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SÚMULA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMISSÃO DE 1 

RESIDÊNCIA MÉDICA/FCM DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE. Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano 2 

de dois mil e quinze, às oito horas, reuniu-se o Conselho Deliberativo da Comissão de Residência 3 

Médica/FCM, sob a Presidência do Prof. Dr. Ricardo Mendes Pereira, Coordenador da Comissão de 4 

Residência Médica, com o comparecimento dos seguintes membros: Prof. Dr. Herling Gregório Aguilar 5 

Alonzo, Profa. Dra. Adriana Gut Lopes Riccetto, Prof. Dr. Antonio Gonçalves Oliveira Filho, Prof. Dr. 6 

Carlos Eduardo Steiner, Dra. Larissa Bastos Eloy da Costa substituindo a Profa. Dra. Cecília Amélia Fazzo 7 

Escanhoela, Profa. Dra. Ângela Fonseca Jorge substituindo a Profa. Dra. Elisa Maria de Brito Pacheco, 8 

Prof. Dr. Fábio Husemann Menezes, Profa. Dra. Eunice Sizue Hirata, Profa. Dra. Tânia Aparecida 9 

Marchiori de Oliveira Cardoso, Prof. Dr. Rodrigo Gonçalves Pagnano, Res. Rafael Pena Saturnino Diniz, 10 

Res. José Antônio Hersan Nadal, Res. José Hélio Zen Junior, Res. Rafael Miranda da Costa, Dr. Luiz 11 

Henrique Chequim substituindo o Dr. Arthur Menino Castilho, Dra. Bárbara Juarez Amorim, Prof. Dr. 12 

Erich de Paula, Profa. Dra. Raquel Leal substituindo a Profa. Dra. Maria de Lourdes Setsuko Ayrizono, Dr. 13 

Mauricio Wesley Perroud Junior substituindo a Dra. Mônica Corso Pereira. Justificaram ausência: Prof. 14 

Dr. Álfio José Tincani, Dr. Cassio Cardoso Filho, Profa. Dra. Desanka Dragosavac. O Dr. Ricardo dá início 15 

aos trabalhos pedindo desculpas pela alteração da data da reunião, em virtude do seu período de férias 16 

e dos compromissos assumidos pelo Dr. Herling. Em seguida, o Dr. Antonio faz breves considerações 17 

sobre o Núcleo de Segurança do Paciente – HC/UNICAMP. Este núcleo tem a finalidade de apurar as 18 

possíveis divergências que levam a qualquer tipo de dano ao paciente. As principais notificações 19 

recebidas são referentes às prescrições médicas com erros. Dessa forma, informa aos presentes que as 20 

prescrições erradas serão encaminhadas aos responsáveis/preceptores para que tomem ciência, como 21 

uma forma educativa de análise de erros. Acrescenta que o Núcleo também está caminhando para que 22 

no futuro as prescrições sejam informatizadas. O Dr. Maurício relata que o Escritório de Segurança do 23 

Paciente, em Sumaré, cuida dos erros graves; os eventos menos graves são tratados pela própria área, 24 

que discute o problema com toda a equipe e o encaminha à Comissão de Qualidade. Coloca-se à 25 

disposição para ajudar. O Dr. Ricardo apresentou e deu boas-vindas aos quatro representantes dos 26 

residentes na COREME, eleitos em março: Rafael Pena Saturnino Diniz, José Antonio Hersan Nadal, José 27 

Helio Zen Junior e Rafael Miranda da Costa. Informa que neste ano não foram distribuídas ações 28 

judiciais contra a pontuação do PROVAB no exame de residência da UNICAMP. Isso não ocorreu em 29 

outras faculdades de medicina, pois foram ajuizadas mais de trezentas ações contra o resultado. Como 30 

cada juiz possui entendimento diferente, as decisões também foram diferentes em cada processo. Em 31 

vista dessa divergência, no começo deste mês foi realizada reunião com desembargadora do Tribunal 32 

Regional Federal de São Paulo, estando presentes as escolas médicas do Estado de SP (diretores e 33 

coordenadores), um representante de cada Procuradoria das instituições e um representante da CNRM. 34 

Ocorrerá uma reunião final para a desembargadora dizer o que deverá ser feito, e a partir desta decisão 35 

a CNRM emitirá uma nova resolução sobre o a pontuação do PROVAB. O Dr. Herling participou desta 36 

reunião e informa que também foi discutida a questão do Mais Médicos.  Praticamente todas as 37 

faculdades do Estado de São Paulo se manifestaram a favor das ações desse programa do governo. 38 

Conta que a CNRM abriu o sistema para credenciamento de novos programas e aumento do número de 39 

vagas. Os representantes dos programas que tiverem interesse deverão solicitar o credenciamento de 40 

mais vagas. Lembra que para que exista bolsa, deve haver vaga credenciada. O prazo para 41 

credenciamento é até dia trinta e um de julho desse ano, e até dia quinze de julho os preceptores 42 

podem procurar a COREME para a inserção de dados da solicitação. Comunica que três residentes ainda 43 

não tiveram a nota do TCC inserida na DAC. Isso gera atraso para a confecção dos certificados, pois a 44 

DAC só os emite quando todas as notas estiverem no sistema. Acrescenta que dez disciplinas não 45 

inseriram as notas, e o prazo expirou dia trinta e um de março. Agora deve ser encaminhado ofício à 46 

