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1. APRESENTAÇÃO 

 
Este guia de bolso foi elaborado para facilitar a busca de informações sobre os 

processos que envolvem o dia-a-dia do Residente, tutores, preceptores e demais 

envolvidos. Os fluxos descritos a seguir foram revisados pelo Grupo de Trabalho de 

Processos e aprovados pela Comissão de Residência Multiprofissional da 

UFCSPA/ISCMPA (COREMU). 

Os processos estão alinhados às orientações institucionais e encontram-se em 

constante atualização, tendo em vista a dinamicidade requerida no âmbito da execução 

dos Programas que integram a Residência Multiprofissional em Saúde da UFCSPA. 

O guia está organizado em duas seções: a primeira contém os descritivos dos 

processos padronizados e a segunda contém uma lista de apêndices com o detalhamento 

das etapas a serem cumpridas em cada processo no formato de diagrama. 

 

2. CONTATOS DE E-MAILS 

 

• Secretaria da COREMU: coremu@ufcspa.edu.br    

 

• Programa de Atenção em Terapia Intensiva: remis.intensivismo@ufcspa.edu.br 

 

• Programa Oncohematologia: remis.oncohemato@ufcspa.edu.br 

 

• Programa de Atenção ao Câncer Infantil: remis.cancerinfantil@ufcspa.edu.br 

 

• Programa de Física Médica: remis.fisicamedica@ufcspa.edu.br 

 

• Grupo de Trabalho de Processos: gtpro@ufcspa.edu.br 

 

• Grupo de Trabalho de Ensino: gtensino.remis@ufcspa.edu.br 

 

• Setor de Ensino e Pesquisa da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia: 

ensino.pesquisa@santacasa.org.br 

 

3. DESCRITIVO DOS PROCESSOS: 

 

3.1 AFASTAMENTOS POR MOTIVO DE SAÚDE: DOENÇA NÃO RELACIONADA 

À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (APÊNDICE A) 

 

mailto:coremu@ufcspa.edu.br
mailto:remis.intensivismo@ufcspa.edu.br
mailto:remis.oncohemato@ufcspa.edu.br
mailto:remis.cancerinfantil@ufcspa.edu.br
mailto:remis.fisicamedica@ufcspa.edu.br
mailto:gtpro@ufcspa.edu.br
mailto:gtensino.remis@ufcspa.edu.br
mailto:ensino.pesquisa@santacasa.org.br
mailto:ensino.pesquisa@santacasa.org.br
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3.1.1. O residente deve buscar consulta médica e informar sobre o afastamento ao 

preceptor e ao Setor de Ensino e Pesquisa da ISCMPA. 

3.1.2. O residente deve encaminhar o atestado para COREMU em cópia para tutor e 

o preceptor. 

a) Para afastamentos de até 15 dias: após o término do período, o residente retornará 

às atividades e realizará a compensação das horas por meio da realização de 

atividades práticas em serviço (não devendo ultrapassar a jornada de 60h 

semanais). 

a.1) O plano de compensação das horas será alinhado entre preceptor e tutor com o 

residente e encaminhado para o e-mail da Coordenação do respectivo Programa para 

a homologação pelo NDAE. 

a.2) O NDAE avalia o plano de compensação e, estando o mesmo homologado, 

informa ao residente. 

a.3) O residente informa o plano de compensação por e-mail ao setor de ensino da 

instituição de Saúde. 

b) Para afastamentos por período superior a 15 dias: o residente deverá ser afastado 

pelo INSS, devendo realizar agendamento da perícia e ao retornar dará continuidade 

ao cumprimento das horas. Ao retornar será mantido o recebimento da bolsa. 

3.1.3. A secretaria da COREMU deverá armazenar o documento na pasta do 

residente. 

 

3.2 LICENÇA MOTIVADA POR INTERESSE PESSOAL PARA NÃO 

PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 

(APÊNDICE B) 

 

O residente que optar pela não participação das atividades de enfrentamento 

da pandemia poderá solicitar licença por período superior a 30 dias até 60 dias, 

podendo ser renovado posteriormente mediante avaliação e parecer da COREMU. 

