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“Fazer com ele e
não por ele”
Alcieros da Paz

Residentes da V GERES –
GARANHUNS elaboram
um folder para o núcleo de
educação permanente

DESTAQUE NA GERES
APRESENTAÇÃO
No ano de 2021 as/os residentes do
programa iniciaram suas atividades no
mês de Fevereiro, atuando nos
Hospitais Regionais de cada GERES,
com o objetivo de acompanhar o
processo de trabalho na unidade
hospitalar
compreendendo
esse
serviço como ponto da Rede de
Atenção á Saúde da Regional, na
perspectiva de Gestão de Redes. As/os
residentes atuaram nos setores de
Vigilância Epidemiológica Hospitalar,
Centro de Controle de Infecção
Hospitalar-CCIH e no Núcleo de
Educação Permanente – NUEPE.
Para o boletim V elaboramos a
exposição das atividades que os/as
residentes lotados nas Gerências
Regionais de Saúde: Arcoverde,
Caruaru e Garanhuns, elaboraram em
seus rodízios nos Hospitais que são
campo de atividades teórico-prático
da residência.

Em relato a residente
Andressa Franco diz:

“Chego ao R2
com mais
sede de
conhecimentos”

Caruaru e
a cultura
do Pife

VI GERES – ARCOVERDE – Hospital Regional
de Arcoverde Ruy de Barros Correia
As residentes Iara Leal,
Railane do Carmo, Maria
Clara Melo, Emannoela
Antunes e Débora Teixeira
elaboraram as seguintes
atividades:
*Imagem cedida pelos entrevistados

Fluxo de notificação hospitalar - Propuseram a
construção e implementação de um fluxo de registro de eventos
de notificação compulsória em ambiente hospitalar a fim de
otimizar o processo de coleta, processamentos, avaliação e
divulgação
dos
dados
coletados
pela
Vigilância
Epidemiológica Hospitalar e, a partir disto, recomendar
estratégias de cuidado compartilhado entre equipes de saúde,
pacientes, famílias e comunidade;

*Imagem cedida pelos entrevistados

Fluxo de maqueiras Padronizaram as atividades
de rotina de acionamento
do serviço de maqueiros,
assim
como
os
procedimentos que estes
profissionais devem se
atentar para exercer um
serviço
visando
a
segurança do paciente.
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*Imagem cedida pelos entrevistados

IV GERES – CARUARU – Hospital
Regional do Agreste
As residentes Andreza Correia, Clara Araújo, Clarissa
Braga, Lidiane Firmino e Mayara Cavalcante
elaboraram materiais durante o rodízio no Núcleo de
Segurança do Paciente. Durante o rodízio,
identificaram a necessidade do fortalecimento da
cultura de segurança do paciente, neste sentido
elaboraram o material educativo sobre a prevenção de
quedas e notificação de incidentes para ser veiculado
em meios digitais junto aos profissionais do hospital.

V GERES – GARANHUNS – Hospital
Regional Dom Moura
Os residentes Nicolle Paes, Isadora
Cavalcanti e Tiago Souza estiveram no
Núcleo de Educação Permanente – NUEPE
do hospital. Dentre as atividades realizadas
durante o rodízio, foi elaborado um folder
informativo destinado aos profissionais do
hospital, como modo de aproximá-los desse
serviço que é direcionado a sua qualificação
e atuação. O folder traz informações sobre o
NUEPE, quais as contribuições desse
serviço, sobre a biblioteca multiprofissional e
a divulgação dos contatos e do site.
*Imagem cedida pelos entrevistados
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FALOU
Para o boletim deste mês, tivemos o prazer
de conversar com a sanitarista e odontóloga
Alcieros Da Paz, graduada pela Faculdade de
Odontologia de Pernambuco e mestre em Saúde
Coletiva,
é
professora
Universidade
de
Pernambuco - UPE, e atua como sanitarista
Coordenadora do Programa de Residência
Multiprofissional em Saúde Coletiva da SESAU –
Recife.

