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

RESIDÊNCIA MÉDICA/FCM DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. Aos dezenove dias do mês de outubro do 2 

ano de dois mil e dezesseis, 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: Adriana Gomes Luz, Adriana Gut 5 

Lopes Riccetto, Carlos Eduardo Steiner, Carlos Emilio Levy, Cecilia Amelia Fazzio Escanhoela, Elisa Maria 6 

de Brito Pacheco, Eunice Sizue Hirata, Fabio Husemann Menezes, Herling Gregório Aguilar Alonzo, José 7 

Antônio Hersan Nadal, Rafael Pena Saturnino Diniz, Renata Cruz Soares Azevedo, Rodrigo Gonçalves 8 

Pagnano e Tânia Aparecida M.O.Cardoso. Compareceram os seguintes convidados permanentes: Álfio 9 

José Tincani, Arthur Castilho, Barbara Juarez, Desanka Dragosavac, Erich Vinicius de Paula, João Renato 10 

Bennini Júnior, Luiz Claudio Martins, Marcia Cristina das Dores Bandini, Marco Antonio de Camargo 11 

Bueno, Maria de Lourdes S. Ayrizono e Renata Ferreira Magalhães. Compareceram ainda os seguintes 12 

convidados: Cláudio Coy. Justificou ausência: Júlia Yoriko Shinzato. O Dr. Ricardo inicia a reunião dando 13 

as boas-vindas à Dra. Desanka Dragosavac, que está reassumindo a preceptoria do PRM em Medicina 14 

Intensiva em substituição ao Dr. Caio Eduardo Ferreira Pires. Em seguida, passa a palavra ao Dr. Cláudio 15 

Coy para apresentação do Programa de Mestrado Profissional em Ciência Aplicada à Qualificação da 16 

Formação Médica. O Dr. Coy explica que o programa é voltado exclusivamente para médicos residentes, 17 

com vinte vagas, validade de TCC, duração de dois anos com início em março do próximo ano. O programa 18 

é equivalente ao mestrado acadêmico, podendo ser contado como pré-requisito para o doutorado. O Dr. 19 

Ricardo acrescenta que o programa também criará oportunidade para que mais docentes participem dos 20 

programas de pós-graduação. Passando aos informes da COREME, comunica que as Avaliações Internas, 21 

realizadas neste ano pelos programas de acesso direto, serão digitalizadas e enviadas ao preceptor do 22 

programa e chefe do departamento para análise, conforme decidido em reunião anterior. Lembra que o 23 

prazo para envio das planilhas de carga didática terminou em trinta e um de agosto e que cinco programas 24 

ainda não enviaram o documento. Informa que em quatro de outubro a CEREM promoveu uma reunião 25 

com os coordenadores das COREMEs do Estado de São Paulo. Na reunião foi informado que alguns nomes 26 

estão sendo discutidos para a Secretaria Executiva da CNRM, mas que até o momento o cargo permanece 27 

vago. Na reunião foi elaborado um documento dirigido à CNRM manifestando preocupação com as 28 

indefinições na CNRM e solicitando maior autonomia para as das Comissões Estaduais de Residência 29 

Médica. Em relação à situação de diligência do PRM em Otorrinolaringologia conta que o assunto 30 

permanece sem resposta da CNRM aos pedidos de reconsideração encaminhados pela COREME/FCM. O 31 

Dr. Ricardo informa ainda que participou do quinquagésimo quarto Congresso Brasileiro de Educação 32 

Médica realizado em Brasília de doze a quinze de outubro. Conta que ficou decido que o Congresso 33 

Paulista de Ensino Médico do próximo ano será realizado na UNICAMP e que proporá criação de uma área 34 

de discussão da residência médica. No Congresso, o Dr. Brenelli foi reeleito por aclamação para novo 35 

mandato de mais dois anos à frente da ABEM. Conta que participou da discussão do tema Universalização 36 

dos Programas de Residência Médica a partir de ano de dois mil e dezoito e que as perguntas mais 37 

importantes, relacionadas a forma como a implantação da proposta se dará, permanecem sem resposta. 38 

Liderado pela USP, foi proposto que sejam realizadas reuniões regionais para discussão do assunto. Outra 39 

discussão importante que acompanhou foi relacionada ao credenciamento de novos programas de 40 

residência médica que, segundo a apresentação, deveriam ser realizados pela CNRM em parceria com os 41 

conselhos das especialidades, devendo ser acreditados, e não credenciados, com maior ênfase na 42 

avaliação da qualidade dos programas. Relacionado à Avaliação Discente de dois mil e dezesseis, o Dr. 43 

Ricardo informa que no período de vinte e quatro de outubro a vinte e cinco de novembro as secretarias 44 

dos departamentos deverão cadastrar no Sistema de Gerenciamento de Residentes - SIS-MARE, os 45 

docentes e médicos assistentes participantes dos programas de residência médica. Nesta avaliação, os 46 

médicos Funcamp também poderão participar. A Avaliação estará disponível para os residentes no 47 

período de um de dezembro a vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezessete. A Secretaria da COREME 48 

enviará mensagem de orientação às secretarias dos departamentos. Após, informa que a Diretoria 49 

Acadêmica consultou a COREME sobre a possibilidade de estabelecer e informar anualmente o calendário 50 

relacionado à carga horária teórica das disciplinas dos programas de residência médica, devendo conter 51 

dia, horário e local das aulas. Solicita que o assunto seja discutido nos departamentos para posterior 52 

avaliação. Relacionado ao Processo de Seleção Dois mil e Dezessete, encerradas as inscrições, informa 53 

uma redução de quatorze por cento no número total de candidatos, considerada uma flutuação natural. 54 

