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1. Introdução
Atendendo aos dispositivos legais estabelecidos na Lei Federal Complementar no.
141/2.012 apresentamos, à diretoria do Departamento de Gestão e Desenvolvimento
Organizacional, seu Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA), referente
ao 1º Quadrimestre de 2020, janeiro a abril do exercício 2020.
A Área de Ensino e Pesquisa do Departamento de Gestão e Desenvolvimento
Organizacional possui as seguintes atribuições:
- acompanhamento do de Residência Multiprofissional em Atenção Básica/ Saúde da
Família, da Prefeitura Municipal de Campinas, vinculado à Secretaria Municipal de
Saúde da Prefeitura Municipal de Campinas em parceria com o Complexo Hospitalar
Prefeito Edivaldo Orsi,
- formalização e acompanhamento da execução dos termos de convênio e termo de
cooperação técnica entre a Secretaria Municipal de Saúde e Instituições de Ensino e
Pesquisa,
- acompanhamento conjunto aos demais coordenadores das atividades de ensino
desenvolvidas nos convênios e contratos de gestão assistenciais formalizados com esta
Secretaria.
2. Programa de Residência Multiprofissional
2.1. 1° Quadrimestre 2020
Foram realizadas reuniões ordinárias de COREMU em 30/03 e uma extraordinária em
11/05//2020.
O Grupo de Trabalho do Programa de Residência Multiprofissional composto por
representantes do CETS, DGDO, Distrito de Saúde Sudoeste e COREMU não
conseguiu se reunir no período.
Na primeira quinzena do mês de janeiro recebemos a visita de auditores do
HCor/Proadi-SUS do Projeto de Fortalecimento da Política Nacional de Atenção Básica
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através da Qualificação dos Programas de Residência Multiprofissional do Ministério da
Saúde. Foram 3 encontros em 3 momentos diferentes:
Atividade 1 - reunião com representantes de tutor, preceptor, gestor e gestor acadêmico
Atividade 2 - visita ao cenário de prática
Atividade 3 - grupo focal com residentes, R1 e R2, no máximo com 10 participantes
Devido a pandemia no Novo Corornavírus todas as atividades do projeto foram
suspensas por tempo indeterminado.
Na segunda quinzena de janeiro, os residentes do 2º ano iniciaram suas atividades de
prática no campo hospitalar.
Ainda na segunda quinzena de janeiro o Ministério da Saúde publicou o Edital nº3 de 17
de fevereiro de 2020, convocou as instituições públicas municipais, estaduais e do
Distrito Federal e as instituições privadas sem fins lucrativos à solicitação de concessão
de bolsas por meio do Programa Nacional de Bolsas para Residências Multiprofissionais
e em Área Profissional da Saúde. O resultado, divulgado por meio da Portaria Nº 02, de
12 defevereiro de 2020 contemplou a solicitação do Programa de Residência
Multiprofissional em Atenção Primária à Saúde/ Saúde da Família da Secretaria
Municipal de Saúde de Campinas. Porém o parecer favorável acerca da ampliação de
vagas só aconteceu no final de fevereiro de 2020.
Ao longo do mesmo período a COREMU, em parceria com o CETS, realizou processo
seletivo para preceptores. Com a ampliação das vagas no programa, o as atividades de
campo na atenção primária passaram a der desenvolvidas em nove Unidades Básicas
de Saúde, sendo elas: Capivari, União de Bairros, Tancredo Neves, Vila União,
Aeroporto e DIC III no Distrito de Saúde Sudoeste, Orosimbo Maia no Distrito de Saúde
Sul e Costa e Silva e Conceição no Distrito de Saúde Leste. Anteriormente eram quatro.
Em fevereiro houve o retorno da Licença Gestante da Enfermeira Tutora Daniella
Baragatti. Ainda no mês de fevereiro houve o processo seletivo realizado pela Rede
Mário Gatti de Urgência e Emergência para preenchimento das vagas do programa de
residência.
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Com a ampliação das vagas do programa o quadro de residentes ficou da seguinte
maneira para o ano de 2020:
R1

