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Ata da 52ª Reunião da Comissão de Residência Multiprofissional da UFSJ  1 

Às oito horas do dia dezoito de março de 2020, na sala de 201 - 2º andar - do Bloco A do 2 

Campus Centro Oeste - UFSJ, Divinópolis/MG, ocorreu a 52a Reunião Extraordinária da 3 

COREMU/ UFSJ, com a participação dos seguintes membros: Edilene Aparecida Araújo 4 

da Silveira, Elaine Franco, Virgínia Junqueira de Oliveira, Thais Gonçalves Dias, Alisson 5 

Araújo, Elaine Gesteira, Lucimar Aparecida Santos, Flávia de Oliveira , e Marlon Willian da 6 

Silva. Justificaram ausência: Welington da SEMUSA e a professora Thalyta Mansano. 7 

Pauta 1: Deliberação acerca das atividades dos teóricas, teórico-práticas e práticas dos 8 

Programas de Residência Profissional e Multiprofissional da UFSJ diante da situação de 9 

pandemia do Covid-19 e repercussões no munícipio de Divinópolis-MG. A professora 10 

Elaine Franco começou lendo as atribuições de coordenação, supervisão e 11 

acompanhamento dos programas de residência, a ser desempenhadas pela COREMU, 12 

prevista no Art 2º da Resolução/CNRMS nº 1 de 21 de julho de 2015. Diante das 13 

atribuições mencionadas, a professora destacou que as discussões na reunião devem ser 14 

sustentadas nas seguintes questões: 1) Definição de residência profissional e 15 

multiprofissional prevista na Resolução/CNRMS nº2 de 13 de abril de 2012, Art. 3º e inciso 16 

2º que em linhas gerais consideram que os programas de residências continuem 17 

programas de pós graduação lato sensu, na modalidade de especialização, com formação 18 

no âmbito dos serviços de saúde, sustentados na efetiva integração 19 

ensino-serviço-comunidade, desenvolvidos por intermédio de parcerias dos programas 20 

com os gestores, trabalhadores e usuários, onde os residentes compõem a rede de saúde 21 

do município, neste caso Divinópolis; 2) Consulta à Equipe Técnica da CNRMS, via email, 22 

realizada em 17 de março de 2020 acerca de orientações sobre encaminhamentos quanto 23 

ao cumprimento da carga horária da residência em situações de suspensas das aulas no 24 

âmbito das Universidades; 3) Resposta emitida em 17 de Março de 2020 pela Sra Diva 25 

Amaro da Silveira, em nome da CNRMS, na qual há a afirmativa de que “Não há nenhuma 26 

orientação” acerca da consulta feita; 4) Reunião realizada na SEMUSA de Divinópolis em 27 

17 de Março de 2020 com a Sra Inês Alcione Guimarães, Diretora da Atenção Primária, na 28 

qual houve a consideração de que os residentes são essenciais para o momento 29 

vivenciado no municipio diante do Covid-19 e que suas ações, como profissionais da área 30 

da saúde, poderão contribuir para o devido atendimento à população no âmbito da 31 

Atenção Primária à Saúde. Nesta mesma reunião a SEMUSA se comprometeu a fornecer 32 

os equipamentos de proteção individual aos residentes a fim de garantir condições 33 

adequadas de trabalho; 5) Definições apontadas no Fórum de Nacional de Coordenadores 34 

dos Programas de Residências, no sentido que as disciplinas teóricas vem sendo 35 

ofertadas a distância, com a finalidade de cumprimento dos prazos previstos para a 36 

residência e quanto as atividades práticas assistenciais nas unidades adota-se nos 37 

programas à continuidade de tais atividades.  Após as questões supracitadas abriu-se 38 
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para considerações pelos presentes. A residente Thais apontou como fatores de 39 

dificuldade para o trabalho: superlotação das unidades e ausência de equipamentos de 40 

proteção e/ou quantidade incipiente frente à demanda; ausência de treinamentos efetivos 41 

para a atuação dos profissionais e residentes e; necessidade de rever a atuação das 42 

residentes no âmbito da UPA em tempo de Covid-19. Diante dessas questões a residente 43 

apresentou os seguintes encaminhamentos: 1) Treinamento da equipe de profissionais e 44 

residentes com a finalidade de garantir segurança assistencial; 2) Garantia de acesso a 45 

EPIs para todos os profissionais e residentes; 3) Substituição dos plantões na UPA por 46 

continuidade de atividades assistenciais na unidade de saúde de segunda a sexta-feira e; 47 

4) Uso dos sábados para atividades na modalidade de EAD referente às disciplinas 48 

teóricas que estavam previstas para acontecer em turnos alternados duas vezes por 49 

semana.  No mesmo direcionamento, o residente Marlon, vinculado ao Programa de 50 

Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente, sugeriu que a carga horária 51 

semanal de 4h30min, cumprida no ambiente escolar seja remanejada para sexta-feira. No 52 

que refere a carga horária destinada ao ambulatório na terça-feira a tarde (07 horas) seja 53 

cumprida na terça de 13h00min às 17h00min (4hs) e na sexta-feira. Para as atividades 54 

teóricas também houve a proposição de atividades na modalidade EAD. No seguimento, o 55 

professor Alisson considerou que o profissional da área de saúde fez juramento na 56 

graduação em atender as pessoas na situação de adoecimento e saúde e neste momento 57 

é importante que esses valores sejam resgatados e que tenham uma visão diferente no 58 

atendimento. A residente Thais considerou novamente a falta de informação da SEMUSA 59 

e que isso causa medo nos profissionais. A prof. Elaine Franco considerou uma 60 

aproximação com a SEMUSA para conseguirmos resolver essas questões. A Preceptora 61 

Lucimar disse que as unidades precisam da representatividade das residências nas 62 

reuniões gerenciais do município.  A Thais disse que a mídia tem apresentado os dados 63 

de forma superficial e isso causa insegurança nos profissionais de saúde. A prof. Elaine 64 

Franco disse que a Diretora da Atenção Primária, Inês Alcione, está planejando uma 65 

central telefônica para suporte nesse momento, onde se fará um acompanhamento 66 

epidemiológico. O professor Alisson disse que, no âmbito da REMSA, precisamos 67 

considerar o adolescente de forma ampla, pensando em toda a sua família. Foi 68 

considerado que o residente deve cumprir toda carga horária de segunda a sexta nas 69 

unidades, sendo formado um banco de horas que será ajustado posteriormente com 70 

análise de situação individual de cada residente. Em relação ás atividades foram dados os 71 

seguintes encaminhamentos: 1) Comunicado oficial à SEMUSA referentes as deliberações 72 

da  COREMU no qual conste que a Comissão se coloca a disposição da SEMUSA para a 73 

elaboração e implementação de ações que visem o combate à pandemia do Covid-19 em 74 

Divinópolis referente ao Planejamento e elaboração dos fluxos de atendimento de casos 75 

suspeitos e confirmados na rede assistencial do munícipio de Divinópolis; Planejamento, 76 

elaboração e condução de estratégias de enfrentamento da pandemia Covid-19 77 
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sustentadas em educação permanente de profissionais de saúde e educação em saúde da 78 

população do munícipio de Divinópolis em locais estratégicos, a exemplo das salas de 79 

esperas da UBS, policlínica, dentre outros e; Planejamento, elaboração e implementação 80 

de sistemas de monitoramento e centrais de acompanhamento e orientações para casos 81 

suspeitos e/ou confirmados, com finalidade de mitigar a busca pelas unidades de saúde. E 82 

por fim considerou-se que mediante aos encaminhamentos supracitados, solicitamos que 83 

a SEMUSA disponibilize todos os EPIs necessários a todos os residentes para o 84 

atendimento das demandas que possam surgir no decorrer da pandemia do Covid-19. ; 2) 85 

Elaboração de informe para residentes e preceptores referente às decisões tomadas no 86 

âmbito da COREMU que será esclarecido pelos coordenadores, tutores e preceptora 87 

Lucimar, se necessário. Foi decidido também que todos os residentes darão suporte ao 88 

atendimento da demanda gerada pelo Coronavirús e manterão o atendimento da agenda 89 

em livre demanda e que os mesmos precisam dos EPI para os atendimentos. Foi decidido 90 

que a agenda será de livre demanda e não programada, levando em consideração os 91 

atendimentos que não podem deixar de ser feitos. Com relação aos materiais a Elaine 92 

Franco vai buscar os EPI junto a UFSJ e distribuir para os residentes. Após a discussão do 93 

item principal da reunião extraordinária houve o acréscimo dos assuntos: 1. ATESTADOS: 94 

a residente Thaís disse que com relação aos atestados, os residentes ficam com dúvidas e 95 

foi esclarecido que os os atestados apresentados pelos residentes justificam a ausência na 96 

prática assistencial e nas atividades teóricas. No entanto, por ser um programa de 97 

formação lato sensu, na modalidade de residência, há legislações próprias. Por se tratar 98 

de temática específica e que demanda estudo e discussão no âmbito da COREMU de 99 

forma clara e orientada com os residentes, a Prof Elaine Franco solicitou-se que este 100 

assunto seja parte da próxima reunião ordinária da COREMU. 2. FÓRUM DE 101 

RESIDENTES: a residente Thais leu uma nota emitida pelo Forum Nacional de Residentes 102 

em Saúde, na qual há o indicativo de paralisação no dia 31 de março de 2020 e que a 103 

pauta de discussão refere ao aumento da contribuição previdenciária do residente. Após a 104 

explanação, a Prof Elaine Franco pediu para que a residente envie a nota para COREMU 105 

para que seja acompanhado pela comissão os desfechos das reinvindicações dos 106 

residentes. Informes: não houve. Nada mais havendo a tratar, eu Dalise Silva do Carmo, 107 

elaborei a presente Ata que após lida e aprovada deverá ser 108 

assinada.___________________________________________________________ 109 
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