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Introdução

Casuístiva e Métodos

A Residência Multiprofissional em Saúde é uma formação
em determinada área da saúde em nível de pós graduação
que tem como principal objetivo formar o profissional em
saúde especialista. Inicia-se em 1976 em Porto Alegre, na
Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (ESP/RS), em
conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde. No citado
momento, chamada de Residência Integrada em Saúde
Coletiva, era desenvolvida na atenção básica e contemplava
a formação especializada de enfermeiros, assistentes sociais,
médicos e médicos veterinários (UEBEL; ROCHA; MELLO,
2003).
Apesar de sua primeira experiência ocorrer na década de 70,
somente em 2005 ela é instituída legalmente como
modalidade de formação para o Sistema Único de Saúde
(SUS) quando é criada e Lei 11.129 de 30 de junho de 2005
que institui a Residência em Área Profissional da Saúde e
junto à ela é criada a Comissão Nacional de Residência
Multiprofissional em Saúde (CNRMS), onde fica estabelecido
que a organização e o funcionamento são compartilhados
entre os Ministérios da Educação e da Saúde (BRASIL, 2005).
O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do
Idoso da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), promove
a atuação do profissional enfermeiro em diversos
ambulatórios de especialidades, sendo um deles, o de
estomaterapia. Onde o residente tem a oportunidade de
participar de forma ativa de todas as atribuições exigidas,
tanto gerenciais, quanto assistenciais. Pensar na atuação do
enfermeiro no ambulatório de estomaterapia dentro da
Residência Multiprofissional em Saúde, traz alguns pontos
chaves a serem discutidos e repensados.

Caracteriza-se como um relato de experiência, focado nas
vivencias experienciadas durante o período do ano de 20192020 no Programa de Residência em Saúde do Idoso do
Centro Universitário de Saúde ABC – Santo André-SP.
Contextualizou-se por meio das atividades desenvolvidas no
programa nos diversos níveis de atenção. Utilizou-se das
seguintes técnicas de coleta de dados: diário de estágio,
observação estruturada, participação nas atividades
clínicas/gerenciais.

Objetivos
Destina-se evidenciar a importância da participação ativa do
enfermeiro dos programas de residência nos ambulatórios
de estomaterapia/lesões de pele, tendo a finalidade de
qualificar a assistência prestada.

Resultados
As práticas, a princípio, ocorreram na atenção primária, onde
os residentes da equipe multiprofissional (enfermeiros,
nutricionistas, fisioterapeutas, farmacêuticos e terapeutas
ocupacionais) são destinados a atividades com foco na
promoção de saúde e prevenção de agravos e atendendo a
demanda do ambulatório, de acordo com as atribuições de
cada área profissional, atuando ativamente com a equipe.
No que se refere à parte gerencial da assistência, foi
necessária a elaboração de instrumentos de fácil aplicação
que fornecessem dados concretos sobre os materiais
utilizados durante as trocas de curativo e a criação de um
instrumento eletrônico de avaliação das lesões, para
otimização do tempo gasto durante as evoluções em
prontuário físico. Adentrando na assistência ao paciente, o
enfermeiro residente se depara com casos nunca antes
vistos, muitas vezes por falta de oportunidade. Podem ser
citados casos como: Hidradenite supurativa, lesões póscovid, fasceíte necrotizante, e diversas outras como pés
diabéticos, lesões por pressão, psoríase, lesões traumáticas,
úlceras venosas e arteriais. Tais experiências marcaram a
capacitação personalizada em rede da necessidade do
cuidado do cliente com lesões de pele. A visão
multidimensional aliada a compreensão da complexidade
humana do cuidado se destacaram em todos os momentos.
O emprego de tecnologias e fitoterápicos compuseram um
acréscimo significativo do aprendizado.

Conclusão
Considera-se de alta relevância a obrigatoriedade do eixo
relativo aos cuidados com a pele/lesões nos Programas de
Residência, tendo como sugestão a criação de programas
específicos.
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