R2

Total

Enfermeiro

12

04

16

Fisioterapeuta

08

04

12

Nutricionista

08

04

12

Em março iniciaram os novos residentes e no acolhimento estes receberam o Manual do
Residente do Programa de Atenção Primária à Saúde/ Saúde da Família, que foi
confeccionado no ano anterior pelo grupo de tutores e R1.
Neste mesmo período a pandemia do Novo Corona vírus chegou ao Brasil e foi revisto
todo o módulo teórico do Programa de Residência. As aulas presencias foram
reformuladas e adequadas para que pudessem ser realizadas no formato EAD e assim
os blocos de aulas com temas transversais estão sendo realizados na íntegra.
A nutricionista Maria Alice Codarin do NASF Leste foi integrada ao Programa como
tutora nutricionista e dividirá as atividades de núcleo com a nutricionista Camila Prada.
Foram realizadas as reuniões ordinárias de COREMU em março e junho. Foi necessário
realizar uma reunião extraordinária em abril para monitoramento da paralisação de 15
dias realizada pelos R1, devido à falta de pagamento de bolsas e benefícios por parte do
Ministério da Saúde.
Na última semana de abril foi desligado do programa o Residente Rodrigo Gabioneta,
por insuficiência de desempenho.

3. Programa de Residência Médica em Saúde da Família e Comunidade
3.1. 1° Quadrimestre 2020
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Com a criaçãodo Programa de Residência Médica em Saúde da Família e Comunidade,
pela Secretaria Municipal de Campinas, chamado de Mais Médicos Campineiro foram
realizados os convênios entre a PMC e as InsituiçõesPUC Campinas, Unicamp, São
Leopoldo Mandic e Rede de Urgência e Emergência Mário Gatti.
Os residentes médicos iniciaram suas atividades em março conforme cronograma do
Ministério da Educação.
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4. Formalização e Execução dos Termos de Convênio e Termo de Cooperação
Técnica

4.1.1° Quadrimestre 2020

4.1.

São

Leopoldo

Mandic

-

Protocolo

Administrativo

18/10/16299–

SEI

2018.00010111-15 - Convênio nº 009/18
Os estágios de medicina e odontologia estão acontecendo nas unidades básicas de
saúde de acordo com pactuaçãorealizada em conjunto com o CETS.
A Faculdade São Leopoldo Mandic presta conta à esta secretaria mensalmente logo
que realiza os depósitos referentes à contribuição científica dos preceptores.
Houve aditamento do convênio até 02/10/2019, devidamente aprovado em reunião do
Conselho Municipal de Saúde em 23/10/19.

4.2 Programa Mais Médico Campineiro
Objeto: A cooperação para realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão
mediante oferta de curso de residência médica em Medicina de Família e Comunidade,
em especial, visando contribuir para:
1.1.1. Aprimorar a formação médica e proporcionar maior experiência no campo de
prática médica durante o processo de especialização na Atenção Primária a Saúde;
1.1.2. Fortalecer a política de educação permanente com a integração ensino-serviçocomunidade, por meio da atuação das instituições de educação superior na supervisão
acadêmica das atividades desempenhadas pelos médicos;
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1.1.3. Ampliar a inserção do médico especialista em Medicina de Família e
Comunidade nas unidades básicas de saúde, desenvolvendo esse conhecimento sobre
a realidade da saúde pública;
1.1.4. Aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas de saúde do município
através da atuação na Estratégia Saúde da Família, na compreensão de sua
organização e no funcionamento de sua equipe de Saúde da Família e do SUS;
1.1.5. Fortalecer a prestação de serviços da Atenção Primária a Saúde no município;
1.1.6. Estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS.

4.2.1. 4.1. São Leopoldo Mandic - SEI PMC.2020.00003848-98 –Convênio nº
003/2020
Vigência: 18/02/2020 a 18/02/2025
4.2.2 Sociedade Campineira de Educação e Instrução (PUC Campinas) – SEI
PMC.2020.00000589-15 – Convênio nº 06/2020
Vigência: 28/02/2020 a 28/02/2025
4.2.3. Universidade Estadual de Campinas – SEI PMC.2020.00000590-41 –
Convênio nº 005/2020
Vigência: 27/02/2020 a 28/02/2025
4.2.4. Rede Municipal Dr.Mário Gattide Urgência, Emergência e Hospitalar - SEI
PMC.2020.00000591-21 – Convênio nº004/2020
Vigência: 19/02/2020 a 19/02/2025

5. Acompanhamento das Atividades de Ensino Desenvolvidas nos convênios
Assistenciais
Não houve.
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6. Comissão de Residência Multiprofissional da PUC Campinas
A Secretaria Municipal de Campinas (SMS) é representada na COREMU da instituição
de ensino pela gestora de Coordenadora da COREMU da SMS. Não houve reunião no
neste quadrimestre.

_______________________________
Maria Camila Abramides Prada
Apoio Técnico ao Ensino e Pesquisa
DGDO – SMS - PMC
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