Neste caso, será suspenso o pagamento da bolsa e ocorrerá a reprogramação de uma 

nova data de término do Programa deste residente. Seguem os procedimentos a 

serem adotados: 

3.2.1. O residente informa o desejo de afastamento por período excepcional. 

3.2.2. A COREMU comunica ao Setor de Ensino e Pesquisa da ISCMPA. (No término 

deste período, o residente retornará ao serviço para continuidade do Programa, 
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cumprindo as horas devidas, sendo mantido o pagamento da bolsa.) 

 

3.3 OCORRÊNCIA DE CONTATO PRÓXIMO* (SEM USO DE EPI) COM PACIENTE, 

OUTRO PROFISSIONAL OU PESSOA EXTERNA AO SERVIÇO COM 

DIAGNÓSTICO POSITIVO DE COVID-19 – RESIDENTE ASSINTOMÁTICO 

(APÊNDICE C) 

 

3.3.1. Se ocorreu contato com caso positivo na Instituição: 

a) A Liderança informa os contactantes via PROTOCOLO DE CONTACTANTES, 

disponível na intranet: http://intranet/departamentos/default.aspx?dp=322&pg=6561 

b) O residente realiza afastamento e aguarda orientação da Medicina do Trabalho. 

b.1) O residente retorna ao campo: retorna às suas atividades sem haver a exigência 

de compensação da carga horária relativa ao período do afastamento. 

b.2) O residente não retorna ao campo: para casos de afastamento superior a 15 dias, 

residente comunica à COREMU por e-mail (afastamento por INSS seguido de 

procedimentos com perícia ou afastamento motivado por licença de interesse pessoal 

previsto no período da excepcionalidade).  

b.3) O residente comunica situação do afastamento por e-mail para preceptor, tutor, 

COREMU e Setor de Ensino e Pesquisa da ISCMPA. 

b.4) A COREMU registra na pasta do residente e comunica a Coordenação do 

respectivo Programa e o Setor de Ensino e Pesquisa da ISCMPA. 

3.3.2 Se ocorreu contato com caso positivo no domicílio: 

a) O residente envia comprovação de resultado positivo para Medicina do Trabalho 

(medicinadotrabalho@santacasa.org.br) 

b) O residente contata a Liderança da área e realiza afastamento pelo mesmo período 

de isolamento do familiar. 

c) O residente comunica afastamento por e-mail para preceptor, tutor, COREMU e o 

Setor de Ensino e Pesquisa da ISCMPA. 

d) A secretaria da COREMU registra na pasta do residente e comunica a 

Coordenação do respectivo Programa e o o Setor de Ensino e Pesquisa da ISCMPA. 

e) O residente retorna ao trabalho sem compensação da carga horária relativa ao 

período do afastamento. 

*CONTATO PRÓXIMO: contato físico direto (aperto de mãos) – SEM EPI, - contato 

http://intranet/departamentos/default.aspx?dp=322&pg=6561
mailto:medicinadotrabalho@santacasa.org.br
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com secreções infecciosas SEM PROTEÇÃO, contato frente a frente por pelo menos 

15 min e < 1 metro de distância, contato em ambiente fechado (sala de reunião, sala 

de espera) por no mínimo 15min e < 1 metro de distância, profissional que cuide 

diretamente de um caso de COVID-19 ou manipule exame (laboratório) SEM EPI 

adequado. 

 

3.4 OCORRÊNCIA DE SINTOMAS COMPATÍVEIS COM COVID-19 (APÊNDICE D) 

 

3.4.1. Se Sintomas Gripais Leves: 

a)  O residente comunica o preceptor e agenda coleta via Plataforma 

TELECOVID através do clinicabemestarnotrabalho@santacasa.org.br. 

b) O TELECOVID realiza atendimento e emite atestado médico por 48hs (ou até 

liberação do resultado do PCR). 

b.1) Se resultado positivo: residente informa afastamento ao preceptor, tutor, 

COREMU, Coordenação do Programa e Setor de Ensino e Pesquisa da  ISCMPA por 

e-mail. 

b.2) Se resultado negativo: 

b.2.1) Se assintomático: residente retorna às suas atividades sem 

compensação da carga horária relativa ao período do afastamento. 

b.2.2) Se sintomático: residente agenda consulta na Medicina do Trabalho pelo 

telefone 3214-8519. 

b.3) Se resultado Positivo: 

b.3.1) A Medicina do Trabalho realiza contato com o residente. 

b.3.2) O residente, após o 10º dia de afastamento, realiza os seguintes 

encaminhamentos: 

b.3.2.1) Se Oligossintomático*: residente retorna ao trabalho se estiver há 24hs afebril 

e sem uso de antitérmico. Não se faz necessária a compensação da carga horária 

relativa ao período do afastamento. 

b.3.2.2) Se Sintomático: residente agenda nova consulta na Medicina do Trabalho 

pelo telefone 3214-8519. 

