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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 DEZESSETE. Aos dezessete do mês de maio do ano 2 

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

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

Médica, com o comparecimento dos seguintes membros: Adriana Gomes Luz, Arlete Maria Valente 5 

Coimbra, Carlos Eduardo Steiner, Carlos Emilio Levy, Cristiano Novack Amaral Pereira, Fabio Husemann 6 

Menezes, Gustavo Tenório Cunha, Herling Gregório Aguilar Alonzo, Inês C. M. Rodrigues Pereira, Júlia 7 

Yoriko Shinzato, Karina Diniz Oliveira, Larissa Bastos Eloy da Costa, Maurício Etchebehere, Rosane 8 

Silveira de Castro, Tânia Aparecida M. O. Cardoso, Vicente Hidalgo Rodrigues Fernandes e Vinicius 9 

Benetti Miola. Compareceram os seguintes convidados permanentes: Arthur Castilho, Barbara Juarez, 10 

Cássio Cardoso Filho, Daniel Ferraz de Campos Mazo, Ana Paula D. Gasparotto substituindo Desanka 11 

Dragosavac, Marina Pereira Colella substituindo Fernando Ferreira Costa, Luiz Claudio Martins, Marcia 12 

Cristina das Dores Bandini, Thiago Martins Santos substituindo Marco Antonio de Carvalho Filho, Maria 13 

de Lourdes S. Ayrizono e Renata Ferreira Magalhães. Justificaram a ausência: Álfio José Tincani e Marilda 14 

Mazzali. Dr. Ricardo inicia a reunião agradecendo a presença da Dra. Eliza Maria Tamashiro, psiquiatra 15 

responsável pelo GRAPEME e esclarece que, antes dos informes, será feita uma apresentação sobre o 16 

grupo de apoio. Em seguida, passa a palavra à Dra. Eliza que inicia a apresentação contando sobre a 17 

história do Grupo de Apoio ao Estudante de graduação em Medicina, Fonoaudiologia e aos residentes 18 

(médicos ou multiprofissionais) e explica que embora os atendimentos aos estudantes sejam realizados 19 

no CECOM, o grupo se mantém como um órgão independente. Explica que o grupo não realiza somente 20 

o acolhimento dos pacientes, mas presta todo atendimento psicológico ou psiquiátrico necessário, 21 

entendendo que esse atendimento deve ser feito de forma específica, pelo fato dos pacientes serem 22 

alunos da medicina e médicos residentes. Esclarece que uma das principais razões para que os pacientes 23 

relutem em procurar o GRAPEME é o medo da exposição e diz que é fundamental que dentro dos 24 

departamentos e até mesmo entre os preceptores se mantenha o sigilo sobre o caso de cada paciente. 25 

Diz também que não cabe ao GRAPEME avaliar as habilidades profissionais do paciente, mas somente 26 

prestar toda assistência necessária para sua reabilitação, ainda que isso implique em solicitar 27 

afastamentos ou licenças. Dra. Barbara questiona se há algum tipo de divulgação do grupo aos 28 

estudantes. Dra. Eliza explica que já foram utilizados diversos canais para divulgação aos residentes, 29 

contudo diz que o único que apresenta um melhor resultado é a indicação, normalmente feita por 30 

pessoas mais próximas. A seguir, passa a palavra ao Dr. Gustavo, que questiona de que maneira os 31 

preceptores podem auxiliar os estudantes que estão tendo um acompanhamento ou que precisam fazer 32 

acompanhamento. Dra. Eliza responde que essa questão foi levantada junto à Dra. Eloísa, Coordenadora 33 

do Programa de Residência Médica em Psiquiatria da Infância e da Adolescência, e que nestes casos a 34 

própria coordenadora deverá prestar uma assistência direcionada aos preceptores, pelo fato de que 35 

geraria um desconforto a Dra. Eliza atender aos pacientes e ao mesmo tempo auxiliar seus preceptores. 36 

Dando prosseguimento, Dr. Ricardo agradece novamente à Dra. Eliza e reforça que a COREME 37 

continuará buscando dar a estrutura legal necessária para auxiliar estes residentes. Passando aos 38 

informes, Dr. Ricardo conta que a Renata assumirá a secretaria da Comissão de Residência passando a 39 

tratar de todos os assuntos administrativos, em substituição ao Rinaldo que está sendo transferido para 40 

a Pró-Reitoria de Pesquisa. Dando prosseguimento, informa que o prazo para solicitação de 41 

credenciamento provisório, credenciamento cinco anos, recredenciamento e aumento de vagas 42 

permanece sendo dia trinta e um de agosto. A seguir, Dr. Ricardo comenta que, a respeito da negativa 43 

da Divisão de Educação Infantil e Complementar da Unicamp à participação de uma residente no 44 

processo de distribuição de vagas na creche, foi confirmado que se deve ao fato de as vagas disponíveis 45 

para a Pós-Graduação serem direcionadas apenas aos alunos de strictu-sensu. Diz ainda que, como a 46 

demanda é pequena, irá verificar com a direção se cabe à COREME solicitar a inclusão da Residência 47 

Médica nos pré-requisitos para a Divisão de Educação Infantil e Complementar da Unicamp ou se a 48 

própria diretoria irá realizar a solicitação. A seguir, Dr. Ricardo comenta sobre o ofício enviado pela 49 

