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

RESIDÊNCIA MÉDICA/FCM DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE. Aos dezesseis dias de setembro 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 Gergório Aguilar 5 

Alonzo, Profa. Dra. Adriana Gomes Luz, Profa. Dra. Adriana Gut Lopes Riccetto, Prof. Dr. Carlos Eduardo 6 

Steiner, Profa. Dra. Cecília Amélia Fazzo Escanhoela, Profa. Dra. Ângela Fonseca Jorge substituindo a Profa. 7 

Dra. Elisa Maria de Brito Pacheco, Profa. Dra. Eunice Sizue Hirata, Prof. Dr. Fábio Husemann Menezes, Res. 8 

José Helio Zen Júnior, Profa. Dra. Júlia Yoriko Shinzato, Prof. Dr. Kleber Yotsumoto Fertrin, Res. Rafael 9 

Miranda da Costa, Res. Rafael Pena Saturnino Diniz, Profa. Dra. Renata Cruz Soares de Azevedo, Prof. Dr. 10 

Rodrigo Gonçalves Pagnano, Profa. Dra. Tânia Aparecida Marchiori de Oliveira Cardoso, Dr. Luiz Henrique 11 

Chequim substituindo o Prof. Dr. Arthur Castilho, Profa. Dra. Barbara Juarez, Profa. Dra. Desanka 12 

Dragosavac, Prof. Dr. Erich de Paula, Profa. Dra. Maria de Lourdes S. Ayrizono, Prof. Dr. Eduardo Mello De 13 

Capitani substituindo a Profa. Dra. Mônica Corso Pereira, Prof. Dr. Osamu Ikari, Profa. Dra. Renata Ferreira 14 

Magalhães e Prof. Dr. Sérgio Roberto de Lucca. Justificou ausência: Prof. Dr. Álfio José Tincani. O Dr. 15 

Ricardo inicia a reunião apresentando o novo preceptor do Programa em Endocrinologia e Metabologia, 16 

Dr. Marcos Antônio Tambascia. Informa que o edital do processo de seleção do ano de dois mil e dezesseis 17 

foi publicado no Diário Oficial na data de ontem, já estando disponível no site da FCM e UNICAMP, bem 18 

como na página do Facebook da FCM. Divulga a Resolução CNRM número dois, do dia vinte e sete de 19 

agosto, que trata da pontuação PROVAB no exame de residência. De acordo com a norma, no ato da 20 

inscrição, o candidato que anteriormente à data de início do programa tiver participado e cumprido 21 

integralmente o PROVAB, poderá requerer a pontuação adicional de dez por cento, estando aptos a 22 

requerê-la os participantes do PROVAB que tenham os nomes publicados no Diário Oficial da União até o 23 

dia trinta de setembro deste ano. Será excluído do processo seletivo o candidato advindo do PROVAB que 24 

tiver solicitado a aplicação da pontuação adicional e não tiver o nome publicado no Diário Oficial da União 25 

até o dia trinta e um de janeiro de dois mil e dezesseis. Para os concursos de mais de uma fase, a 26 

pontuação adicional será aplicada na primeira fase, após a classificação, modificando a colocação. Dessa 27 

forma, a pontuação PROVAB é aplicada apenas para os candidatos classificados para a segunda fase. 28 

Comunica que as planilhas de carga horária didática foram enviadas aos preceptores no final do mês de 29 

julho para atualização e deveriam retornar à COREME até dia trinta e um de agosto. Até a data de ontem 30 

não haviam retornado diversas planilhas. Adicionalmente, o Dr. Ricardo diz que há uma grande 31 

discrepância entre número de disciplinas dos programas de residência. Há programas com 32 

aproximadamente cinco disciplinas no R1 e R2, e outros com quinze disciplinas, totalizando um mil e 33 

quatrocentas disciplinas no conjunto da residência médica. Cada programa tem a liberdade de criar o seu 34 

número de disciplinas, mas seria importante os departamentos discutirem sobre o número realmente 35 

necessário. Quanto menos disciplinas, mais fácil fica a distribuição de carga horária. O Dr. Ricardo 36 

acrescenta que há previsão de que no futuro o relatório de atividades docentes sejam on-line e estará 37 

baseado nas informações das planilhas de carga didática. Informa que as solicitações de compra enviadas 38 

