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

1

Ata n° 02/ 2013 Reunião Ordinária da Comissão Estadual de Residência Médica/ RS

2

Às dezenove horas do dia 18 de março de dois mil e treze, no Auditório do Conselho Regional de Medicina

3

do RS, reuniu-se a Comissão Estadual de Residência Médica do Rio Grande do Sul. 1) Solicitada inclusão na

4

pauta a presença dos MRs do Hospital Nossa Senhora de Pompéia\Caxias do Sul: comparecimento de três

5

MRs que relatam problemas no PRM de Ortopedia e Traumatologia. 1.a) Citam um preceptor que não

6

comparece para orientar as condutas dos pacientes hospitalizados; 1.b) Referem que houve contratação de

7

ortopedistas\traumatologistas, alterando com prejuízo, a programação do PRM, para o acompanhamento

8

das atividades destes; 1.c) Queixam que a COREME não tem colocado e aceitado o assunto como pauta de

9

discussão. Foi decidido por realizar visita de verificação pela CEREM, Dra. Tânia Resener contatará com a

10

COREME para definir a data da visita. 2) Dra. Tânia Resener relata os problemas gerados pelo bônus

11

concedido aos participantes do PROVAB nos estados Minas Gerais e Bahia, por ocorrer principalmente nas

12

especialidades mais concorridas, bem como pelos trancamentos de matrícula. Solicita que cada COREME

13

encaminhe as suas informações, como ocupação de vagas ocorrida pela concessão dos pontos do bônus,

14

número de posições melhoradas após a reclassificação e número de trancamentos de matrícula na RM para

15

adesão ao PROVAB. Estes dados serão apresentados por cada CEREM na reunião plenária da CNRM do

16

mês de abril. 3) Na última reunião plenária da CNRM foram aprovadas as três transferências solicitadas

17

envolvendo COREMEs do RS, inclusive o preenchimento da vaga de Coloproctologia do HED, e regularizado

18

o aumento de vagas do PRM de Dermatologia da UFCSPA, concedido há três anos. 4) Foi solicitada

19

transferência de um R4 de Neonatologia do Recife para Porto Alegre e será enviado novo e-mail pela Dra.

20

Tânia para verificar a existência de vagas nas instituições do RS. 5) Hospital Psiquiátrico São Pedro: na RM

21

de Psiquiatria as bolsas são pagas pelo estado, o que faz com que sejam impostas modificações na

22

programação da residência médica de psiquiatria. Existe intenção da tutoria da Residência Médica pela

23

equipe da Residência Multiprofissional, com o que não há concordância da COREME, nem da CEREM. Dr.

24

Ismael Maguilnik, representante do CREMERS, refere ter problemas a serem resolvidos também pelo

25

Conselho. A CEREM programará visita ao PRM de Psiquiatria do Hospital Psiquiátrico São Pedro com auxílio

26

da Dra. Roberta Rossi Grudtner, coordenadora da COREME. 6) Comunicadas as ausências justificadas do

27

Dr. Milton Bertelli, do Hospital Nossa Senhora de Fátima e do Dr. Paulo Orlando Alves Monteiro, da UCPel.

28

7) Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Para constar, eu, Oscar Carvalho Leite, Secretário da

29

CEREM-RS, lavrei a presente Ata para todos os efeitos legais, lida e julgada pelos componentes desta

30

Comissão, assino abaixo junto a Presidente.
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Tânia Resener
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Presidente da CEREM-RS

Oscar Carvalho Leite
Secretário da CEREM-RS

