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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
COMISSÃO ESTADUAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA – RS

Ata n°06/ 2016 Reunião Ordinária da Comissão Estadual de Residência Médica/ RS
Às dezenove horas do dia oito de julho de dois mil e dezesseis, no Auditório do Hospital Virvi Ramos em
Caxias do Sul, reuniu-se a Comissão Estadual de Residência Médica do Rio Grande do Sul. Foram registradas
as presenças, a saber: Aida Busnello, Alexandre José Gonçalves Avino, Carina Flores de Oliveira, Celene
Maria Longo da Silva, Crisley Dossin Zanrosso, Franciele Caron, Guilherme Vogt, Ismael Maguilnik, Lessandra
Michelim, Luciano Zuffo, Milene Pinto Costa, Milton Sergio Bertelli, Osvaldo Simões Pires von Eye, Renata
Rech Grandi, Sandro Cadaval Gonçalves, Tânia Denise Resener, Victoria Braga Gomes e Waldir Pedro de
Castro (Página 73, do Livro de Atas e Registro de Presenças). Os itens abordados nesta reunião foram: Item
1) Abertura: Boas vindas a todos e agradecimento a Milton Sérgio Bertelli e Alexandre José Gonçalves Avino
pela recepção à CEREM e disponibilização do espaço possibilitando a descentralização da reunião. Item 2)
Discussão da Ata Nº 05/2016, da reunião ordinária do dia seis de junho de dois mil e dezesseis. Aprovada.
Item 3) Aprovação da pauta proposta e inclusão da comunicação de novo coordenador da COREME do
Hospital Moinhos de Vento. Item 4) A Presidente faz uma breve apresentação sobre a situação da RM em
nosso estado. Num cenário nacional de aproximadamente trinta mil médicos residentes, o Rio Grande do Sul
ocupa a quarta posição com um número de dois mil, cento e sessenta e cinco, distribuídos em cinquenta e
duas instituições. Com a exposição destas informações discutiu-se a questão de alguns cadastros
institucionais, que não as caracterizam como instituições de saúde, como acontece com algumas do poder
municipal. Isto se contrapõe ao Decreto nº 80.281/1977, que cria a RM e determina que esta deve funcionar
em instituições de saúde. Fato que coincide com a grande busca de expansão de vagas de RM e
financiamento do Ministério da Saúde no pagamento de bolsas. Entendeu-se também que a expansão que
vem acontecendo nos últimos anos, em número de instituições e número de vagas, deve-se ao aumento
principalmente de vagas em Medicina Geral de Família e Comunidade, mantendo grande percentual de
desocupação, no Rio Grande do Sul, como no restante do Brasil. Item 5) O levantamento no SisCNRM no final
do período de solicitação de recredenciamentos, credenciamentos de cinco anos e aumento de vagas, no dia
trinta de junho, mostrou a tramitação para agendamento de visita de vinte e cinco instituições, em quatorze
cidades, para noventa e quatro Programas. O SisCNRM ainda possibilita abertura de processos de
credenciamento provisório até o dia trinta e um de agosto. Sobre as visitas às instituições, reiterou-se a
necessidade de organização destas pela CEREM, reivindicando no entanto, junto a CNRM, por remuneração.
Item 8) Apresentado o novo coordenador da COREME do Hospital Moinhos de Vento, Sandro Cadaval
Gonçalves, supervisor do Programa de RM de Cardiologia. Item 9) Assuntos não contemplados em pauta:
abordadas questões relacionadas: 9.1- dificuldades encontradas pelos coordenadores das COREMEs e pelos
supervisores dos Programas, para o cumprimento efetivo das atividades de preceptoria; 9.2- Grande busca de
atividades remuneradas paralelas à RM pelos médicos residentes, em razão do baixo valore da bolsa; 9.3 –
dificuldades financeiras encontradas por diversas instituições, comprometendo muitas vezes o andamento da
RM. Discutido que vários dos problemas surgiram ou aumentaram diante da busca nos últimos anos, por parte
dos Ministérios da Educação e Saúde, para a criação e aumento do número de vagas de residência médica.
Os critérios de qualidade passaram a ter menor rigor. Vários se manifestaram e incentivados também os
médicos residentes presentes para pronunciamento. Item 10) Sem outros assuntos a serem abordados, foi
comunicada a ausência justificada de Antonio Carlos Weston, Carla Favero Hofmeister, Felipe Anselmi Correa,
Grazielli dos Santos Lidtke, Helena Von Eye Corleta, Jairo José Caovilla, Oscar Eduardo Carvalho Leite, Paulo
de Jesus Hartmann Nader e Paulo Orlando Alves Monteiro. Item 11) Considerações finais e encerramento
feitos por Milton Sérgio Bertelli e Alexandre José Gonçalves Avino. Para constar, eu, Waldir Pedro de Castro,
Secretário da CEREM-RS, lavrei a presente Ata para todos os efeitos legais, lida e julgada pelos componentes
desta Comissão, assino abaixo junto a Presidente.
Waldir Pedro de Castro
Tânia Denise Resener
Secretário da CEREM-RS
Presidente da CEREM-RS

