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Ata n° 01/ 2014 Reunião Ordinária da Comissão Estadual de Residência Médica/ RS
Às dezenove horas do dia vinte e sete de janeiro de dois mil e quatorze, no Auditório do Conselho
Regional de Medicina do RS, reuniu-se a Comissão Estadual de Residência Médica do Rio Grande do
Sul. Foram registradas as presenças, a saber: Ademir Paulo Kirst Junior, Alexandre Kieslich da Silva,
Aline Cantoni, Antonio Lourenço Severo, Catiane Kazmierczak Jappe, Celene Maria Longo da Silva,
Celso David Lago, Claudio André Klein, Cynthia Caetano, Daniele Kickhofel Rozales, Errol Garcia,
Gustavo Glotz de Lima, Ismael Maguilnik, Jairo José Caovilla, Jorge Amilton Höher, Karen Kauffmann
da Silva, Léris Salete Bonfanti Haeffner, Letícia Maria Eidt, Maria Rosa Kramer Iorra, Mateus Reche,
Milene Pinto Costa, Milton Sergio Bertelli, Oscar Eduardo Carvalho Leite, Paulo de Jesus Nader,
Paulo Orlando Alves Monteiro, Ricardo Mörschbächer, Roberta Rossi Grudtner, Tânia Denise
Resener e Waldir Pedro de Castro (Página 24 do Livro de Atas e Registro de Presenças). Participou
ainda da reunião: Adroaldo dos Santos Borba, secretário do CREMERS. Os itens abordados nesta
reunião foram: Item 1) Abertura: A Dra. Tânia Denise Resener, Presidente da CEREM-RS, deu boas
vindas a todos, desejando um bom 2014. Item 2) Decidido que a Ata nº 09/2013 da reunião
ordinária do dia 16 de dezembro de dois mil e treze, será discutida e aprovada na próxima reunião.
Item 3) Aprovação da pauta proposta e solicitação de inclusão de problemas com o Hospital
Psiquiátrico São Pedro. Item 4) A Presidente informa sobre as principais discussões de pauta da
Sessão Plenária da CNRM, ocorrida de 21 a 23 de janeiro de 2014 em Brasília. Os tópicos da reunião
ocorrida em Brasília foram apresentados obedecendo a seguinte ordem: 4.a) Do Rio Grande do
Sul, vários novos PRMs foram aprovados em Plenária nos 3 dias de reunião; já os recursos enviados
por PRMs não aprovados, em sua maioria, não foram contemplados; 4.b) Foi relatado o projeto
das novas diretrizes para os cursos de medicina no Brasil, em reunião específica no Conselho
Nacional de Educação, na qual participaram representando a CNRM, as Dras. Tânia (CEREM-RS),
Maria do Patrocinio (Secretária Executiva) e Suzana Wuillaume (CEREM-RJ). Neste encontro foi
apresentado projeto de avaliações pré-determinadas ao término dos anos 2, 4 e 6 do curso de
medicina. Estas avaliações poderão ser utilizadas como parte da avaliação escrita para a seleção
para o ingresso da residência médica. Foi solicitado pelos representantes da CNRM que o resultado
desta avaliação fosse pontuada de forma parcial na seleção da RM. Quem fará a prova será o INEP.
Ainda é desconhecida a forma da prova teórica. O tema foi discutido entre os presentes, havendo
uma preocupação na forma e períodos de avaliação. O Dr Ismael Maguilnik demonstra
preocupação neste processo, havendo riscos do curso de medicina ter novos cursos preparatórios
para estas avaliações periódicas. O Dr Celso David Lago refere que esta avaliação geral de todos os
cursos perde a capacidade de avaliação de características regionais, conforme a lei do SUS em seu
artigo primeiro. O Dr. Jairo José Caovilla reforça que haverá perda de atividades práticas, não
avaliadas, colocadas em segundo plano. 4.c) Comunicação pela Dra. Tânia Denise Resener que o
objetivo do MEC é a criação até o ano de 2018, de 16.000 novas vagas de RM, sendo dado estímulo
prioritário para a ocupação das vagas de Medicina de Família e Comunidade. 4.d) Mudança na
Secretaria Executiva da CNRM: Foi comunicado na reunião da CNRM que o(a) próximo(a)
Secretário(a) Executivo(a) da CNRM será escolhido(a) de uma lista tríplice enviada ao Ministro da
Educação. Esta lista estaria pronta, não constando nela o nome da Professora Maria do Patrocínio,
também comunicada da decisão na mesma reunião. Os participantes das CEREMs se manifestaram
insatisfeitos e preocupados com esta decisão unilateral. Item 5) Foi discutido e acordado que a
próxima reunião da CEREM ocorrerá em março, no dia 10. A próxima plenária da CNRM ocorrerá
de 11 a 13 de fevereiro. Item 6) O SisCNRM será aberto para novos Processos na segunda quinzena
de março, encerrando no final de junho. Item 7) O ingresso de novos Médicos Residentes este ano
irá acontecer até o dia 11 de abril. Esta data é regulamentada por portaria específica. Item 8) Foi
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apresentado para a CEREM pelo Dr Waldir Pedro de Castro a nova formatação da COREME da
Irmandade Santa Casa e Misericórdia de Porto Alegre e Fundação Universidade Federal de Ciencias
da Saúde de Porto Alegre. As bolsas dos MRs serão pagas integralmente pelo MEC. Dr. Jairo José
Caovilla comenta a necessidade de bolsas para os preceptores e da necessidade de haver ligação de
convênio entre as duas instituições para resolver questões trabalhistas. O Dr Jorge Amilton Höher
relata que no contrato dos médicos assistentes está incluída uma cláusula de ensino e preceptoria.
Com a abertura da pauta para os assuntos gerais: 8.a) A Dra Roberta Rossi Grudtner relatou os
fatos ocorridos com o PRM de Psiquiatria. Foram reduzidas as vagas disponibilizadas para
Psiquiatria, e não foi publicada a vaga de RM em Psiquiatria Infantil. Da mesma forma, refere que o
edital para o processo seletivo não foi assinado pela Coordenação da COREME e não houve
consulta com a COREME em relação a redução das vagas. Foram abertas vagas em outras cidades
do interior do RS, com as quais o Hospital Psiquiátrico São Pedro não possui convênio. Diz existirem
comentários que os MRs seriam deslocados para estes locais. Esclarecido pela Dra. Tânia que as
outras cidades, nas quais foram abertos PRMs em Psiquiatria, solicitaram credenciamento de suas
instituições, fizeram os Projetos e encaminharam os Processos com solicitação de visita de
credenciamento. Quanto ao deslocamento dos MRs, não existe este risco por não existirem
convênios e os MRs selecionados para o HPSP serem ligados a esta instituição. Como sugestão dos
presentes, enviar a Dra Maria do Patrocínio documento relatando os fatos , principalmente em
relação ao edital e a redução das vagas. Foi sugerido uma nova reunião de representantes da
CEREM com os gestores responsáveis pelo HPSP – Secretaria Estadual de Saúde. Para constar, eu,
Paulo, Vice-Presidente da CEREM-RS, lavrei a presente Ata para todos os efeitos legais, lida e julgada
pelos componentes desta Comissão, assino abaixo junto a Presidente.

Tânia Resener
Presidente da CEREM-RS

Paulo de Jesus Nader
Vice-Presidente da CEREM-RS