Como é Ser Preceptora por –
Alcieros da paz

*Imagem cedida pela entrevistada

UM SANITARISTA

De início foi questionado O que é ser preceptora de uma
residência multiprofissional?
“A primeira palavra é responsabilidade porque você está
participando da formação de alguém que no futuro poderá
ser o gestor da saúde do seu município, estado ou país.
É uma atividade que necessita disponibilidade e compromisso, mas TB é de muito crescimento
porque trocamos muito o tempo todo. Eu entendo que estamos preceptores porque tivemos mais
experiência profissional, um percurso mais longo, mas o residente também é um profissional como
eu, então teremos uma relação de muita troca.”
Logo em seguida foi questionado quais os pontos mais importantes para exercer seu papel de
preceptora?
“Responsabilidade, compromisso e ética com seu trabalho, visão ampliada de mundo e
disponibilidade para estimular o pensamento crítico.”
Ao analisar os seus anos de trabalho perguntamos quais os desafios desse papel enquanto
educadora?
“Vou usar um jargão: “Fazer com ele e não por ele” O estímulo à autonomia de maneira que você
esteja perto mas deixe o residente fazer o que precisa ser feito e do modo que ele percebe que é a
melhor forma. Se dissermos todos os caminhos tiraremos não haverá oportunidade para novas
possibilidades, novas formas de fazer e inovar.”
E para finalizar, quais você acredita que sejam os principais pontos de formação a serem
explorados/treinados nos residentes?
Pensamento crítico, autonomia, tomada de decisão e compromisso com o coletivo.
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CARUARU E A CULTURA
DO PIFE

Banda de pífanos é um conjunto instrumental de
percussão e sopro, dos mais antigos, característicos e
importantes da música folclórica brasileira. Há várias
bandas de pífanos pelo Nordeste, mas uma das mais
conhecidas é a de Caruaru, fundada pelos irmãos Biano,
Sebastião e Benedito, em 1924. Embora tenha se
estabelecido em Pernambuco, a Banda de Pífanos de
Caruaru foi formada no sertão de Alagoas e é um dos
grupos instrumentais mais tradicionais do Brasil e mais
antigos em atividade.
Em entrevista fornecida ao Diário de Pernambuco,
*Imagem retirada da internet
Severino Biano falou: “Eu e meu pai vivíamos da agricultura, não existia outro trabalho naquela época. Certo dia, na
roça, ele pegou um cano de taboca (espécie de bambu) e fez quatro furos. Quando nós sopramos, saía o som. Depois
ele fez outro com seis furos para tocar o que chamávamos de moda”, relembra o músico. Do Sertão de Alagoas,
peregrinou pelo Nordeste fugindo de uma seca que castigou a região na década de 1930.
Unico integrante original vivo da Banda de Pífanos de Caruaru, O
músico presenciou momentos históricos com o conjunto, tocou para Lampião,
conquistou o Sudeste, colaborou com Gilberto Gil, venceram a categoria
Melhor Álbum de Música Regional ou de Raízes Brasileiras no Grammy
Latino, e recebeu a condecoração de Ordem do Mérito Cultural, em 2006, pelo
então presidente Lula. Em 2019, Biano também foi um dos homenageados do
São João de Caruaru.
Hoje, a região conta com diversos
outros músicos e bandas que continuam o legado do pífano, dentre eles: João
do Pife. Foi na famosa Feira de Caruaru onde João trabalhou na
popularização das bandas de pífanos. Por anos, ele vendeu ali os instrumentos
que confeccionava artesanalmente, tocando com o irmão Severino dos
Santos. A intitulada Banda de Pífanos Dois Irmãos já se apresentou em 27
países mundo afora para levar forró, frevo, chorinho e samba aos
estrangeiros.
Os mais jovens também estão deixando sua marca na cultura. Vitória
Maryellen, de Caruaru, conhecida popularmente como Vitória do Pife, está
ministrando aulas online para os interessados em aprender a tocar pífano. Os
interessados devem entrar em contato pelo instagram @vitoriadopife. As aulas são
realizadas por vídeo chamadas no Skype e no Whatsapp.
Pipoca Moderna e Visceral Brasil - As Veias Abertas da Música, são dois
documentários que traçam um panorama sobre a cultura brasileira de raiz na visão
de alguns de seus artistas. Fica a dica!

