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

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

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. Carlos Eduardo Steiner, Profa. Dra. Cecília 6 

Amélia Fazzo Escanhoela, Profa. Dra. Ângela Fonseca Jorge substituindo a Profa. Dra. Elisa Maria de 7 

Brito Pacheco, Prof. Dr. Fábio Husemann Menezes, Profa. Dra. Maria de Fátima Sonati substituindo o Dr. 8 

Kleber Yotsumoto Fertrin, Prof. Dr. Luiz Roberto Lopes, Profa. Dra. Eunice Sizue Hirata, Profa. Dra. 9 

Renata Cruz Soares de Azevedo, Prof. Dr. Cassio Cardoso Filho substituindo a Profa. Dra. Sophie 10 

Françoise Mauricette Derchain, Profa. Dra. Tânia Aparecida Marchiori de Oliveira Cardoso, Prof. Dr. 11 

Rodrigo Gonçalves Pagnano, Res. Rafael Pena Saturnino Diniz, Res. José Hélio Zen Junior, Res. Rafael 12 

Miranda da Costa, Profa. Dra. Ana Terezinha Guillaumon, Dr. Arthur Menino Castilho, Profa. Dra. 13 

Desanka Dragosavac, Prof. Dr. Erich de Paula, Prof. Dr. Jazon Romilson de Souza Almeida, Dra. Renata 14 

Ferreira Magalhães, Prof. Dr. Sérgio Roberto de Lucca, Dra. Raquel Franco Leal substituindo a Dra. Maria 15 

de Lourdes Setsuko Ayrizono. Justificaram ausência: Profa. Dra. Júlia Yoriko Shinzato, Prof. Dr. Álfio José 16 

Tincani, Prof. Dr. Gustavo Pereira Fraga, Profa. Dra. Maria Elena Guariento, e Prof. Dr. Osamu Ikari. O Dr. 17 

Ricardo dá início aos trabalhos passando a palavra ao Dr. Luiz Roberto, que informa a situação 18 

emergencial do Hospital Estadual de Sumaré. O Dr. Luiz informa que no contrato entre o Hospital e a 19 

Secretaria de Saúde, havia uma cláusula em que a Universidade teria um fundo de reserva trabalhista 20 

para utilização no caso de necessidade em eventual rescisão contratual. Esse fundo atingiu um valor 21 

muito grande e, como não era utilizado, chamou atenção do Tribunal de Contas, que entendeu ser 22 

ilegal. Dessa forma, o Hospital passou a utilizar o fundo, e o repasse orçamentário passou a ser menor – 23 

justamente para que fundo fosse utilizado. O Hospital utilizou o dinheiro adquirindo equipamentos para 24 

a área de ressonância magnética, por exemplo, e hoje o que resta desse fundo é apenas uma pequena 25 

reserva. Desde a descoberta do fundo pelo Tribunal de Contas o repasse da Secretaria não teve mais 26 

reajustes e, com o fim das reservas, o HES encontra-se em uma situação financeira bastante crítica, com 27 

o vencimento do convênio com a UNICAMP no mês de julho. Ontem (dia vinte e seis), foi realizada uma 28 

reunião com o representante da Secretaria de Saúde e a informação atual é de que não há recursos para 29 

novos repasses, devendo apenas ser mantido o orçamento do ano de dois mil e quatorze. O Reitor quer 30 

que o convênio seja renovado, mas não deverá fazê-lo caso exista risco no financiamento do Hospital de 31 

Sumaré, lembrando que a UNICAMP é impedida legalmente de transferir qualquer recurso para o 32 

convênio. O Dr. Luiz ressalta o grande prejuízo que toda a sociedade enfrentará caso não haja novos 33 

recursos. Conta que vários políticos foram procurados e que a única alternativa que parece restar é a 34 

palavra final do Governador. O Dr. Ricardo agradece a presença do Dr. Luiz e passa a palavra aos 35 

representantes da empresa Janssen, que apresentam um plano de captação de médicos recém-36 

formados para trabalho na indústria farmacêutica, na área de pesquisa clínica. A COREME enviará o 37 

contato dos representantes para os preceptores que tiverem interesse em divulgar esse plano de 38 

captação. Retomando o assunto de Sumaré, o Dr. Ricardo informa que o problema já foi levado à 39 

Congregação, e todos devem estar preparados, caso o problema não seja resolvido, para um impacto 40 

muito grande nos programas de residência. Os programas em Cirurgia Geral, Pediatria, Otorrino, entre 41 

outros e até mesmo o curso de graduação em medicina serão diretamente afetados. Respondendo ao 42 

Dr. Erich, o Dr. Herling explica que o Hospital de Barretos atuará em Campinas devido ao acordo 43 

homologado pelo Tribunal Superior do Trabalho, que fixou indenização por danos morais coletivos 44 

destinados às instituições que atuem no tratamento de vítimas de intoxicação, decorrente de 45 

contaminação (“Caso Shell”). O Dr. Ricardo informa que todas as solicitações de compras encaminhadas 46 

à COREME foram autorizadas com anuência da diretoria da FCM. Nas próximas oportunidades, os 47 

programas que não encaminharam solicitações terão prioridade sobre os programas agora beneficiados. 48 

Reforça que o prazo para credenciamento de novos programas ou solicitação de aumento de vagas 49 

terminará em quinze de julho. Os interessados devem procurar a Secretaria da COREME para preencher 50 

o formulário. Conta que a COREME, juntamente com a Graduação e com a Profa. Eliana têm discutido 51 

qual carga horária o preceptor de residência deverá colocar no relatório de atividades, e que trará o 52 

assunto assim que houver uma decisão. Comunica que no dia treze de maio ocorreu um Fórum na USP 53 

com a presença do Ministério da Saúde, CNRM, Presidente da AMB e Secretário de Saúde de SP para 54 

discutir o programa Mais Médicos e a pontuação do PROVAB nos processos seletivos da residência 55 

médica. A próxima reunião será realizada no dia primeiro de junho, devendo ser publicada pela CNRM a 56 

normatização que regulará o assunto. Informa que a COREME já iniciou os trabalhos para o processo 57 

seletivo do próximo ano e que enviará ofício aos chefes de departamento solicitando informar sobre o 58 

número de vagas a serem oferecidas. Informa que recebeu da COMVEST o relatório do processo seletivo 59 

dois mil e quinze, ressaltando que o índice de confiabilidade da prova foi considerado ótimo. Conta que 60 
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a Comissão Central de Pós-Graduação aprovou a obrigatoriedade da declaração de ciência dos 61 

residentes quanto a necessidade da obtenção das autorizações necessárias junto ao Comitê de Ética 62 

para elaboração dos TCCs para início do desenvolvimento de pesquisas. A Dra. Ana Terezinha lembra 63 

que já teve dificuldades com a demora na avaliação de pesquisas junto à CEP. O Dr. Carlos diz que, 64 

quando foi coordenador do CEP, o tempo médio de resposta era de trinta a noventa dias. Respondendo 65 

à Dra. Cecilia, o Dr. Ricardo informa que a promoção de festas/confraternizações de formatura dos 66 

residentes é a critério dos programas, podendo ser discutida a realização de um evento geral. PARA 67 

DISCUSSÃO/APROVAÇÃO: Aprovação da súmula da última reunião: Aprovada. Nada mais havendo a 68 

tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.  69 


