MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
COORDENAÇÃO GERAL DE RESIDÊNCIAS DE SAÚDE
PAUTA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CNRM NO ANO DE 2016 - Plenária do mês de Janeiro
PLENÁRIA
Data e horário da Plenária: Dias 20 e 21 de Janeiro, das 9h até o fim da pauta.
Local da Plenária: Ministério da Educação, Esplanada dos Ministérios – Sala de Reuniões - 6º andar - Ed. Sede
Comunicados
• A Associação Nacional dos Médicos Residentes comunica a sua nova diretoria: Presidente: Naiara Costa Balderramas; Vice-presidente: José Carlos Arrojo Júnior;
Secretário Geral: João Durval Ramalho; 2ºSecretário: Joel Nunes Júnior; 1º Tesoureiro: Lucas de Oliveira Serra; 2ºTesoureiro: João Felipe Zanconato; Diretor de
Comunicações: Paulo César Rozental.
• A CERMESC comunica a desistência da MR Aline Silveira Nes do PRM em ortopedia e Traumatologia e a disponibilidade da instituição para transferência de novo R2.
• A COREME do Hospital Estadual Dr Albano da Franca Rocha Sobrinho-SP, comunica o descredenciamento dos PRMs em: Clínica Médica, Medicina Intensiva e
Ortopedia e Traumatologia.

Pontos de pauta
1. Aprovação da Ata
2.Apresentação do Mapeamento das CEREMs
3. Apresentação de Informações acerca de moradia
4. Definição acerca das antecipações de término em 2016
5. Aprovação do calendário CNRM 2016
6. Discussão de Edital para processo seletivo de Transferência
7. Acordo firmado entre MEC e ANMR sobre o retorno às atividades após a paralisação dos médicos residentes.

Ord.

1

2

Data

Processo

SEI 15/01/2016 23000.0019
25.2016-49

SEI 15/01/2016 23000.0019
32.2016-41

Procedência/I
nteressado

15/01/2016 23000.0019
37.2016-73

Assunto

UF

Decisão da CT

Deliberação da plenária

GO

A CT recomenda que seja mantido a
Supervisão do PRM na modalidade
DILIGÊNCIA até uma nova visita de
avaliação in loco ( prazo da diligência Manter o PRM em Diligência até
foi de 180 dias a partir de 08/2015) visita in loco em março. Solicitar a
para reavaliação da implantação da presença de avaliador externo, de
proposta de reformulação do PRM.
outro Estado, para participar da
Que sejam mantidos os Médicos
visita.
Residentes em estágios obrigatórios
externos até a reavaliação do
Programa.

FUNDHACRE

Encaminha
documentação
solicitada referente
Aumento de vagas
ao pedido de
aumento de vagas
no PRM em Pediatria

AC

Atendidas as exigências, retirar o
PRM de Pediatria do HOSPITAL DAS
CLÍNICAS DO ACRE DA FUNDAÇÃO
HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE –
FUNDHACRE, de Supervisão

Acatada a recomendação da CT.

UNIFAP

Encaminha
documentação
solicitada referente
Aumento de vagas
ao pedido de
aumento de vagas
no PRM em Pediatria

AP

Favorável ao credenciamento 5 anos
e aumento de vagas de 4R1 4R2 para
6R1 6R2,

Acatada a recomendação da CT.

Hospital de
Urgências de
Goiânia

SEI -

3

Assunto
Normalizado

Denúncia

Denúncia de
possíveis
irregularidades do
PRM em
anestesiologia

4

SEI 15/01/2016 23000.0020
09.2016-26

Hospital
Governador
Celso Ramos

5

SEI 15/01/2016 23000.0020
12.2016-40

UFTM

6

SEI 15/01/2016 23000.0157
23.2015-01

Grupo
Hospitalar
Conceição

Supervisão

Encaminha
documentação
acerca de seus
PRMs em Urologia e
Terapia Intensiva
que se encontram
em supervisão
modalidade
exigência

Acatada a recomendação da CT
referente ao PRM de Urologia.
Retornar à CT para análise do PRM
de Terapia Intensiva.

