MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
COMISSÃO ESTADUAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA – RS
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Ata n°08/ 2016 Reunião Ordinária da Comissão Estadual de Residência Médica/ RS
Às dezenove horas do dia cinco de setembro de dois mil e dezesseis, no Auditório do Conselho Regional de
Medicina do Rio Grande do Sul, reuniu-se a Comissão Estadual de Residência Médica do Rio Grande do Sul.
Foram registradas as presenças, a saber: Antônio Nocchi Kalil, Celene Maria Longo da Silva, Diego Inácio
Goergen, Errol Garcia, Guilherme Brandão Almeida, Gustavo Antonio de Paiva Soares, Helena Von Eye
Corleta, Luciano Zuffo, Ney Bragança Girao, Oscar Eduardo Carvalho Leite, Paulo de Jesus Hartmann Nader,
Sandro Cadaval Gonçalves, Tânia Denise Resener e Waldir Pedro de Castro (Página xx, do Livro de Atas e
Registro de Presenças). Os itens abordados nesta reunião foram: Item 1) Abertura: Boas vindas a todos. Item
2) Discussão da Ata Nº 07/2016, da reunião ordinária do primeiro dia do mês de agosto de dois mil e
dezesseis. Aprovada. Item 3) Aprovação da pauta proposta. Item 4) Lei Nº 13.287/2016 - A empregada
gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, de quaisquer atividades,
operações ou locais insalubres, devendo exercer suas atividades em local salubre. Enviada consulta para a
CNRM sobre como deverá ser o tratamento com as médicas residentes nestas condições, para a qual foi
recebida a seguinte resposta emitida pela Secretaria Executiva da CNRM: “Discutimos essa questão na última
plenária da CNRM e a decisão tomada foi o envio desse questionamento à Assessoria Jurídica do MEC.
Sabemos que foi criado um Grupo de Trabalho para discutir essa questão no âmbito do Ministério da Saúde,
pois o impacto sobre as relações de trabalho no país é enorme. Julgo que, no momento, deverá haver uma
avaliação caso a caso, com o auxílio da medicina de trabalho de cada instituição sempre que possível.”
Discutido que aguardaremos uma resposta definitiva, uma vez que existem várias questões que diferem em
relação à Residência Médica. Item 5) Prorrogação do prazo para processos de credenciamento provisório até
o dia dezesseis de setembro. Algumas COREMEs estão com problemas na abertura de novos processos, sem
conseguir respostas, via telefone e via eletrônica. Acordado que procuraremos contato através da CEREM.
Item 6) Com a prorrogação de prazo para inserção de processos de credenciamento provisório no SisCNRM,
poderá haver acréscimo de Programas a serem visitados. Acompanharemos os agendamentos de visita até a
data determinada. Item 7) Em assuntos não contemplados em pauta: 7.a Abordada novamente a grande
dificuldade de contato com a CNRM com a substituição de funcionários em diversos cargos e funções.
Houveram diversas exonerações, como a da Coordenadora Geral das Residências em Saúde e do operador
do SisCNRM. Assim não está sendo possível resolver qualquer irregularidade de seu funcionamento, inclusive
anexar relatórios de visita já realizadas e encaminhá-los para avaliação pela Câmara Técnica e Plenária. 7.b
Comunicado sobre a tramitação a partir da exclusão pela COREME do Hospital de Clínicas de Porto Alegre da
médica residente Paula Christina Marra Romeiro, do Programa de Residência Médica de Cirurgia Pediátrica. A
referida médica impetrou Mandado de Segurança na Justiça Federal, que anulou o processo que culminou
com a sua exclusão, com sugestão de transferência para outro serviço para a complementação do curso. Item
8) Sem outros assuntos a serem abordados, foi comunicada a ausência justificada de Antonio Carlos Weston,
Carla Favero Hofmeister, Grazielli dos Santos Lidtke, Jairo José Caovilla, Margareth Rodrigues Salerno e
Milton Bertelli. 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

