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Ata da 46ª Reunião da Comissão de Residência Multiprofissional da UFSJ1

Às quatorze horas do dia quatorze de fevereiro de 2019, na sala 303 do Bloco C do2

Campus Centro Oeste - UFSJ, Divinópolis/MG, ocorreu a 46a Reunião da COREMU/3

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

Elaine Cristina Dias Franco, Letícia Helena Januário, Elaine Cristina Rodrigues Gesteira,5

Alisson Araújo, Arlessandro Pinto de Sousa, Inês Alcione Guimarães, Joseane Silva,6

Lucimar Aparecida dos Santos, Wellington da Cunha, Walquíria Jesusmara dos Santos,7

Lilian Fernanda da Silva e Paula Luciana Gonçalves Pereira. Participaram também da8

reunião os residentes da RESENF: Allana Raíssa Pereira Alexandre, Gláucia Daniele9

Pereira Assis, Letícia Ferreira Camargos,Sabrina Keila Rodrigues dos Santos, Weslen10

Carlos Junior de Freitas. Justificaram ausência: Virgínia Junqueira Oliveira e Kellen Rosa11

Coelho, A Professora Edilene leu a pauta da reunião e solicitou a inversão da pauta para12

que o segundo item Apresentação dos resultados com relação aos atendimentos nas13

unidades de saúde aos sábados pelos residentes (R1) do Programa de Residência em14

Enfermagem na Atenção Básica / Saúde da Família ficasse por último, todos15

concordaram. Primeiro item de pauta: Definição do calendário para as próximas16

reuniões. Após discussão foram definidas as seguintes datas 11/04/2019, 06/06/2019,17

08/08/2019, sempre as 14:00 horas. Informes. 1 - Andamento dos processos seletivos18

dos programas de residência REMSA e RESENF de 2019. A Profa. Letícia informou19

que o processo seletivo da RESENF foi bem tranquilo, sem problemas, que o resultado da20

última etapa já foi publicado, está na fase de recurso e o resultado final será publicado no21

dia quinze de fevereiro de 2019. A Profa. Elaine Gesteira informou que o processo22

seletivo da REMSA também correu tudo bem, tiveram alguns recursos e o resultado da23

terceira etapa, juntamente com o resultado final sairá no dia quinze de fevereiro de 2019.24

2 - Acolhimento dos novos residentes. Professora Edilene sugeriu que fosse feito25

primeiramente um acolhimento em conjunto das duas residências, onde poderá ser feita26

uma apresentação de todos, inclusive da COREMU, depois cada programa iria para outra27

sala. As coordenadoras dos dois programas concordaram com a sugestão. O acolhimento28

acontecerá no dia 01/03/2019 a partir de 08 horas 30 minutos. A A Profa. Elaine Gesteira29

fez uma consulta a COREMU sobre Professores Convidados, se os programas poderiam30

contar com professores convidados da UFSJ e de outras instituições e qual o31

procedimento, pois julga ser muito vantajoso para os programas. A professora Letícia32
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concordou e falou sobre a necessidade de se ter uma orientação a este respeito. Após33

discussão foi sugerido que: (I) professor convidado pertencente ao quadro de docentes da34

UFSJ – neste caso o convite pela coordenação do programa de residente, mediante35

solicitação formal do professor responsável pela disciplina; (II) professor convidado36

externo - devem ser obedecidos os trâmites institucionais com consulta às devidas37

instâncias. Sugeriu-se também que em ambas as situações de convite de professores a38

solicitação tenha a anuência do colegiado do programa de residência e a ciência deve ser39

dada a COREMU em momento oportuno.Todos concordaram. Segundo item de pauta:40

Apresentação dos resultados com relação aos atendimentos nas unidades de41

saúde aos sábados pelos residentes (R1) da RESENF. A residente Sabrina fez uma42

apresentação dos resultados alcançados durante este período que foram realizados os43

atendimento aos sábados na Estratégia Saúde da Família (ESF) em várias unidades,44

quinzenalmente, de 07:00 às 17:00, sob supervisão da enfermeira preceptora da UPA.45