Para casos confirmados de COVID-19, é permitido o afastamento por período 

superior a 30 dias? Sim, é permitido e ocorre sem a suspensão do pagamento da 

bonificação. O residente deverá informar à COREMU sobre sua decisão entre: licença 

mailto:clinicabemestarnotrabalho@santacasa.org.br
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motivada por interesse pessoal ou encaminhamento pelo INSS com perícia. 

*OLIGOSSINTOMÁTICO: Coriza, e/ou dor de garganta, e/ou espirro, e/ou congestão 

nasal, sem febre e sem dispneia. 

3.4.2. Se Sintomas Gripais Graves (dispneia, dificuldade respiratória, pressão 

persistente no tórax, dor torácica e febre persistente) 

a) O residente informa a Liderança e realiza encaminhamento para consulta 

presencial no Pavilhão Pereira Filho. 

b) O preceptor informa acerca dos encaminhamentos subsequentes, por e-mail, ao 

Setor de Ensino e Pesquisa da ISCMPA, COREMU e Coordenação do Programa. 

c) A COREMU registra o ocorrido na pasta do residente. 

 

3.5 INFORME DE PERTENCIMENTO À GRUPO DE RISCO PARA COVID-19 

(APÊNDICE E) 

 

O residente deverá encaminhar autodeclaração de pertencimento ao grupo de 

risco a tutor, preceptor, COREMU e Setor de Ensino e Pesquisa da ISCMPA e seguir 

os seguintes procedimentos de acordo com as situações previstas: 

3.5.1. Se o residente optar pela participação nas atividades de enfrentamento da 

pandemia: 

a) Quando o Serviço identificar atividades que ofereçam menor risco de exposição ao 

COVID (alinhadas ao Projeto Pedagógico do Programa ou às demandas decorrentes 

da Pandemia) o residente será realocado para este campo de prática presencial ou 

remota de modo intercalado com as atividades realizadas no TELECOVID. 

b) Quando o Serviço não identificar atividades que ofereçam menor risco de 

exposição ao COVID, o residente manterá exclusivamente as atividades realizadas no 

TELECOVID. 

3.5.2. Se o residente optar pela NÃO participação nas atividades de enfrentamento da 

pandemia: 

a) Deverá encaminhar atestado de pertencimento ao grupo de risco à COREMU ao 

Setor de Ensino e Pesquisa da ISCMPA e à Coordenação do respectivo Programa por 

e-mail. 

b) Deverá informar ao preceptor sobre o seu afastamento. 

c) A secretaria da COREMU armazena o documento. 

 

mailto:ensino.pesquisa@santacasa.org.br
mailto:ensino.pesquisa@santacasa.org.br
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Como proceder para afastamentos por período superior a 15 dias? O residente 

deverá realizar encaminhamento pelo INSS OU afastamento motivado por licença de 

interesse pessoal previsto no período da excepcionalidade, acima descrito. 

 

3.6 SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS (APÊNDICE F) 

 

As férias poderão ser gozadas de forma integral (30 dias corridos) ou em duas 

parcelas de 15 dias cada, de acordo com o calendário acadêmico e seguindo os 

seguintes encaminhamentos: 

3.6.1. O residente deve solicitar as férias ao preceptor com  antecedência mínima de 

15 dias. 

3.6.2. O Preceptor avalia e informa ao residente. 

3.6.3. O residente informa o período de férias acordado, por e-mail, ao preceptor, tutor, 

Coordenação do Programa e COREMU. 

3.6.4. A Secretaria da COREMU registra a informação na pasta do residente. 

3.6.5. Caso o residente opte por compensar horas de afastamentos prévios durante o 

período de férias isso deve ser combinado com o preceptor e comunicado ao 

tutor e a COREMU nos mesmos prazos citados anteriormente. 

O agendamento das férias deverá respeitar o calendário acadêmico da UFCSPA. 