SC

Diante das correções das
irregularidades, recomenda-se a
retirada do PRM em urologia da
supervisão modalidade exigência

Supervisão

Encaminha
documentação
acerca de seus PRMs
que se encontram
em supervisão
modalidade
exigência

MG

A Câmara Técnica recomenda a
retirada da Supervisão modalidade
EXIGÊNCIA dos Programas de
Cirurgia Geral e Pediatria.

Acatada a recomendação da CT

Outros

Solicita
credenciamento
para imediato
funcionamento da
nova COREME

RS

Recomenda-se autorizar o
funcionamento da Coreme conforme
solicitação

Acatada a recomendação da CT.

SEI -

7

15/01/2016 23000.0157

UNIFESP

Denúncia

47.2015-52

SEI -

8

15/01/2016 23000.0187
91.2015.14

9

Hospital José
Lucas Filho

SEI 15/01/2016 23000.0019 Hospital SOCOR
422016-86

Encaminha
documentação
acerca de denúncia
do PRM de Medicina
do Tráfego

Denúncia

Encaminha
documentação
acerca de denúncia
de supostas
irregularidades no
PRM em Cirurgia
Geral

Credenciamento
provisório

Encaminha
documentação
solicitada - semana
padrão do PRM de
Neurologia

SP

Todas as questões da denúncia
foram esclarecidas e recomendamos
pelo ARQUIVAMENTO e
CREDENCIAMENTO por 05 anos do
PRM de Medicina do Tráfego com 05
vagas para R1 e 05 vagas para R2.

MG

Decide-se que a instituição se
A Câmara Técnica recomenda que a
pronuncie no prazo de 30 dias
instituição se pronuncie no prazo de
sobre a regularização das
30 dias sobre a regularização das
internações de cirurgias eletivas
internações de cirurgias eletivas
com documentação do número
com documentação de número
desses atos e suas qualificações
desses atos e suas qualificações além
além de se pronunciar sobre as
de se pronunciar sobre resolução de
medidas tomadas de resolução dos
infraestrtura do descanso médico
problemas de infraestrutura do
para os residentes.
descanso dos médicos residentes.

MG

A Câmara Técnica recomenda o
CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO do
PRM de Neurologia com 02 (duas)
vagas de R1 , 02 (duas ) vagas de R2
e 02(duas ) Vagas de R3.

Acatada a recomendação da CT.

Acatada a recomendação da CT.

SEI -

10

15/01/2016 23000.0019
442016-75

SEI -

11

15/01/2016 23000.0019
492016-06

12

SEI 15/01/2016 23000.0019
532016-66

Hospital Geral
Roberto Santos

Hospital Santa
Isabel-Divina
Providência

Hospital
Municipal
Cármino
Carichio

Credenciamento
provisório

Credenciamento

Denúncia

Encaminha
documentação
solicitada sobre
semana padrão do
PRM de Endoscopia
Digestiva

Encaminha
adequação de
semana padrão do
PRM de
Angiorradiologia e
Cirurgia
endovascular

A CEREM-SP
encaminha relatório
de visita acerca da
denúncia de
irregularidades no
PRM de Clínica
Médica

BA

Retirar o PRM de endoscopia
digestiva do Hospital Geral Roberto
Santos do status de exigência por
ter cumprido integralmente o
solcitado pela plenária

Corrigir a situação do PRM de
ENDOSCOPIA no SisCNRM.

SC

Favorável ao pedido de
credenciamento do PRM em
angiorradiologia e cirurgia
endovascular da Sociedade Divina
Favorável ao Credenciamento
providência Hospital santa Isabel,
mediante a apresentação em 30
porém recomenda-se colocar o PRM dias: 1)regularização das atividades
em supervisão modalidade exigência
teóricas; 2)regularização das
para no prazo de 30 dias apresentar:
avaliações periódicas dos
1)regularização das atividades
residentes; 3)providenciar o ajuste
teóricas; 2)regularização das
do n º de cirurgias "abertas"
avaliações periódicas dos residentes;
3)providenciar o ajuste do n º de
cirurgias "abertas"

SP

A Câmara Técnica recomenda a
Decide pela manutenção do PRM
manutenção do PRM de Clinica
de Clinica Médica do Hospital
Médica do Hospital Municipal
Municipal Cármino
Cármino
Carichio em Supervisão, na
Carichio em Supervisão, na
modalidade Exigência, por 60 dias,
modalidade Exigência, por 90 dias, quando a Instituição e os Médicos
quando a Instituição e os Médicos
Residentes
Residentes
devem encaminhar documentação
devem encaminhar documentação
relatando as soluções das
relatando as soluções das denúncias
denúncias.

