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Ata da Reunião O rdinária da Comissão de Residência Mul profissional em Saúde e em Área
profissional da Saúde – CO REMU, da Pró-reitora de Extensão e Cultura – UNIFESP realizada
dia quinze do mês de julho de dois mil e vinte, na cidade de São Paulo, de forma virtual, com a
presença dos membros: Profa. Dra. Suzete Maria Fus noni, Profa. Dra. Erika Ma os Santangelo,
Profa. Dra. Rita Simone Lopes Moreira, Profa. Dra. Suely Sueko Viski Zanei, Dra. Luciana Dias
Chiavegato, Profa. Dra. Naira de Fa ma Dutra Lemos, Profa. Dra Karla Oliveira Marcacine, Profa. Dra.
Ana Paula Dias França Guareshi, Nathalia Oliveira Bortola o, Profa Dra. Terezinha Rodrigues,
nutricionista Dra. Aline Maria Pereira, Fonoaudióloga Juliana Boza Saurim, Enfermeira Tabata Galindo
Honorato, Profa. Dra. Janine Schirmer, Profa. Dra. Cássia Regina Vancini Campanharo, enfermeira
Dra. Ieda Aparecida Carneiro, farmacêu ca Ms. Julia Hiromi Hori Okuyama, , Fonoaufiologa Isabella
Chris na Oliveira Neto, Assistente Social Cristhiene Montone Nunes Ramires e as residentes, Ana
Carolina Müller e Jéssica de Andrade. Ausências just if icadas: Prof. Dr. Marcelo Bap sta de Freitas,
Profa. Dra. Maria Stella Peccin da Silva, Dra. Caroline Bublitz Barbosa, Dr Keller de Mar ni, Dra.
Samntha Mucci. Havendo quórum, a Presidente, declarou abertos os trabalhos Havendo quórum, a
Presidente, declarou abertos os trabalhos. O rdem do dia: 1. Aprovação da ATA do dia quinze de
junho de dois mil e vinte – aprovada com quinze (15) votos favoráveis com possível correção na linha
54; 2. Aprovação do cronograma – A Professora Suzete relatou que foi apresentado cronograma de
aulas do mês de agosto às professoras Meyre Fernanda Pinto Okuno, Solange Guizilini e Luciana dias
Chiavegatro. Ela relatou também que haveria mudanças, porém as aulas de agosto já estão
fechadas para R1 e R2. Disse que a proposta apresentada na ul ma reunião é de que haveria duas
entradas síncronas com a finalidade de evitar o afastamento de todos os residentes das a vidades
prá cas. Ainda disse que no cronograma consta duas aulas no mês para Bioesta s cas e Polí cas
Públicas de forma síncronas, ficando a critério do coordenador de programa a distribuição dos seus
residentes nesses dois períodos, ficando no calendário, o sábado à tarde para as a vidades
assíncronas. Profa. Erika relatou que a Profa. Dra Juliana da Disciplina Gestão do Cuidado solicitou
que as aulas ocorram de forma síncrona porque os residentes são divididos em grupos e as aulas
ocorrem em conjunto no mesmo dia. Também foi solicitado que as aulas sejam iniciadas em
setembro, porém, ocorrerá a saída dos residentes em dois momentos na semana. Profa. Suzete
lembrou que ainda faltam as aulas da disciplina nuclear de cada profissão, a qual não foi inserida no
cronograma de agosto porque estava pendente alguns ajustes com os responsáveis das áreas. As
Professoras Erika e Suzete reforçaram que a intenção no cronograma é de evitar a saída de todos os
residentes dos campos prá cos ao mesmo tempo. A residente Jéssica colocou a situação de muitos
residentes que talvez não consiga par cipar das aulas síncronas às 14h30min devido às dificuldades
de trajeto Hospital casa. Disse ainda que os residentes não têm culpa da aula iniciar as 14:30 e
terminar às 16 horas, pois estão a disposição ate o horário que deveria ocorrer, sendo
responsabilidade do Docente da disciplina a carga horária de 6 horas. Relatou ainda ser favorável as
falas da Profa. Janine e Rita Simone acerca das férias do residente ser um direito a ser respeitado.
Profa Erika explicou que as aulas assíncronas não é um problema porque tanto faz o horário de
deslocamento, anotando na folha de freqüência assíncrona com 6 horas de carga horária. Sendo na
opinião dela o maior problema as aulas síncronas, porém, disse que a proposta é possibilitar que o
residente acesse a aula. Há também proposta de que as aulas sejam gravadas para fins daquele
residente que não teve condições de acessá-la, acesse em outro momento, mas caberá ao
coordenador da disciplina considerar ou não a presença. Profa. Suzete relatou que as
excepcionalidades serão tratadas entre coordenação de programas, de disciplinas e coordenação
da Coremu. Após as discussões, a Sra. Presidente propôs: 1. Início das a vidades síncronas para R1 e
R2 ocorra às 15h – aprovado com 17 votos; 2. Início das a vidades (aulas) para R1 no mês de agosto
- aprovado com 18 votos; 3. Solicitação da disciplina Gestão do Cuidado para que as 12 aulas
ocorram síncronas às quartas-feiras à tarde a par r de 23 de setembro a 02 de dezembro com todos
os residentes - aprovado com 18 votos; 4. Aprovação calendário R2 conforme enviado a todos, ou
seja, inicio das aulas da disciplina Bioesta s ca no dia 06 de agosto para turma a e inicio para turma
B em 12 de agosto. Bioé ca iniciando em setembro e finalizando em outubro com aulas síncronas em
02 e 09 de setembro com aulas assíncronas aos sábados com registro na folha conforme dia escolhido
e o período das 13 às 19. Epidemiologia começaria em setembro com duas turmas A e B com
