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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 DEZOITO. Aos dezenove de setembro do ano de dois 2 

mil e dezoito, às oito horas, reuniu-se o Conselho Deliberativo da Comissão de Residência Médica/FCM, 3 

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

o comparecimento dos seguintes membros: Thiago Martins Santos, Andrea de Melo Alexandre Fraga, 5 

Belmiro Gonçalves Pereira, Carmen Silvia Bertuzzo substituindo Carlos Eduardo Steiner, Carlos Emílio 6 

Levy, Cristiano Novack Amaral Pereira, Inês C. M. Rodrigues Pereira, Júlia Yoriko Shinzato, Rubens 7 

Bedrikow substituindo Marcia Cristina das Dores Bandini, Maurício Etchebehere, Rosane Silveira de 8 

Castro e Vanessa Henriques Carvalho. Compareceram os seguintes convidados permanentes: Ana 9 

Terezinha Guillaumon, Cassio Luis Zanettini Riccetto, Daniel Ferraz de Campos Mazo, Desanka 10 

Dragosavac, Francisco Hideo Aoki, Helena Paes de Almeida Sato, João Renato Bennini Júnior, Ilza Maria 11 

Urbano Monteiro e Marina Pereira Colella. Justificaram a ausência: Álfio José Tincani e Maria de Lourdes 12 

S. Ayrizono. Dr. Ricardo inicia a reunião e informa que os editais do Processo Seletivo da Residência 13 

Médica de dois mil e dezenove foram publicados no dia doze de setembro e que o período de recursos 14 

se encerrou no dia quatorze de setembro, sem qualquer registro de ocorrência. Diz ainda que as 15 

inscrições para o processo seletivo acontecerão entre os dias primeiro e quinze de outubro, sendo que a 16 

data de realização da prova objetiva e dissertativa foi definida para o dia quatro de novembro e data de 17 

realização da prova prática será dia primeiro de dezembro. Ressalta aos supervisores que as provas das 18 

especialidades e das áreas de atuação deverão ser entregues à COREME - Comissão de Residência 19 

Médica até o dia dez de outubro. Em seguida, Dr. Ricardo comenta que o processo seletivo deste ano 20 

contará com mais um programa no Acesso Direto, o Programa de Residência Médica em Área Básica 21 

Cirúrgica, que terá duração de dois anos e não fornecerá título de especialista, apenas certificará o 22 

residente a realizar os procedimentos capacitados. Pede para que os supervisores instruam os 23 

candidatos a acessarem a página do Processo Seletivo de Residência Médica de dois mil e dezenove 24 

onde estão dispostas todas as informações necessárias à cerca do novo programa. A seguir, Dr. Ricardo 25 

informa também que, a convite da AMIB – Associação de Medicina Intensiva Brasileira e da CNRM – 26 

Comissão Nacional de Residência Médica, o Programa de Residência Médica em Medicina Intensiva fará 27 

parte de um grupo piloto da especialidade no Acesso Direto. Conta ainda que a mudança já foi 28 

implantada no processo seletivo deste ano e que, embora o número de vagas do programa continue o 29 

mesmo, ele passará a ter duração de quatro anos. Dando prosseguimento, o Dr. Ricardo comenta que o 30 

Catálogo dos Programas de Residência Médica do ano de dois mil e dezenove está sendo confeccionado 31 

e pede para que, caso algum programa queira criar novas disciplinas, encaminhe à COREME o título de 32 

cada disciplina junto à sua tradução em inglês e espanhol. Explica que não é possível fazer qualquer 33 

alteração no nome de disciplinas já existentes e que, nestes casos, deve-se solicitar a exclusão da 34 

disciplina antiga para os próximos catálogos e a criação de uma nova disciplina, com o nome correto. Diz 35 

ainda que os departamentos poderão tomar como base o Catálogo do ano de dois mil e dezoito, que 36 

está disponível no site da Comissão de Residência Médica e pede para que as alterações sejam enviadas 37 

até o dia vinte e oito de setembro. Dando prosseguimento, Dr. Ricardo comunica que participou de uma 38 

oficina coordenada pela CNRM, onde foi desenvolvido um novo instrumento de avaliação para as 39 

vistorias, mais aperfeiçoado que o anterior. Diz que o instrumento ainda será discutido na plenária da 40 

CNRM em Brasília e que será posteriormente submetido a testes piloto antes de ser implantado. Após, 41 

passa a palavra ao Dr. Maurício que comenta que a estrutura de equipamentos de informática do 42 

Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas da Unicamp está muito defasada, principalmente com relação às 43 

impressoras e pergunta se é possível que a COREME preste algum auxílio. Dr. Ricardo responde que 44 

embora esse assunto deva ser tratado pela administração do hospital, irá juntar estas demandas e levar 45 

a questão à diretoria do hospital, uma vez que deve ser oferecida uma estrutura mínima que 46 

corresponda ao novo sistema implantado no Hospital das Clínicas. A seguir passa a palavra à Dra. 47 

Teresinha que comenta que a relação entre enfermeiros e residentes dentro do Pronto-Socorro do 48 

hospital está cada vez mais conturbada, a ponto de prejudicar os próprios pacientes. Após, passa a 49 

palavra ao Dr. Thiago que comenta que tem notado inúmeras queixas relacionadas aos problemas de 50 

comunicação e explica que a Superintendência do Hospital das Clínicas criou uma comissão com o 51 

intuito de melhorar a comunicação hospitalar e pede para que todas estas queixas levantadas pelos 52 

supervisores sejam relatadas por escrito e enviadas à COREME para que ele possa tomar as providências 53 

necessárias junto à Comissão de Comunicação Hospitalar. Em seguida, Dr. Ricardo retoma a palavra e 54 

reitera a preocupação com as queixas, mas diz que a situação deve também ser analisada como um 55 

todo. Passando aos itens da pauta, o Dr. Ricardo submete à apreciação do Conselho a súmula da sexta 56 

reunião do Conselho Deliberativo da COREME do ano de dois mil e dezoito, realizada em quinze de 57 

agosto de dois mil e dezoito, sendo aprovada com duas abstenções. Após, submete à discussão e à 58 

votação a Proposta de Alteração do Regimento Interno da Residência Médica, tendo sido aprovado por 59 

unanimidade com a exclusão do oitavo item disposto no artigo trinta e sete. A seguir, passa a tratar da 60 
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Ordem do Dia, submetendo à aprovação do Conselho os seguintes itens: 1. Modalidade: Treinamento 61 

em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, 62 

docente responsável: Prof. Dr. Ciro Garcia Montes, Prazo/carga horária: março/2019 a fevereiro/2020 – 63 

200h; 2. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Planejamento 64 

Familiar, docente responsável: Prof.ª Dra. Ilza Maria Urbano Monteiro, Prazo/carga horária: 65 

janeiro/2019 a dezembro/2019 – 120h; 3. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, 66 

Programa do curso: Infertilidade Feminina, docente responsável: Prof.ª Dra. Ilza Maria Urbano 67 

Monteiro, Prazo/carga horária: janeiro/2019 a dezembro/2019 – 192h; tendo sido aprovados por 68 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Dr. Ricardo agradece a presença de todos e encerra a 69 

reunião.  70 


