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INTRODUÇÃO: Como residente de segundo ano de Fonoaudiologia me foi apresentada a
possibilidade de refletir sobre as ações desenvolvidas no campo da Gestão de Saúde do
município de Canoas/RS. A realização desta pesquisa ocorreu a partir da minha inserção nas
atividades de rotina de setores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para uma melhor
compreensão de seus projetos e fluxos.
MÉTODO: O presente relato de experiência trata-se,
então, de uma exposição sobre as vivências com as quais
estive envolvida enquanto residente do programa de pósgraduação com ênfase em Saúde Comunitária da
Universidade Luterana do Brasil (ULBRA).
RESULTADO: O período vivenciado junto às diretorias (DPAS –Diretoria de Polítcas e Ações em
Saúde; DPASM – Diretoria de Políticas e Ações em Saúde Mental; DVS – Diretoria em Vigilância
Santária) oportunizou o aprofundamento pessoal e profissional sobre o funcionamento dos

serviços de saúde no município. As equipes visitadas mostraram-se acessíveis e dentro de
suas características propiciaram trocas de experiências enriquecedoras. Como conseqüência
da passagem por estes espaços pude ampliar a visão sobre cada setor e desenvolver uma
análise crítica sobre as estratégicas adotadas para a solução dos contratempos que surgem
no cotidiano.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Partindo de todas estas experiências, aliada à bagagem
intelectual apreendida, pode-se constatar que a Residência Multiprofissional propicia uma
visão integral do cuidado em saúde e o Fonoaudiólogo pode estar inserido em qualquer um
destes espaços apresentados, uma vez que seus conhecimentos são capazes de contribuir
para uma melhor assistência aos usuários.
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