampliado sobre gestão e assistência, pôde-se observar que a 

falta de conhecimento acerca de como a gestão funciona inicialmente pode correlaciona-se 

com as falhas curriculares da graduação em nutrição, que priorizam com que o nutricionista 

tenha sua formação voltada apenas para prática clínica e que no campo da saúde pública 

deixam de elencar diversos outros assuntos que englobam o SUS. Vale ressaltar também que 

permitiu a residente enxergar que os profissionais nutricionistas devem ampliar suas 

competências e o espectro de atuação profissional, para poderem atuar na gestão de políticas 

públicas em diversos setores. E para isto, deve-se haver a reformulação dos currículos a fim 

de formar profissionais que saiam mais capacitados a atuar na gestão, sendo este mais um 

campo de atuação do profissional nutricionista. Conclusão: a residência multiprofissional 

proporciona a residente em nutrição uma vivência ímpar ao ter um olhar diferenciado para o 

Sistema Único de Saúde, que engloba áreas que não se restringem somente à nutrição, 

implicando na reflexão sobre a importância da residência para o aprimoramento profissional, 

assim como, o pensar crítico e ampliado sobre o quão é preciso ter um olhar integrado ao falar 

de gestão em saúde. E por isso, a gestão em saúde deve ser elencada como uma área a ser 

estudada pelos nutricionistas, haja vista, seu amplo campo profissional e sua importância para 

que o profissional aprimore desde a graduação as políticas e programas existentes no SUS, 

bem como, o trabalho multiprofissional em saúde. Por fim, deve haver a ênfase a formação 

profissional que vise às necessidades do SUS, para atender à integralidade da atenção, de 

forma a garantir todos os princípios e diretrizes do SUS. 

 

Descritores: Atenção primária à saúde, Residência multiprofissional, Nutrição. 
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