13

14

SEI 15/01/2016 23000.0019
552016-55

SEI Hospital Irmãos
15/01/2016 23000.0019
Penteado
582016-99

SEI -

15

Hospital
Federal de
Bonsucesso

Hospital

15/01/2016 23000.0019 Universitário de
622016-57

Brasília

RJ

Atendidas as exigências, retirar o
PRM de Cirurgia Plástica do Hospital
Federal de Bonsucesso de
Supervisão.

Diligência

Relatório de visita
do PRM Radiologia e
Diagnóstico por
Imagem que está em
diligência

SP

A Câmara Técnica recomenda a
manutenção do PRM de Radiologia e
Diagnóstico por Imagem, do Hospital
Manter o PRM em Diligência por 90
Irmãos Penteado em Supervisão, na
dias com visita in loco ao final deste
modalidade DILIGÊNCIA, para
prazo para reavaliar a situação da
comprovar a contratação de novos
instituição para oferta de PRM
preceptores, a oferta de todos os
nesta especialidade.
rodízios e o aumento do número de
pacientes atendidos pelos Médicos
Residentes

Exigência e
aumento de vagas

Encaminha
documentação
solicitada sobre
semana padrão dos
PRMs que se
encontram em
supervisão na
modalidade
exigência

DF

Diligência

Relatório de visita
do PRM Cirurgia
Plástica que está em
diligência

Retirado de pauta - Documentação
insuficiente.

Colocar o PRM em Exigência para
acompanhamento com visita de
verificação, após 90 dias da data
deste parecer.

Acatada a recomendação da CT.

SEI -

16

17

18

Exigência

Exigência

Encaminha
documentação
solicitada sobre
adequação nas
atividades teóricas
do PRM de
Anestesiologia que
se encontra em
supervisão na
modalidade
exigência

Exigência

Encaminha
documentação
solicitada sobre
adequação no PCP
do PRM de
Ortopedia e
Traumatologia que
se encontra em
supervisão na
modalidade
exigência

Hospital das

15/01/2016 23000.0019 Clínicas Samuel
692016-79

Encaminha
documentação
solicitada sobre
adequação de carga
horária do PRM de
Ostetrícia e
Ginecologia que se
encontram em
supervisão na
modalidade
exigência

Libânio

Hospital
SEI Regional de São
15/01/2016 23000.0019 José (Centro de
722016-92 Estudos Sidnei
Sandin)

SEI Hospital Santo
15/01/2016 23000.0019
Antônio
762016-71

MG

A CT recomenda manter o PRM em
Manter o PRM em Supervisão
Supervisão modalidade EXIGÊNCIA
modalidade EXIGÊNCIA para no
para no prazo de 60 dias
prazo de 30 dias reencaminhar a
reencaminhar a planilha de rodízios planilha de rodízios com a inserção
com a inserção do estágio em
do estágio em Terapia Intensiva em
Terapia Intensiva em cumprimento a cumprimento a Resolução N°2 de
Resolução N°2 de 2006 da CNRM.
2006 da CNRM.

SC

Diante das correções das
irregularidades, recomenda-se a
retirada do PRM em anestesiologia
da supervisão modalidade exigência

Acatada a recomendação da CT.

SC

Diante das correções das
irregularidades, recomenda-se a
retirada do PRM em ortopedia e
traumatologia da supervisão
modalidade exigência

Acatada a recomendação da CT.

19

20

SEI Hospital Geral
15/01/2016 23000.0019
de Nova Iguaçu
802016-39

SEI 15/01/2016 23000.0019
832016-72

SEI -

21

Maternidade
Darcy Vargas

Exigência

Encaminha
documentação
solicitada sobre PCP
e adequação de
carga horária do
PRM de Ginecologia
e Obstetrícia que se
encontra em
supervisão na
modalidade
exigência

Exigência

Encaminha
documentação
solicitada sobre
supervisão dos
estágios do
residentes nos finais
de semana, que se
encontra em
supervisão na
modalidade
exigência

Maternidade

15/01/2016 23000.0019 Escola Januário
862016-14

Credenciamento
Provisório

Encaminha
documentação
solicitada referente
ao pedido de
credenciamento
provisório para o
PRM em Emergência
Pediátrica

Cicco

RJ

Uma vez atendidos os critérios,
conceder Credenciamento Provisório
para 02 vagas de R4 no PRM de
Emergência Pediátrica.

