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1

Aos vinte oito e vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, na sala

2

de reuniões do 6º andar do Edifício Sede do Ministério da Educação, reuniu-se em

3

Sessão Plenária a Comissão Nacional de Residência médica (CNRM). Foram

4

registradas as presenças: Adhemar Figueiredo Neto (FENAM-Suplente|); Aldira

5

Samantha Garrido Teixeira (MEC-Titular), Alessandro Glauco dos Anjos Vasconcelos

6

(MS-Titular); Arnaldo Barbosa de Lima Júnior (MEC-Titular); Denise Herdy Afonso

7

(ABEM-Titular); Diogo Leite Sampaio (AMB-Suplente); José Antônio Alexandre

8

Romano (FENAM-Titular); José Roberto de Souza Baratella (FBAM-Titular); Maria

9

Cristina Sette de Lima (CONASEMS-Titular); Mauro Luiz de Britto Ribeiro (CFM-

10

Suplente); Regina Márcia Carvalho Trindade (MEC-Suplente); Rosana Leite de Melo

11

(Secretária Executiva), Vanessa Valva Guimarães Campos (CONASS-Suplente).

12

Comissões Estaduais de Residência Médica (CEREMs): Alberto Bicudo Salomão

13

(CEREM-MT); Antônio Fernandes Lages (CEREM-MG); Deli Grace de Barros Araújo

14

(CEREM-SC); Fernando Antônio Pedrosa Fidelis (CEREM-AL); Fernando Antônio

15

Fidelis (CEREM-AL); Gilmar Amorim de Souza (CEREM-RN); Jedson Santos

16

Nascimento (CEREM-BA); José Pereira Guará (CEREM-MA); Leila do Socorro da

17

Silva Morais (CEREM-AP); Liana Paula Medeiros de Albuquerque Cavalcante

18

(CEREM-PE); Luiz Koiti Kimura (CEREM-SP); Magali Sanches (CEREM-MS); Maria

19

da Conceição Ribeiro Simões (CEREM-RO); Marcos Antônio Costa de Albuquerque

20

(CEREM-SE); Marta Rosa (CEREM- PI); Mauro Shosuka Asato (CEREM--RR);
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21

Rogério Nóbrega (CDRM-DF); Salustiano Gomes de Pinho Pessoa (CEREM-CE)

22

Susana Maciel Wuillaume (CEREM-RJ); Tânia Resener (CEREM-RS); Tatiana

23

Menezes Garcia Cordeiro (CEREM-PR); Thadeu Silva de Moura (CEREM-AC); Valter

24

Rezende (CEREM-GO). Câmara Técnica: Adnan Neser; Cláudia Godoi (CEREM-

25

GO); Marco Antônio Herculano. Convidados: Jozêlda Lemos (Coreme-HGV-PI);

26

Leandro Alberto Cardoso (CEREM-AM); Magali Cavalcanti (CEREM-BA); Maria

27

Sérgia Silva Viotti (Coreme-UEL); Roberto Endrigo (SESU-MEC); Thiago Almeida

28

(CEREM-PE); Viviane Peterle (CDRM-DF). A Dra. Rosana deu boas-vindas aos

29

presentes e iniciou a reunião. 1. Ata da 7ª Sessão Ordinária da CNRM, realizada nos

30

dias 30 e 31 de julho do corrente ano, será a aprovada e assinada na próxima

31

plenária. 2.