Coordenadora do Comitê de Ética e Pesquisa da Unicamp à COREME, referente a um trabalho de 50 

conclusão de curso que foi submetido à Comissão de Ética e Pesquisa somente após os dados da 51 

pesquisa terem sido coletados. Esclarece que a COREME tem comunicado há mais de um ano os 52 

residentes sobre a necessidade de encaminhar os projetos que envolvam seres humanos de forma 53 

direta ou indireta para aprovação do CEP/UNICAMP. Pede para que os orientadores e os preceptores 54 

orientem os residentes e reforcem essa informação. A seguir, Dr. Ricardo comenta sobre a resolução 55 

interna da Unidade de Emergência Referenciada do Hospital das Clínicas, publicada em vinte de março 56 

de dois mil e dezesseis, que regulamenta o fluxo de pacientes dentro do pronto-socorro. Informa que, 57 

nesse primeiro mês foram recebidos oito comunicados apontando situações em que a resolução não 58 

está sendo cumprida. Diz ainda que será enviado um comunicado aos departamentos e aos preceptores 59 

para ciência e discussão das ocorrências e pede para que o documento seja amplamente divulgado 60 
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entre os residentes. Por último, explica que houve ocorrências mais graves envolvendo pacientes com 61 

KPC e que, caso estes erros persistam, deverá ser enviada uma carta de advertência da COREME aos 62 

residentes.  A seguir, Dr. Ricardo informa que haverá um treinamento aos secretários de departamento 63 

referente à inserção dos TCCs no novo sistema da DAC. Explica ainda que a inserção das informações 64 

dos TCCs ficará sob a responsabilidade das secretárias dos departamentos e que o treinamento 65 

acontecerá no dia dezenove de maio, às nove horas, no laboratório de informática. Após, Dr. Ricardo 66 

comenta sobre a proposta discutida na última reunião do Conselho Deliberativo referente à semana de 67 

apresentação de TCCs. Pede então, para que todos os Programas de Residência Médica passem a enviar 68 

até dia vinte e oito de fevereiro, o dia, o local, o orientador e o tema de cada apresentação de TCC, para 69 

que possa ser elaborado um cronograma, e que as apresentações possam ser devidamente divulgadas 70 

na página da Faculdade de Ciências Médicas afim de melhor organizar e motivar a participação de todos 71 

os residentes. Após, Dr. Ricardo comenta sobre a discussão das planilhas de entrevistas e informa que, 72 

até o momento, os Programas têm se manifestado em sua maioria, a favor da manutenção das 73 

entrevistas. Explica que cada departamento deverá elaborar sua planilha para o acesso direto e que elas 74 

serão publicadas individualmente. Dr. Ricardo diz também que na próxima reunião da Congregação, que 75 

acontecerá dia vinte e seis de maio, será submetida à aprovação a nova Subcomissão de Exame e que as 76 

reuniões para discussão das sugestões de mudanças e melhorias das planilhas terão início em junho. 77 

Pede ainda para que os departamentos se atentem para o prazo de envio das planilhas, tendo em vista 78 

que o edital do Processo Seletivo da Residência Médica de dois mil e dezoito deverá passar pela 79 

aprovação da Congregação do mês de agosto. Em seguida, Dr. Ricardo conta que a Secretaria do Estado 80 

convocou uma reunião para que seja discutida uma proposta de um calendário unificado do dia de 81 

matrícula na Residência Médica, evitando que os residentes se matriculem em várias instituições e que a 82 

incidência de desistências das vagas continue alta. Além desta questão, Dr. Ricardo diz que irá propor na 83 

reunião que se estude a possibilidade de realização de um Pró-Exame Unificado entre as grandes 84 

instituições de medicina, tendo em vista que os exames de residência da maneira com que são 85 

realizados hoje implicam em um alto custo, não só para as instituições, mas principalmente para os 86 

residentes. Após, Dr. Ricardo abre a palavra aos conselheiros e Dr. Vinícius informa que o valor 87 

retroativo referente ao reajuste da bolsa dos residentes foi creditado integralmente. Passando aos itens 88 

da pauta, o Dr. Ricardo submete à apreciação do Conselho a Ata da Eleição para Representantes 89 

Médicos Residentes junto ao Conselho Deliberativo da COREME e a súmula da terceira reunião do 90 

Conselho Deliberativo da COREME do ano de dois mil e dezessete, realizada no dia dezenove de abril de 91 

dois mil e dezessete, sendo aprovadas por unanimidade. A seguir, passa a tratar da Ordem do Dia, 92 

submetendo à votação a homologação da aprovação ad referendum dos seguintes itens: 1. CONVÊNIO: 93 

Programa de Residência Médica em Genética Médica com APAE-SP; 2. Modalidade: Médico de 94 

aperfeiçoamento – Oferecimento, Programa do curso: Otorrinolaringologia Cabeça e Pescoço, docente 95 

responsável: Prof. Dr. Agrício Crespo, Prazo/carga horária: junho/2017 a maio/2018 - 480h; 3. 96 

Modalidade: Médico de aperfeiçoamento – Oferecimento, Programa do curso: Gineco-Endocrino e 97 

Endometriose, docente responsável: Prof. Dr. Oswaldo da Rocha Grassioto, Prazo/carga horária: 98 

agosto/2017 a agosto/2018 – 144h.  Todos os itens aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a 99 

tratar, o Dr. Ricardo agradece a presença de todos e encerra a reunião.  100 


