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Ata da 45ª Reunião da Comissão de Residência Multiprofissional da UFSJ1

Às quatorze horas do dia dezoito de outubro de 2018, na sala de reuniões do Bloco C do2

Campus Centro Oeste - UFSJ, Divinópolis/MG, ocorreu a 45a Reunião da COREMU/3

UFSJ, com a participação dos seguintes membros: Edilene Aparecida Araújo da Silveira,4

Letícia Helena Januário, Virgínia Junqueira Oliveira, Kellen Rosa Coelho, Liliane de5

Lourdes Teixeira Silva, Alisson Araújo, Elaine Cristina Rodrigues Gesteira, Joseane Silva,6

Lucimar Aparecida dos Santos, Wellington da Cunha, Lilian Fernanda da Silva e Paula7

Luciana Gonçalves Pereira. Justificaram ausência: Elaine Cristina Dias Franco, Inês8

Alcione Guimarães e Arlessandro Pinto de Sousa. A Professora Edilene leu a pauta da9

reunião que foi aprovada por unanimidade. Primeiro item de pauta: Aprovação de10

abertura das novas turmas dos Programas de Residência em Enfermagem na11

Atenção Básica/ Saúde da Família(RESENF) e Residência Multiprofissional em12

Saúde do Adolescente(REMSA) - ano 2019. A professora Edilene informou que a13

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde manifestou que serão14

mantidas para 2019 o mesmo número de bolsas para os programas de residência da15

UFSJ. A SEMUSA já havia enviado um documento manifestando favorável a manutenção16

dos campos de prática. A Professora Kellen informou que o edital da REMSA esta quase17

pronto faltando somente alguns pequenos detalhes, pois no ano anterior foi feito através18

da FAUF, mas este ano eles não poderão fazer, pois estão com dificuldades de pessoal.19

A professora Letícia informou que o edital da RESENF também esta sendo providenciado,20

e que a FAUF também não poderá assumir este processo seletivo. Após ampla discussão21

a abertura das novas turmas da REMSA e RESENF foram aprovadas por unanimidade.22

Segundo item da Pauta: Proposta de Plano de Trabalho do Programa de Residência23

Multiprofissional em Saúde do Adolescente na APAE de Divinópolis. O professor24

Alisson relator do processo fez a leitura do parecer, com o seguinte argumento: O25

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente da UFSJ, vem26

apresentando bons resultados com os atendimentos aos adolescentes e suas famílias nas27

áreas de abrangência das Unidades Básicas de Saúde dos bairros Niterói e São José em28

Divinópolis/MG. E é um Programa fecundo para a transformação das práticas envolvendo29

adolescentes, família, comunidade e serviços de saúde. Tendo chamado a atenção os30

casos e o número de atendimentos realizados à adolescentes com necessidades31

especiais de saúde. Existe a necessidade de expandir as ações para outros pontos da32



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL DA UFSJ
INSTITUIDA PELA PORTARIA 81 DE 16/04/2010

_______________________________________________________________________________________

rede de atenção ao adolescente e sua família. A APAE de Divinópolis se configura como33

um serviço onde há a possibilidade de atender adolescentes com necessidades especiais34

de saúde em suas diversas demandas biopsicossociais, com uma abordagem35

multiprofissional especializada. A parceria com a esta instituição tem potencial para36

contribuir com o perfil de egresso da REMSA, atendendo assim às necessidades de37

atenção ao adolescente na atualidade. Trata-se de uma parceria contínua em que o38

residente do segundo ano de formação realizará atendimentos aos adolescentes e39

familiares assistidos pela APAE com periodicidade de 6 horas por semana, computados40

na carga horária prática do curso. Os residentes serão supervisionados por preceptores e41

tutores do programa. Diante de todo é de parecer é favorável. Elaine explicou que esta foi42

uma demanda dos residentes de passar por novas experiências, terá início somente em43

2019, serão 06 horas por semana, e somente para os R2, eles terão uma sala para este44

atendimento, serão acompanhado pelos preceptores, portanto não deixará de ser45

multiprofissional. Após discussão a Proposta de Plano de Trabalho da REMSA na APAE46

foi aprovado por unanimidade. Terceiro item da pauta: Parceria da REMSA e a47

Residência em Ginecologia do Hospital São João de Deus. Professora Elaine48

informou que chegou uma demanda da coordenadora do Programa de Residência de49

Ginecologia e Obstetrícia do Hospital São João de Deus. Este movimento já existe com a50

Residência em Pediatria no ambulatório do Niterói, e para 2019 vai ser expandido para o51

São José. A ideia é ter um Residente em G.O juntamente com os atendimento dos52

adolescente, para atender as gestantes adolescentes. Terá um rodízio de residentes em53