32

(CEREM) – Minuta de Resolução. Após manifestações pertinentes, o plenário

33

deliberou sobre a Natureza Jurídica da CEREM. Encaminhamento: Acrescentar artigo

34

na Minuta de Resolução que se refere a possibilidade das CEREMs terem

35

personalidades jurídica com especificação no contrato de que seu objeto será ensino

36

e pesquisa. 3. Elaboração da Lista Tríplice para escolha do Secretário Executivo

37

da CNRM e solicitação de desligamento da Secretária Executiva da CNRM. De

38

posse da palavra, a Dra. Aldira Samantha (MEC-CGRS) informou que o Secretário de

39

Educação Superior (SESu) e Presidente da Comissão Nacional de Residência Médica

40

(CNRM), Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, pediu para adiar para o período da tarde a

Natureza jurídica da Comissão Estadual de Residência Médica
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41

discussão sobre a elaboração da lista tríplice para escolha do Secretário Executivo

42

da CNRM. Dr. Mauro Britto (CFM) lamentou a ausência do secretário neste período e

43

que à tarde não estará presente devido a compromisso de representação do

44

Conselho Federal de Medicina (CFM) no Rio de Janeiro e frisou que uma decisão de

45

tamanha relevância não pode ser feita às pressas. Sugeriu adiar a discussão para

46

setembro. Argumentou que o CFM e as entidades médicas não concordam com o

47

posicionamento do secretário no que diz respeito a abertura indiscriminada de escolas

48

médicas, destruição do revalida, expansão do número de vagas em escolas já

49

existentes e a flexibilização de revalidação de títulos de medicina no Brasil. Declarou

50

que tudo que foi feito ao longo dos anos está sendo destruído. Enalteceu o trabalho

51

da Dra. Rosana na condução da CNRM, bem como na Diretoria, lamentando sua

52

saída. Dr. Baratella afirmou que é necessário consultar as bases e pediu tempo para

53

discutir o assunto com a Federação Brasileira de Academias de Medicina (FBAM,

54

visto que a FBAM é uma entidade que agrega todas as instâncias relacionadas ao

55

ensino médico, desde docentes a reitores, preceptores e acadêmicos. Dra. Denise

56

Herdy (ABEM), considerou o tempo exíguo para discutir a lista tríplice, mas considera

57

importante ouvir o Secretário Arnaldo. Dr. Romano (FENAM) salientou que é preciso

58

ter tempo para escolher um substituto à altura da Dra. Rosana. Dra. Rosana afirmou

59

que a decisão de desligamento do cargo de Secretária Executiva da CNRM é

60

irreversível, visto que, embora os presentes não concordem, tal cargo é por ela
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61

considerado de “confiança” e importante o alinhamento organizacional, mas que

62

atualmente tal alinhamento não está acontecendo no MEC. Ressaltou que o

63

Secretário valoriza a meritocracia e que acredita que o próximo secretário receberá o

64

apoio necessário. Exprimiu seu agradecimento as todas as mensagens de apoio e

65

reconhecimento que recebeu dos Presidentes das CEREMs, por ocasião de ter

66

informado a sua saída da CNRM na segunda-feira. Ressaltou que não vai ser fácil

67

escolher porque existem várias pessoas aptas para o cargo entre os membros que

68

participam da plenária. Concordou com o adiamento da discussão para setembro. Dr.

69

Diogo (AMB) lamentou a decisão da Dra. Rosana. Declarou que não há mais diálogo

70

com o Secretário Arnaldo, pois ele vem desestruturando a revalidação de diplomas,

71

abertura de escolas médicas e a formação médica. Afirmou que nasceu na CNRM a

72

maior crise entre governo e médicos. Inicialmente com o PROVAB que evoluiu para

73

o Programa Mais Médicos. Afirmou que o Brasil perdeu décadas de evolução na

74

medicina com essas ações do governo. Salientou que o MEC precisa repensar as

75

suas políticas para evitar uma crise como no passado, quando nenhuma entidade

76

médica participava de qualquer discussão no MEC. Isto não é bom nem para o

77

governo nem para a sociedade brasileira. Frisou que a escolha do Secretário

78

Executivo da CNRM precisa ser muito bem avaliada. Pediu para adiar a discussão

79

sobre a lista tríplice para setembro, pois a AMB precisa conversar com seus pares e

80

escolher um nome de consenso. Dra. Vanessa Campos (CONASS), salientou que é
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81

preciso priorizar a manutenção da plenária da CNRM e dar continuidade ao trabalho

82

da Dra. Rosana. Afirmou que é preciso dar continuidade das Matrizes de

83

Competências, discutir o valor da bolsa dos residentes e pensar em novos modelos

84

de avaliação. Dra. Cristina Sette (CONASEMS) posicionou-se a favor de acatar a

85

solicitação do secretário e deixar a discussão para o período da tarde.