Acatada a recomendação da CT.

SC

Diante das correções das
irregularidades, recomenda-se a
retirada do PRM em Gineco e
Obstetrícia da supervisão
modalidade exigência

Acatada a recomendação da CT.

RN

Manter o PRM de Pediatria em
Manter o PRM de Pediatria em
Supervisão-Exigência, para num
Supervisão-Exigência, para num
prazo de 30 dias enviar 1) as
prazo de sessenta dias enviar 1) as
escalas, com relação nominal dos
escalas, com relação nominal dos
preceptores envolvidos com as
preceptores envolvidos com as
atividades de enfermaria; 2)
atividades de enfermaria; 2) semanasemana-padrão e rodízios incluindo
padrão e rodízios incluindo as
as atividades no Hospital Ana
atividades no Hospital Ana Bezerra.
Bezerra.

22

SEI 15/01/2016 23000.0019
892016-40

HU-UFJF

Hospital Jayme
dos Santos
922016-63
Neves

Outros

Solicita informação
sobre atividades da
residente Marrátima
Simões Coelho de
Souza

MG

Outros

O Coordenador da
COREME solicita que
os residentes do
PRM de Cirurgia
Vascular, cumpram
parte de seu estágio
curricular no
Hospital Evangélico
de Vila Velha

ES

Transferência

Solicita retorno com
transferência

SEI -

23

15/01/2016 23000.0019

24

15/01/2016 23000.0019 Priscilla Oizumi

SEI 972016-96

O parecer Conjur 1459/2002 determina
que o residente possa exercer
atividades como médico fora do seu
horário de treinamento, o regime não é
Sugerimos encaminhar para análise
de dedicação exclusiva. É de
competência exclusiva da COREME
e consulta da Assessoria Juridica
verificar se o residente obteve
aproveitamento em todas as etapas de
seu treinamento (Resolução CNRM
02/2006).

Retirar o PRM de exigência.

Acatada a recomendação da CT.

Desfavorável ao pleito e manter a
decisão da plenária anterior

Acatada a recomendação da CT.

SEI -

25

15/01/2016 23000.0020
002016-15

SEI -

26

15/01/2016 23000.0020
012016-60

27

Hospital João
XXIII-FHEMIG

Faculdade de
Medicina de
Itajubá

SEI Santa Casa de
15/01/2016 23000.0020
Campo Mourão
022016-12

Exigência PRM de
Cirurgia Plástica

Encaminha relatório
de visita de
adequação de
adequação do PCP
PRM de Cirurgia
Plástica que se
encontra em
supervisão na
modalidade
exigência

Aumento de vagas

Encaminha
documentação
Solicitada referente
ao aumento de
vagas no PRM de
Radiologia e
Diagnóstico por
Imagem

Supervisão

Encaminha
documentação
solicitada para o
PRM em MGFC que
encontra em
supervisão na
modalidade
exigência

MG

MG

PR

Sugerimos a retirada do PRM
Cirurgia Plástica da supervisão
modalidade exigência .

Acatada a recomendação da CT.

Sugerimos não conceder a aumento de
Não conceder a aumento de vagas e
vagas e manter a instituição em
manter a instituição em supervisão
supervisão modalidade exigência prazo
modalidade exigência prazo
60(sessenta ) dias para envio : 1) das
30(trinta) dias para envio : 1) das
escalas de plantão dos MRs e
escalas de plantão dos MRs e
preceptores, 2) escala das atividades
preceptores, 2) escala das atividades
ambulatoriais e preceptores
ambulatoriais e preceptores
responsáveis; 3) produção do serviço;4) responsáveis; 3) produção do serviço;4)
cronograma das atividades teóricas de cronograma das atividades teóricas de
2016
2016,
e das atividades já regularizadas e a lista
lista de presença dos MRs nas
de presença dos MRs.
atividades já regularizadas.