COREME para que seja solicitada a reabertura do sistema para inserção das notas faltantes. Informa que 47 

foi disponibilizado um formulário no site da FCM para que os pedidos de estágios sejam feitos. Os 48 

residentes de outras instituições preenchem este formulário e após é encaminhado ao preceptor 49 

responsável para análise. Os residentes da Unicamp que pretendem estagiar em outros países devem 50 

arcar com o seguro, podendo ficar até três meses fora. A FCM custeia apenas a bolsa e o auxílio-51 

moradia, não tendo condições, até o momento, de arcar com os seguros. Explica que as regras de 52 

afastamento pelo INSS mudaram. Antes, o órgão responsável por conceder a bolsa (Secretaria de Estado 53 

da Saúde ou Ministério da Saúde) deveria arcar com o pagamento por até quinze dias de afastamento, 54 

sendo o restante dos dias pagos pelo INSS. Agora, deve-se arcar com trinta dias de afastamento. Dessa 55 

forma, os atestados devem ser encaminhados à COREME, principalmente os de licenças-maternidade, 56 

sempre o mais rápido possível. Divulga o balanço final da residência deste ano: há seiscentos e dezesseis 57 

residentes matriculados, de todas os programas e anos. Oitenta por cento das bolsas são custeadas pela 58 

Secretaria de Saúde, dezenove por cento custeadas pelo Ministério da Saúde e duas bolsas do programa 59 

de Medicina do Trabalho são custeadas pela Unicamp. Cinquenta e três bolsas não foram preenchidas, 60 
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das seguintes áreas: Genética Médica, Medicina de Família e Comunidade, Medicina Preventiva e Social, 61 

Patologia Clínica, Alergia e Imunologia Pediátrica, Cancerologia Pediátrica, Hematologia e Hemoterapia 62 

Pediátrica, Reumatologia Pediátrica, Medicina do Adolescente, Hansenologia, Neurofisiologia Clínica, 63 

Psicogeriatria, Transplante de Córnea, Transplante de Fígado, Transplante de Medula Óssea, Transplante 64 

de Rim (Nefrologia, Pediatria e Urologia), Transplante de Coração, Ultrassonografia GO, Cirurgia 65 

Cardiovascular, Cirurgia Geral - Programa Avançado, Alergia e Imunologia, Cardiologia, Clínica Médica 66 

R3, Geriatria, Medicina de Urgência, Nefrologia, Pneumologia, Administração em Saúde, Medicina 67 

Intensiva. O não preenchimento não é um problema só da Unicamp, e sim de todas as faculdades. 68 

Respondendo ao Dr. Erich, o Dr. Herling informa que uma das propostas do Pro-Residência é fazer uma 69 

discussão/definição de quais as áreas com maior procura em cada Estado. O Dr. Ricardo informa que 70 

todas as solicitações para compra de materiais serão analisadas e concedidas conforme a necessidade e 71 

a verba disponível. Respondendo à Dra. Renata, explica que a Subcomissão de Exames é composta por 72 

onze membros, quatro deles com mandato de quatro anos: coordenador e vice coordenador da 73 

COREME, coordenador da graduação e coordenador do internato. Cinco membros, com mandato de 74 

dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos, dentre eles os representantes dos 75 

departamentos de Clínica Médica (Profa. Dra. Simone Appenzeller), Cirurgia (Prof. Dr. Pedro Paulo 76 

Martins de Oliveira), Pediatria (Profa. Dra.  Angélica Maria Bicudo), Saúde Coletiva (Prof. Dr.  Gustavo 77 

Tenório Cunha) e Tocoginecologia (Prof. Dr. José Roberto Erbolato Gabiatti), e os outros dois membros 78 

são selecionados dentre os demais departamentos: Radiologia (Prof. Dr. Fabiano Reis) e 79 

Otorrino/Oftalmologia (Prof. Dr. Carlos Takahiro Chone). A Subcomissão de Exames será homologada na 80 

próxima reunião da Congregação. PARA DISCUSSÃO/APROVAÇÃO: Aprovação da nona e décima ata do 81 

ano de dois mil e quatorze, e da primeira e segunda ata do ano de dois mil e quinze: Aprovadas. 82 

Oferecimento de cursos de especialização, extensão e programas de treinamentos em serviço: 1. 83 

Modalidade: Médico de aperfeiçoamento – Oferecimento; Programa de treinamento: Patologia 84 

Cirúrgica; Docente responsável: Profa. Dra. Cecilia A. F. Escanhoela; Prazo/carga horária: Julho/2015 a 85 

Fevereiro/2016 - 1920 horas. Para homologação de aprovação de Ad Referendum: 1. Modalidade: 86 

Médico de aperfeiçoamento – Oferecimento; Programa de treinamento: Neuropsicologia e Neurologia 87 

Cognitiva e do Comportamento; Docente responsável: Prof. Dr. Benito Pereira Damasceno; Prazo/carga 88 

horária: Maio/2015 a Abril/2016 - 960 horas. 2. Modalidade: Médico de aperfeiçoamento – 89 

Reoferecimento; Programa de treinamento: Ecocardiografia Pediátrica; Docente responsável: Prof. Dr. 90 

Otavio Rizzi Coelho; Prazo/carga horária: Maio/2015 a Junho/2016 - 1452 horas. 3. Modalidade: Médico 91 

de aperfeiçoamento – Reoferecimento; Programa de treinamento: Lipidologia Prática; Docente 92 

responsável: Profa. Dra. Eliana Cotta de Faria; Prazo/carga horária: maio/2015 a Abril/2016 - 144 horas. 93 

Aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a 94 

reunião.  95 


