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SÚMULA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE, DO 1 

CONSELHO DELIBERATIVO DA COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA/FCM, DA 2 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em sete de agosto de dois mil e 3 

dezenove, no Anfiteatro da Comissão de Graduação em Medicina, sob a presidência do Prof. Dr. 4 

Ricardo Mendes Pereira, Coordenador da Comissão de Residência Médica. Presentes: Thiago 5 

Martins Santos, Belmiro Gonçalves Pereira, Carlos Emílio Levy, Carolina Araújo Moreno, Denis 6 

Satoshi Komoda, Derli Conceição Munhoz, Élcio Shiyoiti Hirano, Karina Diniz Oliveira, Maurício 7 

Etchebehere e Rosane Silveira de Castro. Convidados: Cassio Luis Zanettini Riccetto, Francisco 8 

Hideo Aoki, Luis Gustavo Oliveira Brito, Barbara em substituição a Mariana Cunha Lopes, Marilda 9 

Mazzali e Sérgio Roberto de Lucca. Justificaram a ausência: Ana Terezinha Guillaumon, Cássio 10 

Cardoso Filho e Larissa Bastos Eloy. Após verificação de quórum, o Senhor Presidente inicia os 11 

trabalhos dando as boas-vindas ao Dr. Cláudio Saddy Rodrigues Coy que assumiu o Programa 12 

de Residência Médica em Coloproctologia em substituição à Dra. Maria de Lourdes S. Ayrizono; à 13 

Dra. Daniela Miti Tsukumo Seixas que assumiu o Programa de Residência Médica em Clínica 14 

Médica em substituição ao Dr. Thiago Martins Santos; à Dra. Carolina Araújo Moreno, que 15 

assumiu o Programa de Residência Médica em Genética Médica substituindo a Dra. Denise 16 

Pontes Cavalcante; ao Dr. Luis Gustavo Oliveira Brito, que assumiu o Programa de Residência 17 

Médica em Endoscopia Ginecológica em substituição à Dra. Ilza Maria Urbano Monteiro e ao Dr. 18 

Tiago Henrique de Souza, que assumiu o Programa de Residência Médica em Medicina Intensiva 19 

Pediátrica, substituindo o Dr. Marcelo Barciela Brandão. A seguir, o Dr. Ricardo alerta que o surto 20 

de sarampo no estado de São Paulo deve ser olhado com atenção, e conta que há casos de 21 

residentes que foram diagnosticados com a doença. Pede aos supervisores que estejam atentos 22 

às normas e que reforcem aos residentes a necessidade de estar com a vacinação em dia. Passa 23 

a palavra ao Dr. Thiago que explica que já criou um grupo junto à Superintendência do Hospital 24 

das Clínicas e ao CECOM para tratar da imunização dos residentes, em especial dos residentes 25 

da área de Emergência, e que é importante que os residentes de outras instituições que venham 26 

à Universidade cumprir estágio também estejam vacinados. Diz ainda, que o CECOM 27 

disponibilizará vacinas aos funcionários que quiserem ser imunizados. Após, Dr. Ricardo retoma a 28 

palavra e informa que a avaliação interna dos programas do Acesso Direto ainda está em 29 

andamento, e que os formulários preenchidos deverão ser entregues na COREME – Comissão 30 

de Residência Médica até o dia trinta de agosto. Em seguida, Dr. Ricardo comenta que foi 31 

informado que o Ministério Público tem recebido denúncias à respeito do uso de jaleco fora do 32 

ambiente hospitalar pelos residentes, ferindo a NR-32 – Norma Regulamentadora número trinta  e 33 

dois, que estabelece medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores que atuam 34 
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na área da saúde. Pede aos supervisores que se atentem a este problema e que reforcem a 35 

questão junto aos residentes. Dando prosseguimento, o Dr. Ricardo explica que a Comissão 36 

Nacional de Residência Médica está adotando novas matrizes de competências para criação de 37 

programas de residência médica e que, as matrizes de alguns programas já foram aprovadas e 38 

estão sendo divulgadas no Diário Oficial da União. Diz ainda que a COREME – Comissão de 39 

Residência Médica encaminhará estes novos critérios e regulamentações aos supervisores 40 

destes programas. A seguir, Dr. Ricardo esclarece que a partir desse ano os TCCs - Trabalhos de 41 

Conclusão de Curso de todos os médicos residentes deverão constar no SIGA – Sistema de 42 

Gerenciamento Acadêmico, sendo que, os médicos residentes serão responsáveis pela inserção 43 

do trabalho no sistema e que caberá as secretarias a inserção de seus orientadores. Conta ainda 44 

que será enviado aos departamentos um manual com todos os procedimentos para a inserção. 45 

Após, informa que esteve na Secretaria de Saúde do Estado para discutir sobre a distribuição de 46 

bolsas para os médicos residentes. Comenta que foi feita uma lista de prioridades para o caso de 47 

haver algum corte nas bolsas. O Dr. Ricardo diz também que o quadro geral se manteve com o 48 

mesmo número de bolsas, tendo havido apenas umas realocações entre alguns programas 49 

conforme a necessidade. A seguir, passa a palavra ao Dr. Thiago que comenta que esteve no 50 

Fórum de Clínica Médica em Brasília, onde foi abordada uma discussão sobre uma modificação 51 

do tempo de duração dos Programas de Residência Médica em Clínica Médica, passando de dois 52 

para três anos, nos mesmos moldes do que foi adotado pelos Programas de Residência Médica 53 

em Cirurgia Geral. Comenta que a ideia seria manter o programa de três anos, contudo, 54 

acrescentando a opção dos dois anos para os residentes que já optarem por escolher uma 55 

especialidade. Diz, por último, que a discussão está apenas no início, mas que poderá resultar 56 

em mudanças futuras. A seguir, o Dr. Ricardo passa aos itens da pauta e submete à apreciação 57 

do Conselho a súmula da quinta reunião do Conselho Deliberativo da COREME do ano de dois 58 

mil e dezenove, realizada em cinco de junho de dois mil e dezenove, sendo aprovada com uma 59 

abstenção. A seguir, passa a tratar da Ordem do Dia, submetendo à votação a homologação do 60 

“ad referendum” dos seguintes itens: 1. Modalidade: Treinamento em serviço – Oferecimento, 61 

Programa do curso: Psiquiatria Clínica em Transtornos Alimentares – Módulo II, Módulo III e 62 

Módulo IV, docente responsável: Prof. Dr. Amilton dos Santos Junior, Prazo/carga horária: 63 

junho/2019 a março/2020; 2. Modalidade: Curso de Extensão, Programa do curso: Colocação 64 

Secundária de Prótese Fonatória com anestesia local, docente responsável: Prof. Dr. Carlos 65 

Takahiro Chone, Prazo/carga horária: novembro/2019 – 48h; sendo aprovados por unanimidade. 66 

Em seguida, submete à aprovação do Conselho o seguinte item: 1. Modalidade: Treinamento em 67 

serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Dismorfologia II, docente responsável: Prof. Dr. 68 
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Carlos Eduardo Steiner, Prazo/carga horária: setembro/2019 a fevereiro/2020 – 400h; sendo 69 

aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Dr. Ricardo declarou encerrada a 70 

sessão e, para constar, eu, Letícia de Araújo Jorge, Profissional para Assuntos Administrativos, 71 

lavrei a presente súmula, que será apreciada pelos membros do Conselho Deliberativo da 72 

COREME.   73 