à COREME (financiamento de projetos dos programas) estão sendo analisadas e atendidas, apesar da 39 

burocracia e demora na aquisição. Conta que o Hospital Estadual de Sumaré está solicitando o 40 

encaminhamento com antecedência dos dados dos residentes que estagiarão no HES a fim de que possam 41 

preparar previamente os documentos necessários à realização dos estágios. Lembra que prazo para 42 

preenchimento de PCP para credenciamento de novos programas e aumento de vagas foi prorrogado até 43 

dia trinta de setembro. Tendo em vista a dificuldade de inserção dos dados, a COREME receberá pedidos 44 

até o dia vinte e três de setembro. Ainda, esclarece que a solicitação de bolsas pelo Ministério da Saúde 45 

estará com o sistema aberto entre os dias dez de agosto e quatro de outubro, devendo o pedido ser 46 

solicitado à COREME até o dia vinte e cinco de setembro. A publicação do resultado será a partir de 47 

primeiro de dezembro. Explica que foram liberadas duas mil bolsas para todo o Brasil, sendo mil e 48 

quinhentas destinadas ao programa em Medicina de Família e Comunidade, e quinhentas bolsas para os 49 

programas em Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Vascular, Cirurgia Cardíaca Pediátrica, Dermatologia, 50 

Endocrinologia, Genética Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Mastologia, Medicina de Urgência, 51 

Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria, Radioterapia, Reumatologia e Urologia.  52 

São condições para solicitação das bolsas: vagas novas decorrentes de criação de novo programa, vagas 53 

novas decorrentes de expansão de programas e vagas novas autorizadas para o início deste ano. Conta 54 

que o Ministério da Educação convidou diversas escolas médicas, incluindo a FCM, para uma reunião na 55 

próxima semana em que será discutida distribuição de vagas da residência médica. Espera-se que também 56 

seja discutida a questão do Programa Mais Médicos.  O Dr. Ricardo informa que coordenadores e 57 

representantes dos Escritórios de Relações Internacionais das faculdades de Medicina da USP São Paulo 58 

e Ribeirão Preto, UNIFESP Botucatu e da UNICAMP estiveram reunidos semana passada na FCM para 59 

discutir estratégias conjuntas sobre internacionalização. Em fevereiro do próximo ano a UNICAMP sediará 60 



 2

um workshop para discussão da internacionalização, sob a coordenação da Dra. Silke Weber da UNIFESP. 61 

A internacionalização visa não somente a ida dos nossos residentes ao exterior, mas também a vinda de 62 

residentes estrangeiros para a FCM. Essa medida visa promover a Universidade nos rankings 63 

internacionais, bem como o estabelecimento de futuras parcerias com universidades estrangeiras. 64 

Respondendo à Dra. Tânia, o Dr. Herling explica que a vinda de residentes estrangeiros é também 65 

intermediada pela DAC. O Dr. Ricardo pede que a COREME seja informada de todos os residentes que 66 

forem estagiar em outros países. Prosseguindo, informa que no dia vinte e quatro de setembro ocorrerá 67 

a paralização nacional dos médicos residentes. O residente José Hélio Zen conta que a maioria das 68 

especialidades já se organizou internamente, bem como os atendimentos de urgência e emergência estão 69 

se organizando para determinar quantos residentes irão participar da paralização.  A concentração dos 70 

residentes será na rampa do terceiro andar do HC, às dez horas da manhã. O Dr. Ricardo diz que a 71 

população deve ser informada que por conta da paralização o atendimento poderá ser prejudicado. Os 72 

alunos do sexto ano da graduação informaram que também participarão da movimentação em apoio aos 73 

residentes. Ainda, o residente José Hélio informa que os residentes continuam tendo problemas no 74 

departamento de Anestesiologia. Uma residente já havia sido liberada pelo chefe de departamento para 75 

participar de um curso de atualização e, subitamente, uma semana antes da sua ida, foi decidido pela 76 

reunião do Conselho do Departamento que ela deveria repor os dias fora após o término da residência. 77 