86

manifestações pertinentes, o plenário, por unanimidade, adiou a discussão para o

87

período da tarde, atendendo, desta forma, a solicitação do secretário. 4. Prorrogação

88

do Prazo para inserção de Pedidos de Credenciamento no SisCNRM em 2019.

89

Dra. Rosana informou que a CGRS está recebendo inúmeras solicitações de

90

prorrogação do prazo de inserção de Pedidos de Credenciamentos de Programas no

91

Sistema Eletrônico da CNRM (SisCNRM). Encaminhamento: O plenário, por

92

unanimidade, decidiu não prorrogar o prazo, mantendo o dia 31.08.2019 como data

93

limite para inserção de Pedido de Credenciamento, exceção será aos programas dos

94

projetos pilotos, os quais poderão solicitar especificamente à equipe técnica a

95

inserção. 4. Apresentação da Matriz de Competências da Nefrologia- Sociedade

96

Brasileira de Nefrologia. Após alterações e supressões, o plenário aprovou a Minuta

97

da matriz de Competências do Programa de Residência Médica em Nefrologia. 5.

98

Elaboração da Lista Tríplice para escolha do Secretário Executivo da CNRM.

99

Desligamento da Secretária Executiva da CNRM (continuação da discussão-

100

período da tarde). O Secretário Arnaldo deu boas-vindas aos presentes, justificou

Após
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101

sua ausência no período da manhã e agradeceu o plenário por ter postergado a

102

discussão para o período da tarde. Afirmou que foi um prazer trabalhar com a Dra.

103

Rosana. Em seguida, o Dr. Romano (FENAM) declarou que considera muito

104

importante a presença do secretário nas reuniões plenárias. Declarou que já brigou

105

muito pela saída da CNRM do MEC devido à falta de infraestrutura e elencou os

106

problemas enfrentados pelas CEREMs. O Secretário Arnaldo afirmou que o MEC

107

valoriza e lutará sempre para a CNRM permanecer como instância colegiada do

108

Ministério da Educação. Quer se reaproximar da comissão. Reconhece as questões

109

relacionadas aos recursos orçamentários, mas considera possível trabalhar com

110

soluções alternativas. Sugeriu à CNRM propor agenda de trabalho e Planejamento

111

Estratégico. Dra. Rosana argumentou que todas as ações da CNRN são pautadas

112

em Planejamento Estratégico realizado no início da gestão, o qual foi construído pelo

113

colegiado. O secretário respondeu nominalmente a todos os questionamentos dos

114

conselheiros e dos Presidentes das Comissões Estaduais de Residência Médica e

115

parabenizou a abordagem histórica sobre a CNRM apresentada pelo Dr. Adnan Neser

116

(CT). Nas manifestações alguns destacaram questões relacionadas aos recursos

117

orçamentários à falta de infraestrutura da CNRM e das CEREMs, a importância da

118

CNRM como instância colegiada que regula a formação do médico especialista, o

119

sobrestamento das publicações das resoluções da CNRM, a extinção do Decreto

120

7562/2011, o legado do trabalho da Dra. Rosana e a importância de adiar para
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121

setembro a discussão da lista tríplice. Dando continuidade aos trabalhos, o Dr.