G.O tanto R1, quanto R2, igual ao que acontece com a Pediatria. Professor Alisson falou54

sobre a importância deste tipo de atendimento, pois esta cada vez mais recorrentes55

problemas nesta área na adolescência, e o Pediatra muitas vezes não consegue anteder56

e o Ginecologista de adulto também não, sem falar na Gravidez na adolescência. Já57

existe um convênio da SEMUSA com a Residência em Ginecologia, pois eles já atendem58

na rede a algum tempo, o que estaria acontecendo é o atendimento do adolescente na59

rede. Após discussão chegou-se a conclusão que não não caberia uma aprovação, mas60

somente a ciência da COREMU. Quarto item da pauta: Parceria com Sócio Educativo.61

Professora Elaine Gesteira explicou que foi uma solicitação da SEMUSA de se trabalhar62

com Educação em Saúde em um momento pontual, uma vez ao mês, com uma oficina,63

não haverá uma agenda, um fluxo de atendimento, seria mais para atender uma demanda64
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da SEMUSA. Não será uma parceria com o Sócio Educativo, mas sim a REMSA estaria65

no Sócio Educativo pela SEMUSA, que fará o transporte e a segurança dos residentes. A66

SEMUSA é quem esta pedindo esta contribuição da REMSA. Os preceptores estarão67

presentes. Esta atividade será para os R2, e começará em outubro, pois já tem atividade68

programada para este mês. Após discussão chegou-se a conclusão que não não caberia69

uma aprovação, mas somente a ciência da COREMU. Quinto item da pauta: Proposta70

da SEMUSA da utilização das Unidades Básicas de Saúde como campo de prática71

da Residência aos sábados. A residente Paula pediu a palavra para explicar que os72

residentes chegaram a uma conclusão que UPA não esta sendo um bom campo de73

estágio, e que seria mais voltado para a área deles que é a Atenção Primária/ Saúde da74

Família as atividades nas Unidades de Saúde no sábado. Muitas pessoas não75

conseguem atendimento durante a semana por causa do trabalho, portanto eles estão76

querendo aumentar a oportunidade de serviços para a população durante os sábados77

atendendo de 07:00 horas ás 17:00, com vacinação, teste rápido, puericultura, preventivo,78

hiperdia para os hipertensos, isto tudo com atendimento agendado, e será organizado um79

grupo para atendimento de sala de espera. Não será necessário nenhum funcionário80

público, pois o próprio residente e o preceptor ficaram responsável, por abrir, fechar e81

toda a organização. Será feito um rodízio nas Unidades de Saúde, onde cada sábado82

será contemplada uma. Professora Letícia explicou que não é para substituir a UPA, que83

o R2 ficaria na UPA e o R1 continuaria nas unidades de saúde. A tutora Joseane explicou84

que esta foi uma demanda da residência, gerada pelos R1, com o argumento que a UPA85

não seria um bom campo de atuação já que existe uma demanda reprimida nas unidades.86

Segundo Joseane a Diretora de Atenção a Saúde Inês Alcione foi consultada e ela disse87

que se os preceptores estivessem de acordo não teria problema. A preceptora Renata88

Garcia que acompanha os residentes na UPA falou que ela poderia acompanhá-los nas89

unidades de saúde aos sábados. Foi solicitado pela SEMUSA um relatório das atividades90

no final deste rodízio. Após discussão chegou-se a conclusão que como não é nada novo,91

pois já acontecia o atendimento na UPA e somente esta mudando o campo de atuação,92

que esta seria apenas para ciência da COREMU. Sexto item da pauta: Aprovação da93

Norma de Cumprimento da Carga Horária dos Programas de Residência. Após a94

leitura da norma, foram sugeridas algumas alterações, sendo a mesma aprovada por95

unanimidade. A norma ficara disponível no site da COREMU. Sétimo item da pauta:96
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Apreciação e aprovação da Norma que institui o Núcleo Docente Assistencial97

Estruturante nos Programas de Residência da UFSJ/CCO. Após a leitura da norma,98

foram sugeridas algumas alterações, sendo a mesma aprovada por unanimidade. A99

norma ficara disponível no site da COREMU. Informes: 1- Grupo de Trabalho para100

Elaboração do Plano Diretor Institucional. Professora Edilene informou que a UFSJ esta101

elaborando o PDI. Que existe um plano de trabalho, e a COREMU esta participando102

presencialmente, mas agora vai verificar a possibilidade de se participar por103

videoconferência. Nada mais havendo a tratar, eu Loreny Andalécio da Costa Lacerda,104

elaborei a presente Ata que após lida e aprovada deverá ser assinada. _______________105
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