Sugerimos parecer favorável para o
credenciamento provisório PRM
Medicina de Familia e Comunidade
com
vagas 2R1 2R2.

Acatada a recomendação da CT.

28

29

Secretaria
SEI Municipal de
15/01/2016 23000.0020
Saúde de São
052016-48
José dos Pinhais

Secretaria
SEI Municipal de
15/01/2016 23000.0020
Saúde de São
062016-92
José dos Pinhais

Supervisão

Supervisão

Encaminha
documentação
solicitada para
adequações no PRM
de Clínica médica
que encontra em
supervisão na
modalidade
exigência

Encaminha
documentação
solicitada para
adequações no PRM
de Ortopedia e
Traumatologia que
encontra em
supervisão na
modalidade
exigência

PR

A CT sugere a retirada de Supervisão
(exigência) do PRM em Clínica
Médica da Secretaria Municipal de
Saúde de São José dos Pinhais

Acatada a recomendação da CT.

PR

A CT acompanha o parecer do
visitador, sugerindo que o PRM seja
colocado em diligência, para em 60
dias: i) instituir preceptoria em todas
atividades dos residentes; ii)
oferecer treinamento em ortopedia;
iii) organizar os rodízios e a carga de
atividades dos residentes de acordo
com o preconizado para um
processo de formação. Sugere
também que o programa seja
revisitado em 60 dias para avaliação
de uma possível transferência dos
MR para outros cenários de prática.

Colocar o PRM em diligência, para
em 60 dias: i) instituir preceptoria
em todas atividades dos residentes;
ii) oferecer treinamento em
ortopedia; iii) organizar os rodízios
e a carga de atividades dos
residentes de acordo com o
preconizado para um processo de
formação. Determina também que
o PRM seja visitado em 60 dias para
nova avaliação.

30

Secretaria
SEI Municipal de
15/01/2016 23000.0020
Saúde de São
072016-37
José dos Pinhais

Supervisão

Encaminha
documentação
solicitada para
adequações no PRM
de Psiquiatria que
encontra em
supervisão na
modalidade
diligência

Denúncia

Reitificação no
processo de seleção
pública dos editais
do SURCE-01/2015

SEI 31

15/01/2016 23000.0020

SURCE

102016-51

32

SEI 15/01/2016 23000.0020
112016-03

Mayara Dias

Transferência SEM
VAGA Mayara Dias

A residente solicita
transferência SEM
VAGA alegando
problemas de saúde

Retirar o PRM de Supervisâo(
modalidade diligência)

Acatada a recomendação da CT.

CE

Alteração da forma respeita os
dispositivos legais.

As alterações da forma respeitam
os dispositivos legais. Determina-se
que nos próximos dois anos antes
da publicação do Edital seja
encaminhado para a CNRM para a
aprovação do mesmo.

GO

A CT recomenda indeferir a
solicitação de transferência sem vaga
disponível e sugere que sejam
cumpridos todos os trâmites da
Resolução CNRM N°06 de 20 de
outubro de 2010 assim como
procura de vaga ociosa em PRM de
Cirurgia Geral na cidade de Goiânia.

Acatada a recomendação da CT.

PR

SEI 33

15/01/2016 23000.0020
132016-94

34

35

36

Santa Casa de
Curitiba

Associação de
SEI
Caridade Santa
15/01/2016 23000.0025
Casa de Rio
82.2016-30
Grande

Supervisão

Encaminha
relatórios de visita
de verificação dos
PRMs de Clínica
Médica, Cirurgia
Geral e
Otorrinolaringologia
que encontram em
supervisão

Denúncia

Encaminha relatório
de visita acerca de
denúncia e
credenciamento
provisório

Congregação
SEI -23000.
das Filhas de N. Credenciamento e
15/01/2016 014185.201
Sra Stella Maris - recredenciamento
5-81
SP

Encaminha
documentação
solicitada referente
a solicitação
credenciamento e
recredenciamento
dos PRMS da
instituição.