Foram realizadas consultas de enfermagem, vacinação, atualização de cartão de vacina,46

preventivos, realização de testes rápidos com alguns diagnósticos de casos de Sífilis e47

hepatite, aferições de pressão, atualização e acompanhamento de Hiperdia, avaliação48

antropométrica etc. O objetivo é ampliar os atendimentos e o acesso dos usuários aos49

serviços ofertados na ESF em horários alternativos e condizentes com a rotina trabalhista50

de cada usuário. Realizar ações setoriais e intersetoriais visando a promoção da saúde,51

prevenção de riscos e agravos; desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os52

fatores de risco clínico-comportamentais, alimentares e/ ou ambientais, com a finalidade53

de prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças e danos evitáveis; realizar,54

dentre outras ações, a atualização e classificação do risco cardiovascular - HIPERDIA,55

principalmente dos usuários que trabalham durante o horário padrão de funcionamento56

das Unidades de Saúde. As limitações encontradas foram usuários que tiveram seus57

atendimentos agendados e não comparecerem, e a quantidade de procura espontânea58

poderia ter sido maior. Os problemas enfrentados pelos residentes no atendimento da59

UPA são falta de vínculo com a equipe, insegurança na atuação, fragmentação do60

cuidado. A proposta dos residentes é que o atendimento na UPA seja semelhante à61

proposta desenvolvida no SERSAM, onde os residentes seriam alocados na UPA no62

decorrer da semana por um período maior de tempo e não em regime de plantões de63

finais de semana (sábado) como ocorre atualmente. Para os residentes a estratégia64
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proposta poderá favorecer o vínculo com o serviço de saúde. A professora Edilene falou65

que os resultados alcançados e apresentados foram muito bons, mas que esta é uma66

questão que cabe a coordenação do curso definir, divisão de carga horária, locais de67

atendimento e não a COREMU. A prof Elaine Franco destacou os pontos a saber: (I) a68

importância das atividades para a formação dos residentes e do alinhamento com a69

SEMUSA para garantir a segurança dos pacientes e também dos residentes; (II) a70

necessidade de propor uma estratégia na qual a atuação na UPA também seja mantida71

no decorrer da formação dos residentes. A professora Letícia pediu a palavra e explicou72

que primeiramente não deveria ter permitido que os residentes R1 deixassem a UPA para73

atender a ESF aos sábados sem ter conversado primeiramente com a coordenação da74

UPA. A professora ressaltou que em reunião, a coordenação da UPA lhe informou que75

não conhece os motivos que sustentam a insatisfação dos residentes e se colocou aberta76

a discussão, levantamento dos problemas e ajustes para que a relação com serviço e77

residentes possa ser aprimorada e a formação almejada para os residentes favorecida. -78

Profa. Letícia explicou aos residentes que sem a UPA eles não podem ficar, pois faz parte79

da formação na Atenção Básica, que pode ser pensado em uma forma de atendimento80

como um final de semana na UPA e o outro na ESF. Os residentes explicaram que não81

estão propondo ficar sem a UPA, mas que seja pensado uma estratégia semelhante a82

vivência no SERSAM, durante a semana por um período maior. Professora Letícia83

destacou que a atuação na UPA será discutida, em momento oportuno com os residentes,84

tutores e preceptores com a finalidade de ajustar para proposta que atenda as demandas85

dos residentes e também a proposta pedagógica do programa de residência. Em seguida,86

a Sra Inês, diretora da Atenção Básica e representante do Gestor Municipal, informou87

que a SEMUSA ficou muito satisfeita com os atendimentos aos sábados na ESF, que foi88

muito produtivo e que eles gostariam que continuasse. A residente Lilian Fernanda89

agradeceu por este período de convivência na COREMU, que foi um aprendizado muito90

bom. Nada mais havendo a tratar, eu Loreny Andalécio da Costa Lacerda, elaborei a91

presente Ata que após lida e aprovada deverá ser assinada. _______________________92
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