*Imagem retirada da internet

*Imagem retirada da internet
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Relato de Experiência
Residente Andressa Nunes Franco – VII GERES

Iniciar a Residência em uma nova cidade, 100km de
distância da sua cidade de moradia, com o intuito de ir e voltar
todos os dias, já que você tem um filho de 01 ano e 10 meses
que ainda mama, não é uma decisão fácil! Mas foi assim, que
dei o ponta pé na Residência Multiprofissional Saúde Coletiva
– Ênfase em Gestão de Redes.
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Cheguei na sede da VII GERES, localizada na cidade
de Salgueiro-PE, juntamente com as outras 5 Residentes,
tínhamos nos conhecidos anteriormente no encontro de
acolhimento em Recife, fomos bem recebidas por toda equipe
que estava ali naquele dia. Setor de destino iniciado, conhecer
nova rotina, novas pessoas, vem e volta de Ouricuri para
Salgueiro. Pam! De repente, a Pandemia adentra sem pedir
licença e faz uma série de mudanças. Debruçamos para saber
sobre o desconhecido Coronavírus, inicia Lockdown, para os
transportes intermunicipais, início de trabalho remoto, que se
engana quem pensa ser mais fácil, as horas intermináveis em
frente a tela do computador cansa, as relações se distanciam
(embora fizemos de tudo para que não, e deu super certo) e
muito, mais muito trabalho.
Aqui em casa, esqueci de comentar, eu e meu esposo
passamos no mesmo Programa de Residência, em regionais
diferentes, ele também entrou em rodízio devido a pandemia e
por algumas vezes disputamos espaços para realizar nossas
atividades, cuidar de uma criança e também assistir nossos
módulos teóricos que estão sendo online. Aqui virou espaço de
debates sobre práticas e diversos olhares dentro de uma
experiência igual, mas tão diferente pelos locais não serem os
mesmos.
Os campos de práticas que vão para além da sede da
gerência de saúde, nos leva a conhecer todo o processo de
gestão, mesmo que tudo tenha se adaptado devido ao COVID19, como mergulhamos nesse mundo, como tudo ficou tão
voltado para ele, não é que as outras coisas tenham parados,
mas é que tudo precisou se modificar para caminhar como esse
novo normal que tomou conta de tudo. Precisamos adaptar a
nossa territorialização, fizemos a distância, utilizamos de
chamadas de vídeos, ligações com moradores para nos fazer
próximas estando distantes.
A gestão na pandemia mostra suas falhas, mas também se

revela tão grandiosa, realiza mediação de conflitos, ajustes,
escutas, o próximo tão distante. Em diversos locais de práticas
colocamos as mãos na massa, nos olharam e nos acolheram
como profissionais a acrescentar, em outros, fomos vistas
como estagiárias que estávamos ali, quem sabe, para tirar
xerox e imprimir alguns documentos não tão importantes.
Talvez nesses espaços faltaram conhecimentos sobre a
importância e sobre o que é Residente, por mais que a gente
explicasse, não nos ouviam. E aproveito aqui para falar sobre
a importância da capacitação dos preceptores, para que exista
um alinhamento entre aqueles que conhecem o seu papel e o
papel do residente com aqueles que não sabem.
Nesse processo de conhecimento entendi o que
significa a resistência, a resiliência, a luta do SUS, assim
como na nossa vida, já que no meio do caminho, tive que
iniciar a investigação do diagnóstico do meu filho no TEA
(Transtorno do Espectro Austista), pensei em desistir, jogar
tudo para o alto, parar com minhas viagens diárias, mas assim
como fazemos todos os dias no nosso Sistema Único de
Saúde, resisti, lutei e continuo firme nesse caminho de
conhecimentos.