SEI Centro
15/01/2016 23000.0005 Universitário de
13.2016-91
Maringá

Encaminha
documentos dos
PRMS, solicitados na
reunião plenária
CNRM de dezembro2015

Outros

PR

RECREDENCIAMENTO DO PRM DE
CIRURGIA GERAL COM 05 (CINCO)
VAGAS ANUAIS

Restituir à CT para retorno à
Plenária em fevereiro.

RS

Descredenciar o PRM em
neurocirurgia da Associação de
Caridade - Santa Casa de Rio Grande,
em Rio Grande, RS

Acatada a recomendação da CT.

SP

Retirado de pauta - se faz necessária
maior fundamentação do processo
para justificativa da análise da
documentação

Acatada a recomendação da CT.

PR

A Câmara Técnica recomenda a
retirada do PRM de Ginecologia e
Obstetrícia de Supervisão,
modalidade Exigência.

Acatada a recomendação da CT.

SEI
37

15/01/2016 23000.0006

FAMERP

67.2016-83

38

SEI
15/01/2016 23000.0146 Thiago Toscano
68.2015-24

SEI
39

15/01/2016 23000.0187
20.2015.34

Hospital Vera
Cruz

Mandado de
Segurança

Encaminha
Mandado de
Segurança
impetrado pelas
residentes Carolina
Nunes Batista
Sandim e Mariana
de Paiva Camarco

Vaga Temporária
(Transferência)

Solicita vaga
temporária do MR
Thiago Toscano, que
atualmente está no
Hospital dos
Servidores do RJ
para o Hospital Geral
de Fortaleza-CE no
PRM de Neurologia

Denúncia

Encaminha resposta
acerca de denúncia
em fase de
ireegularidades no
PRM de Cirurgia
Geral

SP

A Câmara Técnica recomenda a
abertura de duas vagas extras no ano
de 2016, para o Programa de
Residência
Médica de Dermatologia da
Faculdade de Medicina de São José
do Rio Preto para o cumprimento da
ordem judicial.

Acatada a recomendação da CT.

RJ

Recomendar a solicitação de
concordância das CEREMs Ceará e
Rio de Janeiro e o comprometimento
da COREME do Hospital Geral de
Fortaleza no pagamento da bolsa

Indeferir a solicitação da vaga
temporária.

MG

Sugerimos que a CEREM-MG ou
visitadores designados pela CNRM,
façam visita a Instituição para
o contraditório, e cumprimento da
resolução CNRM nº 2 de 2006 nos
artigos 13,14 15, e
encaminhamento ao Conselho
Regional de Medicina, Instituição
onde couber em caso de infração ao
Código de Ética Medica. via
comisssão de ética Médica da
Instituição .

Acatada a recomendação da CT.

SEI
40

31.2015-19

41

15/01/2016 23000.0200
81.2015-54

Denúncia

SP

SEI
Santa Casa de
15/01/2016 23000.0198 Misericórdia de
08.2015-51
Sobral

SEI
42

Santa Casa de

15/01/2016 23000.0197 Misericórdia de

Hospital Naval
Marcílio Dias

Encaminha resposta
acerca de denúncia
em face de
irregularidades nos
processos seletivos
dos programas de
residência médica

SP

A Câmara Técnica recomenda a
anulação do concurso de seleção da
Irmandade Santa Casa de
Misericórdia de
São Paulo, para o ano de 2016, que
aconteceu no dia 20 de novembro
de 2015.

O Plenário altera a recomendação
da CT. Face à gravidade da denúncia
e ausência de resposta da
instituição o Plenário decide não
matricular os residentes aprovados
neste processo seletivo. Orienta-se
aos denunciantes que entrem com
queixa crime nas instâncias
pertinentes.
O parecer Conjur 1459/2002 determina
que o residente possa exercer
atividades como médico fora do seu
horário de treinamento, o regime não é
de dedicação exclusiva. É de
competência exclusiva da COREME
verificar se o residente obteve
aproveitamento em todas as etapas de
seu treinamento (Resolução CNRM
02/2006).

Acatada a recomendação da CT.

