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

RESIDÊNCIA MÉDICA/FCM DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE. Aos dezesseis dias de dezembro 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 Gomes Luz, Profa. Dra. Adriana Gut Lopes Riccetto, Profa. Dra. Ângela Fonseca 6 

Jorge substituindo a Profa. Dra. Elisa Maria de Brito Pacheco, Profa. Dra. Eunice Sizue Hirata, Prof. Dr. 7 

Fabio Husemann Menezes, Prof. Dr. Kleber Yotsumoto Fertrin, Res. Rafael Pena Saturnino Diniz, Profa. 8 

Dra. Renata Cruz Soares de Azevedo, Prof. Dr. Rodrigo Gonçalves Pagnano, Prof. Dr. Arthur Castilho, Prof. 9 

Dr. Caio Eduardo Ferreira Pires, Profa. Dra. Carolina Costa Lima substituindo o Prof. Dr. Erich Vinicius de 10 

Paula, Profa. Dra. Maria de Lourdes S. Ayrizono, Prof. Dr. Mauricio Perroud substituindo a Profa. Dra. 11 

Mônica Corso Pereira, Prof. Dr. Cássio Luís Zanettini Riccetto substituindo o Prof. Dr. Osamu Ikari, e Profa. 12 

Dra. Renata Ferreira Magalhães. Justificaram ausência: Profa. Dra. Cecilia Amelia Fazzio Escanhoela, 13 

Profa. Dra. Júlia Yoriko Shinzato, Prof. Dr. Luiz Roberto Lopes, Profa. Dra. Tânia Aparecida Marchiori de 14 

Oliveira Cardoso, Prof. Dr. Álfio José Tincani e Prof. Dr. Cássio Cardoso Filho. O Dr. Ricardo inicia a reunião 15 

dando boas-vindas ao Dr. Luiz Claudio Martins, que assumiu a preceptoria do PRM em Clínica Médica (R3) 16 

a partir do dia primeiro de outubro deste ano. Conta que o processo de seleção da residência médica já 17 

foi encerrado e agradece o empenho de todos os participantes. A prova prática contou com a participação 18 

de aproximadamente mil pessoas, dentre candidatos, avaliadores, atores e equipe de apoio. A COREME 19 

fica aberta a sugestões para que sejam feitas as devidas adequações na planilha usada na entrevista dos 20 

candidatos. A planilha do Acesso Direito já foi alterada, mas as planilhas das Áreas de Atuação, Cirúrgicas, 21 

Clínicas e Pediátricas ainda precisam de atualização. Respondendo à Dra. Lourdes, o Dr. Ricardo conta que 22 

o item Teste de Progresso inserido na planilha é de nível nacional, com adesão de quase cem por cento 23 

das instituições. Adicionalmente, informa que o resultado com a nota final dos candidatos, exceto do 24 

Acesso Direto, foi divulgado dia quinze de dezembro. O resultado do Acesso Direito será divulgado no dia 25 

dois de fevereiro de dois mil e dezesseis. Respondendo à Dra. Adriana Riccetto, o Dr. Ricardo informa que 26 

neste ano, cem alunos se formaram em medicina na UNICAMP. Dentre estes, vinte e oito não prestaram 27 

o exame de residência, sendo que cinquenta passaram para a segunda fase. Conta que foi feita a vistoria 28 

do PRM em Neurocirurgia pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, sendo reiterada a importância da 29 

realização de prova/avaliação escrita dos residentes a cada três meses, com divulgação de notas e 30 

feedback do desempenho. Informa que serão realizadas vistorias na UNESP/Botucatu e Santa Casa de 31 

Limeira, dias dezoito e vinte e um de dezembro, respectivamente. Para tanto, será necessário um docente 32 

representante do Departamento de Clínica Médica. O residente Rafael Pena conta que a AMERU decidiu 33 

por não aderir à paralisação nacional dos residentes, por acreditar que este não é o momento adequado 34 

para iniciar uma greve. Entretanto, amanhã será realizado um ato para orientar a população por meio de 35 

distribuição de panfletos e cartazes a respeito do movimento nacional dos residentes. Dentre as 36 

reivindicações do movimento, destacam-se as seguintes pautas: alteração imediata da composição da 37 

CNRM; plano de avaliação adequada de todos os programas de residência médica que não tenham sido 38 

avaliados com presença de especialista da área e representante dos residentes; levantamento dos dados 39 

da situação financeira dos últimos cinco anos das instituições que ofereçam programas de residência 40 

médica a ser realizado no prazo de um mês e analisado em prazo idêntico; correção inflacionária do valor 41 

da bolsa de residência médica desde março do ano de dois mil e treze (último reajuste) até dezembro 42 

deste ano; garantia de que a reposição do tempo paralisado não atrase o fim dos programas de residência. 43 

Adicionalmente, o Dr. Ricardo informa que a COREME seguirá as recomendações/resoluções da CNRM no 44 

caso de paralisação, aplicando as medidas necessárias caso haja necessidade reposição e mudança de 45 

calendário. Além disso, pede que os residentes mantenham os preceptores e a COREME informados das 46 

decisões da AMERU, e destaca a responsabilidades que os residentes possuem com os pacientes. Conta 47 

que o sistema para avaliação discente já está aberto e receberá avaliações até o dia vinte e nove de 48 

fevereiro do próximo ano. Ressalta a importância da participação dos residentes para que os programas 49 

sejam avaliados. É garantido o anonimato das respostas, não sendo obrigatória a participação. Informa 50 

que é obrigatória a apresentação de TCC pelos residentes, devendo os departamentos encaminhar à 51 

COREME a relação dos trabalhos contendo o nome dos autores, título e orientadores até o dia vinte e dois 52 

de janeiro. As Especialidades Cirúrgicas devem enviar a relação até o dia oito de janeiro. Prosseguindo, 53 

conta que as devidas alterações já estão sendo analisadas no Regimento Interno da COREME e devem ser 54 

discutidas nas próximas reuniões. Estima-se que em dois mil e dezessete já esteja vigente o novo 55 

regimento. O Dr. Kleber diz que a Patologia Clínica está à disposição para participar da recepção dos novos 56 

residentes, a fim de esclarecimentos e explanação do sistema de exames laboratoriais. Pretende-se 57 

conscientizar os residentes a fim de que solicitem exames de forma responsável e apenas quando 58 

necessário. Adicionalmente, o Dr. Ricardo também pretende trazer para a recepção um profissional que 59 

discuta questões éticas dos médicos em redes sociais. O Dr. Ricardo lembra que o Conselho Deliberativo 60 
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da COREME, na reunião de outubro, discutiu preliminarmente os calendários administrativos dos 61 

diferentes locais onde são realizados os programas de residência médica. Tendo em vista as diferenças 62 

entre os calendários das instituições, propõe que prevaleça o calendário administrativo do local da 63 

realização do estágio, respeitando-se as particularidades de cada programa e que a supervisão presencial 64 

seja garantida, sendo a proposta aprovada pelo Conselho Deliberativo da COREME. Enfatiza que essas 65 

informações deverão estar contidas no documento do programa que será entregue ao residente no início 66 

da residência. PARA DISCUSSÃO/APROVAÇÃO: Aprovação da súmula da última reunião e aprovação do 67 

calendário de reuniões para o ano de dois mil e dezesseis. Aprovados por unanimidade. Nada mais 68 

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