Por conta desse e de outros acontecimentos, pede encaminhamentos à COREME e à preceptoria. A Dra. 78 

Eunice acrescenta que essas condutas geram muita insegurança para os residentes. Por fim, o residente 79 

José Hélio relata que houve a quarta tentativa de sequestro dentro do estacionamento do HC. O Dr. 80 

Ricardo conta que já se reuniu com a Dra. Eunice, e que para outubro está agendada uma reunião para 81 

discussão dos assuntos relacionados ao programa em Anestesiologia. Sobre a tentativa de sequestro, o 82 

Dr. Ricardo já comunicou a Diretoria, a Superintendência do HC, a Segurança do Campus e Prefeitura do 83 

Campus, mas infelizmente o acesso à UNICAMP é aberto e a presença da Polícia Militar enfrenta grande 84 

resistência das entidades representativas dos alunos e funcionários. Informa que a Segurança do Campus 85 

disponibilizou dois seguranças para realizar escolta dos docentes e residentes da porta do hospital até o 86 

estacionamento. Acrescenta que as árvores do estacionamento estão sendo podadas para o local ficar 87 

menos escuro. Respondendo a Dra. Desanka, o Dr. Ricardo informa que não tem informação sobre a 88 

possibilidade de o residente cursar concomitantemente a residência e um programa de mestrado, mas 89 

acredita ser possível quando não houver prejuízo nas atividades da residência, e quando houver anuência 90 

do respectivo departamento. O Dr. Kleber conta que a Patologia Clínica, juntamente com a 91 

Superintendência do HC, formou uma comissão e estão se reunindo semanalmente para tratar dos 92 

pedidos de exames laboratoriais. A comissão pede que os preceptores comecem a questionar os 93 

protocolos de atendimento e a verdadeira necessidade dos exames, mesmo os mais baratos. O papel do 94 

preceptor também é ensinar o residente a pedir exames, e cada departamento deve discutir o assunto a 95 

fim de evitar pedidos desnecessários. PARA DISCUSSÃO/APROVAÇÃO: Aprovação da súmula da última 96 

reunião: Aprovada. Oferecimento de cursos de especialização, extensão e programas de treinamentos em 97 

serviço: Modalidade: Médico de aperfeiçoamento – Reoferecimento. Programa de treinamento: 98 

Infecções Genitais. Docente responsável: Prof. Dr. Paulo Cesar Giraldo. Prazo/carga horária: março/2016 99 

e dezembro/2016, 96 horas. Modalidade: Médico de aperfeiçoamento – Reoferecimento. Programa de 100 

treinamento: Infertilidade Feminina. Docente responsável: Prof. Dr. José Roberto E. Gabiatti Prazo/carga 101 

horária: janeiro/2016 e dezembro/2016, 192 horas. Modalidade: Médico de aperfeiçoamento – 102 

Reoferecimento. Programa de treinamento: Pré-Natal Adolescente. Docente responsável: Profa. Dra. 103 

Fernanda Surita. Prazo/carga horária: maio/2016 e novembro/2016, 64 horas. Modalidade: Médico de 104 

aperfeiçoamento – Reoferecimento. Programa de treinamento: Pré-Natal Especializado. Docente 105 

responsável: Profa. Dra. Fernanda Surita. Prazo/carga horária: janeiro/2016 e dezembro/2016, 166 horas. 106 

Aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a 107 

reunião. 108 