Contudo, no período de excepcionalidade, em virtude da Pandemia, as férias podem 

ser agendadas fora do calendário acadêmico da UFCSPA, desde que haja anuência 

do preceptor e tutor. 

 

3.7.SOLICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO OPTATIVO DE RESIDENTE   

REMIS FORA DA ISCMPA (APÊNDICE  G) 

 

3.7.1. O residente deverá comunicar o preceptor e coordenador do Programa o 

interesse de realizar EO em local e período que atenda aos requisitos expostos no 

Manual. Realizar contato com o local e verificar a disponibilidade e atendimento aos 

requisitos expostos em Manual obtendo um documento que comprove aceite do local. 

Encaminhar por e-mail com antecedência mínima de 120 dias (ou conforme prazo da 

instituição de destino) à data prevista para o início do EO, ao coordenador do programa 

ao qual está vinculado (em cópia para preceptor e tutor), os seguintes documentos 

(disponibilizados no site) 
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a) formulário de solicitação  do EO com plano de trabalho contendo a anuência 

(assinatura e carimbo) do preceptor e tutor de área profissional da REMIS.  

b) documento de aceite do local de destino. 

c) termo de responsabilidade.  

3.7.2 O coordenador do programa deverá receber, avaliar em NDAE e proceder a 

devolutiva da decisão do NDAE por e-mail ao residente. 

3.7.3 O residente encaminhará à COREMU (em cópia para preceptor e tutor) o formulário 

de solicitação de EO com plano de trabalho com a ciência da coordenação e o documento 

de aceite do local de destino e o termo de responsabilidade, através do e-mail: 

estagiocoremu@ufcspa.edu.br   

3.7.4. A secretaria da COREMU encaminhará para deliberação em assembleia da 

COREMU e após realizada, despachar para residente sua deliberação. 

3.7.5. Residente solicitará à COREMU, uma carta de apresentação em que constem seus 

dados e informações relevantes como a aprovação da COREMU e período de estágio.  

3.7.6. O secretário da COREMU redigirá carta que será encaminhada ao coordenador do 

Programa para assinatura. 

3.7.6. O coordenador do programa irá assinar o documento acima e retornar à 

secretaria da COREMU. 

3.7.7. Ao término do EO, o residente deverá apresentar à COREMU, num prazo máximo 

de 15 dias úteis os seguintes documentos: 

a) Relatório de EO; 

b) Avaliação do preceptor do local de EO sobre o desempenho constando a CH realizada 

(60hs semanais) e o período realizado. 

3.7.8. O secretário da COREMU irá conferir as informações e encaminhará para ciência 

do coordenador do Programa.  

 3.7.9. O coordenador responde para o secretário e este arquiva na pasta do residente. 

 

3.8.SOLICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO OPTATIVO DE RESIDENTE   

REMIS DENTRO DA ISCMPA (APÊNDICE  H) 

 

3.7.1. O residente deverá comunicar o preceptor e coordenador do Programa o 

interesse de realizar EO em local e período que atenda aos requisitos expostos no 

Manual. Realizar contato com o local e verificar a disponibilidade e atendimento aos 

requisitos expostos em Manual. Encaminhar por e-mail com antecedência mínima de 
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120 dias (ou conforme prazo da instituição de destino) à data prevista para o início do 

EO, ao coordenador do programa ao qual está vinculado (em cópia para preceptor e 

tutor), os seguintes documentos (disponibilizados no site) 

a) formulário de solicitação  do EO com plano de trabalho contendo a anuência 

(assinatura e carimbo) do preceptor e tutor de área profissional da REMIS; 

b) e-mail contendo o registro de aceite do local com a ciência de preceptor e tutor o 

aceite do local de estágio. 

3.7.2 O coordenador do programa deverá receber, avaliar em NDAE e proceder a 

devolutiva da decisão do NDAE por e-mail ao residente. 

3.7.3 O residente encaminhará à COREMU (em cópia para preceptor e tutor) o formulário 

de solicitação de EO com plano de trabalho com a ciência da coordenação e o documento 

de aceite do local de destino e o e-mail comprobatório de aceite do local de destino 

através do e-mail: estagiocoremu@ufcspa.edu.br 

3.7.4. A secretaria da COREMU encaminhará para deliberação em assembleia da 

COREMU e após realizada, despachar para residente sua deliberação. 

