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Às dezenove horas do dia nove de março de dois mil e quinze, 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: Antonio Carlos Weston, Carla Favero Hofmeister, Fernando Colares Barros, Guilherme
Brandão Almeida, Gustavo Glotz de Lima, Gustavo Júlio Dreher, Helena Von Eye Corleta, Isabel Helena
Forster Halmenschlager, Ismael Maguilnik, Jorge Alberto Bianchi Telles, Leris Salete Bonfanti Haeffner, Luiz
Alexandre Allegretti Borges, Marcus Vinicius Ludwig, Milton Sergio Bertelli, Paulo de Jesus Hartmann Nader,
Paulo Orlando Alves Monteiro, Paulo Ricardo Mottin Rosa, Paulo Roberto Müller, Sergio Fernando Monteiro
Brodt, Tânia Denise Resener, Tatiane Gil Asnis, Túlio Cícero Franco Farret e Waldir Pedro de Castro
(Página 44, 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. Item 2) Discussão das Atas nº 09/2014
e Nº 01/2015, da reunião ordinária do dia 22 de dezembro de 2014 e da reunião para eleição do dia 09 de fevereiro de 2015,
respectivamente. Aprovadas. Item 3) Aprovação da pauta proposta e inclusão de item sobre a realização da
reunião ordinária do mês de maio em Caxias do Sul, a convite do Dr. Milton Sergio Bertelli. Aprovada a
proposta e agendada para o dia oito de maio a primeira reunião do ano no interior do estado. Item 4) A
Presidente informa sobre a última Sessão Plenária da CNRM - de vinte e quatro a vinte e seis de fevereiro em
Brasília. Pelo elevado número de processos a serem avaliados e pelo reduzido número de membros
participantes foram realizados dois dias de atividades de Câmara Técnica e um dia de Sessão Plenária. Por
falta de recursos financeiros foram convidados os membros da CNRM e apenas seis, do total de vinte e cinco,
presidentes de CEREMs. 4.a) Relato pelo representante do Ministério da Saúde, Dr. Felipe Proenço de
Oliveira, sobre a seleção PROVAB 2015 e regulamentações relacionadas a unificação entre PROVAB e
Programa Mais Médicos; 4.b) Apresentada e lida pelo Dr. Vinicius Ximenes Muricy da Rocha uma proposta de
Resolução que concederá um bônus de dez por cento, a exemplo do PROVAB, aos médicos residentes do
Programa de Medicina Geral de Família e Comunidade, que posteriormente se candidatarem a algum outro
Programa. Esta proposta vem em decorrência do alto número de inscritos no Programa Mais Médicos não
selecionados, acreditando que com a proposta do bônus terão interesse em cursar os dois anos de residência
médica na área. Este assunto não constava em pauta da Plenária, cuja discussão foi levantada primeiramente
pelo Dr. Diogo Leite Sampaio, representante da Associação Médica Brasileira - AMB junto a CNRM. O Dr.
Diogo pediu vista do processo, alegando que ali é representante de uma instituição e, como não constava em
pauta teria que consultar a quem representa para manifestar sua posição. Na mesma lógica do representante
da AMB, alguns presidentes de CEREMs, embora sem direito a voto, se manifestaram em desacordo, tanto a
discussão de um tema importante não mencionado em pauta, como ao tratamento diferenciado a um Programa
de Residência Médica. O pedido de vista não foi concedido e, mantida a pauta, foi colocado em votação.
Foram favoráveis: Vinicius Ximenes Muricy da Rocha (Presidente em exercício – SESu-MEC), Francisco Jorge
Arsego Quadros de Oliveira (Secretário Executivo da CNRM), Sônia Regina Pereira (Representante do
Ministério da Educação), Felipe Proenço de Oliveira (Representante do Ministério da Saúde), Beatriz
Figueiredo Dobashi (Representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS) e Maria
Cristina Sette de Lima (Representante do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde –
CONASEMS). As demais representações votantes não estavam presentes: Conselho Federal de Medicina –
CFM, Associação Brasileira de Educação Médica – ABEM, Federação Nacional de Médicos-FENAM,
Associação Nacional de Médicos Residentes – ANMR e Federação Brasileira de Academias de Medicina –
FBAM. Manifestado repúdio pelo representante da AMB e por representantes de CEREMs pela maneira como
vem sendo conduzida a CNRM, quando nas Sessões Plenárias as questões são trazidas, não para discussão,
mas para oficializar uma aprovação, provavelmente acordada previamente. Comentários CEREM:
coordenadores de COREMEs e médicos residentes comentam o que vem acontecendo com bastante
preocupação. Comentou-se inclusive que este é mais um fato que não valoriza adequadamente a Medicina de
Família e Comunidade, cujos médicos residentes poderão optar pelo Programa em função do bônus, não
exercendo posteriormente a especialidade. Dr. Antonio Carlos Weston, representante da AMRIGS, tem
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conhecimento que a AMB se manifestou oficial e judicialmente contra a referida pauta. Item 5) A presidente
pede atenção ao último dia de inclusão e cadastramento dos médicos residentes no SisCNRM, com a
informação de que não haverá prorrogação. Informa também que, independente da data de ingresso do
médico residente durante o mês de março, o término será sempre o último dia do mês de fevereiro, cabendo
às COREMEs planejarem a recuperação necessária. Item 6) Comunica que existe incerteza com relação a
regularidade das Sessões Plenárias em Brasília, anteriormente mensais, mas sugere que nossa agenda da
CEREM seja organizada e mantida com regularidade. Houve concordância de todos os presentes. Item 7)
Com a abertura da pauta para os assuntos gerais: 7.a) Abordada a questão do número expressivo de vagas
de residência médica em cirurgia geral que não foram, e provavelmente não serão preenchidas. Como
hipóteses, a baixa remuneração de procedimentos cirúrgicos, a redução da atuação do cirurgião geral caso
não faça outra especialidade cirúrgica, e principalmente o elevado número de convocações pelas Forças
Armadas. Esta última trará também conseqüências para o próximo ano, quando o grande número de
trancamentos reduzirá as vagas a serem oferecidas nos processos seletivos para 2016; 7.b) Dr. Ismael
Maguilnik, representante do CREMERS, faz um relato sobre sua participação do Encontro Nacional dos
Conselhos de Medicina em Belo Horizonte, durante os primeiros dias do mes de março. A residência médica
foi pauta entre outros assuntos, e a discussão de como a Lei Mais Médicos interferiu no processo de pósgraduação foi amplamente debatido, com a cobrança de que os Ministérios da Saúde e da Educação deverão
elucidar pontos-chave para que a formação de especialistas não seja prejudicada. Questionada também a
falta de transparência no que se refere ao plano de expansão da rede de Atenção Primária, do número de
preceptores qualificados e sobre quem assumirá a responsabilidade de gestão pelo modelo de formação
proposto. Resumindo, de acordo com Dr. Ismael, ficou evidente no Encontro que o futuro da residência
médica no país preocupa muito as lideranças da categoria. Item 8) Comunicada a ausência justificada de José
Luiz Petersen Krahe, Letícia Maria Eidt, Margareth Rodrigues Salerno e Oscar Eduardo Carvalho Leite. 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.
Tânia Resener
Oscar Eduardo Carvalho Leite
Presidente da CEREM-RS
Secretário da CEREM-RS