A seguir informa a relação candidato x vaga dos programas de acesso direto. Encerrados os informes da 55 

COREME o Dr. Ricardo passa a palavra aos membros para suas manifestações. Referente à mobilização 56 

dos residentes por conta do não repasse pela SES do aumento da bolsa, o residente José Nadal informa 57 

que as respostas às ações judiciais interpostas pelos residentes foram contrárias ao posicionamento da 58 

categoria. Acrescenta, a partir de informação extraoficial, que o orçamento da SES para o próximo ano 59 

não inclui o aumento da bolsa e que os residentes de algumas instituições estão entrando em greve. 60 
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Informa que os residentes realizarão reuniões para decidir sobre os rumos do movimento nos grandes 61 

serviços. O Dr. Ricardo manifesta apoio aos residentes e solicita que a COREME continue sendo informada 62 

sobre as decisões tomadas pelo movimento. O Dr. Luiz Cláudio relata que os estágios dos residentes da 63 

Clínica Médica nos Centros de Saúde continuam com problemas, com grande número de queixas dos 64 

residentes relacionadas à sobrecarga de trabalho e solicita apoio da COREME e da direção da FCM para 65 

tratar do assunto. A Dra. Tânia acrescenta que os residentes da Neurologia também enfrentaram 66 

problemas com os estágios nos Centros de Saúde. O Dr. Ricardo informa que a COREME apoiará as 67 

negociações dos estágios mas solicita que os programas reflitam sobre o grande aumento no número de 68 

residentes ocorrido nos últimos anos e a capacidade da rede em absorver a demanda por estágios. A Dra. 69 

Renata Azevedo lembra que anteriormente havia uma contrapartida para os Centros de Saúde com a 70 

presença de docentes e a possibilidade da realização de cursos na UNICAMP e que isso era bastante 71 

valorizado pela rede. A Dr. Ricardo solicita o encaminhamento formal das demandas à COREME. A Dra. 72 

Desanka manifesta grande preocupação com a formação dos residentes do PRM em Medicina Intensiva 73 

em razão de dificuldades para atuação na UTI da Clínica. Explica que os residentes da Clínica, em estágio 74 

na UTI, ocupam praticamente todas as atividades, não restando espaço os residentes da Medicina 75 

Intensiva. Enfatiza o prejuízo na formação dos residentes, que devem se tornar especialistas em terapia 76 

intensiva. O Dr. Ricardo recomenda a discussão do assunto entre as áreas envolvidas e o encaminhamento 77 

foral à COREME, caso o problema persista. Encerradas as manifestações dos membros, o Dr. Ricardo passa 78 

aos itens da pauta, submetendo à apreciação dos membros a súmula da quinta reunião do Conselho 79 

Deliberativo da COREME do ano de dois mil e dezesseis, realizada em quinze de junho de dois mil e 80 

dezesseis, sendo aprovada por unanimidade. A seguir, passa a tratar da Ordem do Dia, submetendo a 81 

votação os seguintes itens: 1. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa do 82 

curso: Gineco-Endocrino, Docente responsável: Prof. Dr. Oswaldo da Rocha Grassiotto, Prazo/carga 83 

horária: Abril/2017 a Março/2018 - 144h; 2. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, 84 

Programa do curso: Infecções Genitais, Docente responsável: Prof. Dr. Paulo Cesar Giraldo, Prazo/carga 85 

horária: Março/2017 a Dezembro/2017 - 96h; 3. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, 86 

Programa do curso: Imagem/Ultrassonografia/Caism/Unicamp, Docente responsável: Prof. Dr. Rodrigo 87 

Menezes Jales, Prazo/carga horária: Fevereiro/2017a Fevereiro/2018- 160h; 4. Modalidade: Treinamento 88 

em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Infertilidade Feminina Docente responsável: Prof. Dr. 89 

José Roberto E. Gabiatti, Prazo/carga horária: Janeiro/2017a Dezembro/2017- 192h; 5. Modalidade: 90 

Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Planejamento Familiar, Docente 91 

responsável: Profa. Dra. Ilza M. U. Monteiro,Prazo/carga horária: Janeiro/2017a Dezembro/2017- 120h; 92 

6. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Pré-Natal Adolescente, 93 

Docente responsável: Profa. Dra. Fernanda Surita, Prazo/carga horária: Maio/2017a Novembro/2017- 94 

64h; 7. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Pré-Natal 95 

Especializado, Docente responsável: Profa. Dra. Fernanda Surita, Prazo/carga horária: Janeiro/2017a 96 

Dezembro/2017- 166h, 8. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: 97 

Externas e Catarata, Docente responsável: Prof. Dr. Carlos Eduardo Leite Arieta, Prazo/carga horária: 98 

Março/2017a Feveiro/2017- 336h, 9. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa 99 

do curso: Plástica Ocular, Docente responsável: Prof. Dr. Roberto Caldato, Prazo/carga horária: 100 

Março/2017 a Feveiro/2017- 800h; 10. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, 101 

Programa do curso: Retina e Vitreo Clínica e Cirurgia, Docente responsável: Prof. Dr. Carlos Eduardo Leite 102 

Arieta, Prazo/carga horária: Março/2017a Fevereiro/2017- 800h. Todos os itens aprovados por 103 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Dr. Ricardo agradece a presença de todos e encerra a 104 

reunião. 105 