a vidades assíncronas até o mês de dezembro - aprovado com 12 votos. 3. Solicitação da AREMULTI
para realização de reunião com os residentes –. Profa Suzete disse que recebeu solicitação da
associação Aremul  referente à data da reunião dos residentes. Passada a palavra a residente
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Jéssica de Andrade que referiu ter sido informada pelos representantes da Aremul  que há duas
reuniões anuais des nadas aos residentes, mas por conta da pandemia, ainda não houve nenhum
encontro. Entretanto, não seria problema realizar esses encontros de forma virtual. Relatou ainda
que foi encaminhado a secretaria da Coremu duas sugestões de datas, sendo uma muito próxima,
dia 24 de julho e dia 21 de agosto. Profa. Suzete solicitou que as demandas da Associação Aremul
a serem votadas neste conselho sejam enviadas previamente pela residente Jéssica que representa
os residentes neste conselho. Lembrou ainda que após a reunião, os representantes devem enviar a
Coremu Ata e freqüências de comparecimento, cabendo a Coremu conferir a presença, a qual será
atestada pela coordenação da Coremu. Reforçou também que a par cipação dos residentes é
faculta va. Após as discussões, a Sra. Presidente propôs: 1. Ocorra um único encontro: aprovado
com 9 votos; 2. Reunião ocorra dia 21 de agosto à tarde (13hs as 19hs): aprovado com 14 votos.
Expediente: 1. Escala do rodízio – Profa. Erika relatou que a orientação do Hospital e da CCHI é de
que seja minimizado o transito de pessoas nos diferentes setores do Hospital evitando levar um
ambiente COVID para outro não COVID, onde o Pronto Socorro e as duas U s são os locais
considerados COVID. Disse ainda que houve uma estabilidade no número de casos, mas não sabe
como esses dados se comportarão porque São Paulo passou para fase amarela, onde o trânsito de
pessoas aumentam. Entretanto, se mudar a roda para agosto mantendo os residentes em seus
setores isso impactará no restante do ano. Finalizou dizendo que o foco hoje é entender se esses
programas vão aceitar essa mudança de algumas equipes dentro de outros programas. Profa. Cássia
referiu que houve reunião com a Diretoria do Hospital e com o Dr. Eduardo Medeiros para discussão
do tema residente do grupo de risco e locais considerado de maior risco, os quais foram o Pronto
Socorro e as U s da respiratória e do intensivismo já mencionados pela Profa. Erika. Ela ainda refere
que está realizando levantamento dos residentes do grupo de risco, porém, ainda não recebeu a
devolu va de todos os coordenadores de programas, sendo o obje vo alocar os residentes do
grupo de risco em locais de menor exposição, por isso deve se levar em conta no rodízio. Profa. Rita
Simone referiu que gostaria que a CCHI informasse quais são as unidades que são de menor
exposição, pois as unidades cardiológicas não são consideradas de exposição, porém, há vários
pacientes que diariamente são conver dos para COVID. Profa. Erika sugeriu que a Profa. Rita Simone
faça o encaminhamento a CCHI acerca do risco nas unidades cardiológicas. Disse ainda que os
residentes que tenham solicitação médica de afastamento serão encarados como
excepcionalidades e deverão ser alocados em enfermarias onde possam exercer a carga horária
prá ca. Após as discussões, a Sra. Presidente propôs: 1. Manter o rodízio apresentado: aprovado
com 10 votos. Inf ormes: 1. Comissão COVID 19 – Profa. Cássia relatou que há dois
encaminhamentos, sendo o primeiro o levantamento dos residentes pertencentes ao grupo de
risco, mas alguns coordenadores ainda não enviaram esses nomes, por isso, reforçou que enviem.
Ela ainda referiu que está solicitando que também seja enviado o atestado da condição de saúde
do residente, assim, atestando se o mesmo é ou não do grupo de risco. O segundo, ela referiu que
foi solicitado a PRAE um relatório especificando o número de residentes que foram contaminados.
Ela explicou que nos dados recebidos da PRAE considerando as datas 25 de março a 07 de julho,
houve 399 atendimentos de residentes tanto médicos quanto mul profissional, onde junho foi o
mês com maior atendimento. Diante disso, Profa. Cássia informou que a comissão enviará tanto aos
residentes tanto médicos quanto mul profissional um ques onário para iden ficar um pouco dessas
causas. Nada mais havendo a tratar, para constar, eu, Marcelo de Oliveira Souza, assistente
administra vo da Coremu, lavrei a presente ATA que, após aprovada, será assinada por mim e pela
Srª Presidente.

 

 

Profa. Dra. Suzete Maria Fust inoni

Coordenadora da COREMU

 

 

Marcelo de Oliveira Souza

Ass. Adm da Coremu Unifesp

Documento assinado eletronicamente por Suzet e Maria Fust inoni, Coordenador(a), em
21/08/2020, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo de Oliveira Souza, Assist ent e em
Administ ração, em 11/09/2020, às 07:50, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço:
"https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador
0407426  e o código CRC D1E649A7 .
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