Chego ao R2 com mais sede de conhecimentos, de
colocar em prática o que no R1 conhecemos na teoria, fazer a
diferença, enriquecer repertórios, ouvindo e sendo ouvida.
Que venha TCR, estágio optativo, estou pronta, com as forças
necessárias para lutar e conhecer mais ainda nosso SUS!
*Imagem cedida pela entrevistada

PARA REFLETIR

ABRASUS,
Andressa Nunes Franco

.
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Para quem pretende seguir na carreira acadêmica a Universidade
Federal da Paraíba, abrira inscrições para o Mestrado Acadêmico de
Saúde Coletiva pelo EDITAL N° 02/2021/PPGSC/UFPB, O Edital está
publicado no site do programa:
https://sigaa.ufpb.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?id=3385
Para os concurseiros a Prefeitura Municipal de Pombos - PE retifica o
processo seletivo com mais de 160 vagas, Este Processo Seletivo visa
contratar servidores por tempo determinado, mais informações no
site: https://admtec.org.br/prefeitura-de-pombos-pe

Programa “Saúde com
Agente” oferece cursos
técnicos para Agentes
Comunitários de Saúde
Fonte: https://brasil61.com/n/programa-saude-com-agente-oferece-cursos-tecnicos-paraagentes-comunitarios-de-saude-bras214855

Mais de 125 milhões de
brasileiros
sofreram
insegurança
alimentar
na pandemia, revela
estudo
Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/mais-de-125-milhoes-debrasileiros-sofreram-inseguranca-alimentar-na-pandemia-revela-estudo.shtml

Outro processo seletivo disponível é o da Prefeitura Municipal de
Buique - PE, que será destinado à formação de cadastro reserva e
contratação temporária. Mais informações no site:
https://www.pciconcursos.com.br/noticias/prefeitura-de-buiquepe-realiza-novo-processo-seletivo

Fonte: https://revistacenarium.com.br/forum-nacional-de-residentes-em-saude-anunciagreve-adesao-e-discutida-ate-sexta-feira-7/

Corpo editorial

U

Fórum Nacional de
Residentes em Saúde
anuncia greve; adesão
foi discutida dia 07 de
abril.
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Railane Silva
Residente de saúde
coletiva - ESPPE

Leticia Santana
Residente de saúde
coletiva - ESPPE

Sem coordenação
nacional, residentes
denunciam falta de
salário e de EPIs...
Fonte: https://educacao.uol.com.br/noticias/2021/05/03/sem-coordenacao-nacionalresidentes-denunciam-falta-de-salario-e-de-epis.htm

UM SANITARISTA FALOU

Bruno Lustosa
Residente de saúde
coletiva – SESAU
bmlustosa_

ARTE E CULTURA

Clarissa Braga
Residente de saúde
Coletiva - ESPPE
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FIQUE ATENTO

Marina Fenício
Tutora da Residência
em Saúde coletiva

Estefany Machado
Residente de saúde
coletiva - Fiocruz

FIQUE ATENTO

Ana Paula
Residente de saúde
coletiva - Fiocruz

EDIÇÃO E ARTE

Wedson Ferreira
Residente de saúde
coletiva - ESPPE
wedson_

Redução de mortes e
internações por Covid
chega a quase 100% em
idosos vacinados, mostra
estudo cearense
Fonte: https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2021/05/06/reducao-de-mortes-e-internacoespor-covid-chega-a-quase-100percent-em-idosos-vacinados-mostra-estudo-cearense.ghtml

Butantan
entrega
2
milhões de doses da
CoronaVac ao Ministério
da Saúde nesta segunda
10 de maio.
Fonte: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/05/10/butantan-entrega-2milhoes-de-doses-da-coronavac-ao-ministerio-da-saude-nesta-segunda.ghtml

