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OBJETIVO
O objetivo deste trabalho foi descrever a experiência de

inserção de uma residência multiprofissional em saúde em

um Serviço de Epidemiologia Hospitalar.

A integração entre ensino-serviço é prevista desde a Lei

Orgânica da saúde, 8080/90, e consiste no trabalho coletivo de

estudantes e professores com trabalhadores/gestores dos

serviços (PIZZINATO et al., 2012). Nesse sentido, a residência

multiprofissional em saúde desenvolve atividades práticas e

teóricas que se incorporam as necessidades dos serviços de

saúde. No âmbito hospitalar, o Serviço de Epidemiologia

Hospitalar se coloca como um novo campo de atuação para esta

perspectiva de formação integrada e multiprofissional.

INTRODUÇÃO

A residência multiprofissional contribuiu para a ampliação do número de buscas

no hospital para a identificação de DNC, auxilia no monitoramento crítico

reflexivo acerca do perfil das doenças no hospital para uma melhoria na

qualidade das informações geradas, propõe o desenvolvimento de novas

estratégias e ferramentas que facilitam o processo de trabalho dos

profissionais do setor e pode fornecer uma promoção da saúde no contexto

hospitalar.

CONCLUSÃO

A inserção da residência multiprofissional proporcionou a

elaboração de um fluxograma para a realização da busca

ativa nas enfermarias do hospital (Figura 1),no

monitoramento do perfil epidemiológico das doenças

infecciosas e parasitárias no hospital e a análise no banco

de dados da instituição que permitiu a criação de um

boletim epidemiológico para divulgação no hospital

(Figura 2). Além disso, foi acompanhado a vigilância de

óbitos e o registro hospitalar de câncer. A fim de aprimorar

e contextualizar as atividades desenvolvidas no serviço

foram discutidas, de forma multiprofissional e

interdisciplinar, em sessões científicas, as Doenças de

Notificação Compulsória (DNC) e outras doenças de

interesse para a saúde pública. Apesar dos avanços

alcançados, foi identificado que a principal dificuldade do

serviço ainda é a sensibilização dos profissionais de saúde

envolvidos na assistência de realizar a notificação de DNC

de forma espontânea. Desta forma, há uma sobrecarga de

trabalho no setor que impossibilita a realização de

atividades que extrapolam o registro de notificações.

RESULTADOS
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A RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE EM UM SERVIÇO DE EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR: relato de experiência

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência realizado por

residentes e profissionais de saúde em um Serviço de

Epidemiologia Hospitalar de um hospital de ensino na

região nordeste, no período de março a junho de 2018. As

atividades envolveram a revisão de prontuários, busca ativa

nas enfermarias, análise epidemiológica de doenças e

agravos notificados, publicação de boletim epidemiológico e

ações de educação em saúde.
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Figura 2. Boletim Epidemiológico divulgado no Hospital. 

Figura 1. Planilha de busca ativa nas enfermarias do hospital.