122

Alessandro Glauco Vasconcelos (MS) informou sobre o Seminário do Pró-Residência

123

que acontecerá nos dias 24 e 25 de setembro. A Plenária da CNRM foi marcada para

124

o dia 23, véspera do evento. O Ministério da Saúde arcará com as despesas

125

relacionadas às passagens e estadias dos conselheiros da CNRM e Presidentes das

126

CEREMs. Dando continuidade à reunião, o plenário discutiu sobre as regras de

127

escolha dos candidatos a lista tríplice. Após sugestões e discussão ficou determinado

128

que: 1. Haverá a inscrição (indicação) de professores que querem se candidatar, tal

129

inscrição poderá ser feita por qualquer membro, inclusive os não votantes e não há a

130

necessidade da presença do indicado; 2. Após as indicações, será confeccionada

131

cédula com os nomes em ordem alfabética a qual será impressa pela equipe técnica;

132

3. A votação será pelos conselheiros titulares ou representantes, conforme o Decreto;

133

4. Havendo empate entre o terceiro e quarto colocados, proceder-se-á a nova

134

votação; 5. Os três mais votados comporão a lista tríplice a qual será encaminhada

135

para escolha do Ministro de Estado da Educação. 6- Apresentação das instituições

136

e documento orientador referente aos projetos pilotos aprovados em plenária:

137

Neurologia, Medicina Intensiva e Cirurgia Vascular. Encaminhamento: Discutir na

138

próxima plenária. 7. Formação de Grupo para a avaliação da primeira etapa dos

139

Programas de Cirurgia Cardiovascular e Medicina Intensiva juntamente com a

140

Sociedade de Especialidade. Encaminhamento: Discutir na próxima plenária. 8. -
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141

Apresentação de planilha atualizada do quantitativo de vagas autorizadas e

142

ocupadas e número de egressos dos cursos de Medicina. Encaminhamento:

143

Discutir na próxima plenária. 9. Adendo à Resolução CNRM nº 1/2011, que dispõe

144

sobre o estabelecimento e condições de descanso obrigatório para o residente

145

que tenha cumprido plantão noturno. Dra. Susana (CEREMERJ) ficou responsável

146

por rever se existem novas evidências científicas quanto a necessidade de descanso

147

após o plantão ou quantas horas de trabalho para incluir adendo. Dando continuidade

148

à reunião a Dra. Rosana pediu aos Presidentes das CEREMs que solicitem às

149

COREMES lista de médicos residentes de Cirurgia Geral que estão em afastamento

150

militar para atualização no SisCNRM. A lista deve constar se o residente optou por

151

concluir o programa em dois ou três anos. 10. Formação de Grupo para a avaliação

152

da primeira etapa dos Programas de Cirurgia Cardiovascular e Medicina

153

Intensiva juntamente com a Sociedade de Especialidade. Encaminhamento:

154

Pautar na próxima plenária.

155

quantitativo de vagas autorizadas e ocupadas e número de egressos dos cursos

156

de Medicina. Encaminhamento: Pautar na próxima plenária. 12. Análises dos

157

Processos dos Atos Autorizativos tramitados pelo Sistema da Comissão

158

Nacional de Residência Médica (SisCNRM) e pelo Sistema Eletrônico de

159

Informação (SEI). O plenário analisou os processos tramitados pelo SisCNRM e pelo

160

SEI. A súmula, conforme decisão prévia ficará disponível no sítio eletrônico da

11. Apresentação de planilha atualizada do
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161

Residência médica e terá valor legal para as devidas providências relativas às

162

demandas ali contidas. A próxima plenária será no dia 23 de setembro de 2019 no 6º

163

andar do Ministério da Educação e nos dias 24 e 25 de setembro, a convite do

164

Ministério da Saúde, os conselheiros da CNRM e Presidentes das Comissões

165

Estaduais de Residência Médica participarão do seminário do Pró-Residência. O

166

evento será no Hotel San Marco, localizado em Brasilia-DF. A Dra. Rosana Leite de

167

Melo, Secretária Executiva da Comissão Nacional de Residência Médica, deu por

168

encerrada à sessão e eu, Anna Sales, redigi a presente ata. Brasília, 29 de agosto de

169

2019.