3.7.7. Ao término do EO, o residente deverá apresentar à COREMU, num prazo máximo 

de 15 dias úteis os seguintes documentos: 

c) Relatório de EO; 

d) Avaliação do preceptor do local de EO sobre o desempenho constando a CH realizada 

(60hs semanais) e o período realizado. 

3.7.8. O secretário da COREMU irá conferir as informações e encaminhará para ciência 

do coordenador do Programa.  

 3.7.9. O coordenador responde para o secretário e este arquiva na pasta do residente. 

 

3.9.ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO SEMESTRAL DAS ATIVIDADES (APÊNDICE I) 

 

O relatório de atividades trata-se de uma descrição resumida das atividades realizadas 

pelo residente no período respectivo a um semestre. 

3.8.1 O residente deverá elaborar o relatório semestral com supervisão dos preceptores 

e dos docentes, devendo ser enviado pelo residente, por e-mail, a COREMU, 

Coordenação do Programa e Unidade de Ensino da ISCMPA e atendendo aos 

seguintes prazos de entrega: 

a) R1/primeiro relatório: 1ª quinzena de setembro e R1/segundo relatório: 1ª quinzena 

de  março 
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b) R2/ terceiro relatório: 1ª quinzena de setembro e R2/quarto relatório: 1ª quinzena de 

janeiro  

3.8.2 A secretaria da COREMU recebe o documento e armazena na pasta do residente. 

 

3.10. REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DAS ATIVIDADES 

PRÁTICAS (APÊNDICE J) 

 

3.9.1.O residente deverá agendar a sua avaliação semestral de desempenho com o 

tutor e preceptor, reservar sala e informá-los por e-mail da data e local da referida 

avaliação 

3.9.2. Tutor e preceptor conduzem a a avaliação com o residente e preenchem o 

formulário padronizado que integra o registro das 4 avaliações realizadas, 

atendendo aso seguintes períodos: 

a) R1: 1ª avaliação: 1ª quinzena de setembro e 2ª avaliação: 1ª quinzena de março 

b) R2: 3ª avaliaçao: 1ª quinzena de setembro e 4ª avaliação: 1ª quinzena de janeiro  

3.9.3. Uma cópia da avaliação, devidamente preenchida e assinada deverá ser enviada 

pelo residente, por e-mail, a COREMU, Coordenação do Programa e Unidade de 

Ensino da ISCMPA.  

3.9.4. O residente guarda sob sua responsabilidade a ficha original da avaliação para 

que sejam feitas as avaliações subsequentes na mesma. 

 

3.11  ELABORAÇÃO DO REGISTRO DE FREQUÊNCIA (APÊNCIDE K) 

 

3.10.1. O residente deverá preencher diariamente na ficha de registro de frequencia 

(APÊNDICE   K) os horários de início e término das atividades práticas e assinar; 

3.10.2. O precetor deverá conferir e assinar a ficha de frequencia; 

3.10.3. O residente deverá armazenar a ficha de registro de frequencia em uma pasta;  

3.10.4. O residente enviará o documento por e-mail à COREMU e Coordenação do 

Programa  na primeira semana de cada mês; 

3.10.5 Secretaria da COREMU recebe e arquiva o documento.  

 

4. APÊNDICES (DIAGRAMAS e FORMULÁRIOS) 
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APÊNDICE A – SOLICITAR AFASTAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE 
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APÊNDICE B – SOLICITAR AFASTAMENTO POR INTERESSES PESSOAIS 
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APÊNDICE C – INFORMAR CONTATO COM PESSOA POSITIVO PARA COVID-19 (RESIDENTE 

ASSINTOMÁTICO) 
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APÊNDICE D – INFORMAR OCORRÊNCIA DE SINTOMAS COMPATÍVEIS COM COVID-19 
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APÊNDICE E – INFORMAR PERTENCIMENTO À GRUPO DE RISCO PARA COVID-19 
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APÊNDICE F – SOLICITAR FÉRIAS 
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APÊNDICE G – SOLICITAR ESTÁGIO OPTATIVO FORA DA ISCMPA 
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APÊNDICE H – SOLICITAR ESTÁGIO OPTATIVO DENTRO DA ISCMPA 
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APÊNDICE I – ELABORAR RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADES 
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APÊNDICE J – REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS 
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APÊNDICE K – ELABORAR O REGISTRO DE FREQUÊNCIA  
 

 
 

 

 

 

 