Denúncia

Encaminha denúncia
referente a R1 que
atende em dois
hospitais

CE

Como a denúncia é anônima,
sugerimos que a Plenária avalie a
necessidade de enviar
esclarecimentos quanto ao tema
para a COREME da instiuição

Supervisão

Encaminha
documentação
solicitada sobre
adequação de
treinamento em
Videocirurgia do
PRM de Cirurgia
Geral que se
encontra em
supervisão na
modalidade
exigência

RJ

Retirar o PRM de Cirurgia Geral de
Supervisão.

SEI
43

15/01/2016 23000.0203
74.2015-31

SEI
44

SEI

15/01/2016 23000.0214
95.2015-09

Denúncia

Encaminha denúncia
acerca do processo
seletivo

Supervisão

Encaminha
documentação
solicitada sobre
adequações no PRM
de Ortopedia e
Traumatologia que
se encontra em
supervisão na
modalidade
exigência

Santa Casa de

15/01/2016 23000.0207 Misericórdia de
60.2015-23

45

Hospital Sírio
Libânes

Juiz de Fora-

Hospital São
Camilo

Outros

Solicita
cancelamento do
PRM de
Otorrinolaringologia
e solicita
transferência de 2
R1.

SP

A Câmara Técnica recomenda que a
Plenária considere que a Denúncia é
inconsistente, pela dificuldade que
um
denunciante teria de avaliar todas as
salas, porém a Câmara Técnica
recomenda que solicite do
responsável pelo
concurso informação detalhada do
que significa o “crachá azul e o
código que está no envelope na
mesa do
professor”, instruções estas que
estão bem explicitadas para o FISCAL
DE SALA.

Uma vez esclarecido os fatos,
encaminhar o processo para
arquivamento.

MG

Sugerimos manter PRM em
supervisão modalidade exigência
prazo 30(trinta) dias para adequação
da carga
horária semanal 60 (sessenta) horas,
folga pós plantão noturno, e
cronograma da programação teorica

Acatada a recomendação da CT.

SP

Altera-se a recomendação da CT.
A Câmara Técnica recomenda que a
A plenária decide pelo
CNRM realize todos os esforços para
DESCREDENCIAMENTO do PRM,
a transferência imediata dos MRs
transferência imediata dos MRs, se
MATHEUS RAMALHO MORAES DA
necessário com criação de vaga
SILVA e RODRIGO SILVERIO DIAS de
extra.
Otorrinolaringologia e
A instituição de origem se
coloque imediatamente a Instituição
compromete a continuar a pagar a
em Supervisão, na modalidade
bolsa até a conclusão dos MRs
Diligência, com uma visita in loco.
transferidos.

46

47

48

SEI
Hospital Santa
15/01/2016 23000.0228
Genoveva
08.2015-38

SEI
15/01/2016 23000.0243
09.2015-85

SEI
15/01/2016 23000.0248
82.2015-99

Hospital das
Clínicas de
Porto Alegre

Hospital
Estadual
Clemente de
Farias

Denúncia

Encaminha
documentação
acerca de denúncia
do PRM de Cirurgia
Geral

Denúncia

Encaminha
documentação
acerca de denúncia
contra o PRM de
Cirurgia Pediátrica

Supervisão

Encaminha
documentação
solicitada sobre
Implementação de
estágio em UTI no
PRM de Ginecologia
e Obstetrícia que se
encontra em
supervisão na
modalidade
exigência

GO

Modifica-se a recomendação da CT.
Colocar a instituição em Supervisão
Modalidade Diligência para que
apresente documentos
comprobatórios do pagamento das
A Câmara Técnica recomenda que
bolsas dos residentes, TAC
seja feita uma visita in loco com
respondendo as demais itens da
urgência, pela CEREM GOIÁS, para denúncia à CGRS até 01/02/2016.
averiguação dos fatos relatados
Enquanto a documentação não for
encaminhada e recebida, não será
autorizada a matrícula de novos
residentes no SisCNRM. Visita
urgente por avaliador externo em
até 30 dias

RS

Recomendo que sejam anexados aos
autos, para adequada avaliação, os
seguintes documentos: 1)manifesto
da MR na vigência do procedimento
administrativo; 2)Cópia do
procedimento administrativo que
resultou o desligamento; 3)Ata da
coreme de decidiu pelo
desligamento da MR

Acatada a recomendação da CT.

MG

Sugerimos manter o PRM
Ginecologia e Obstetricia em
supervisão modalidade exigência até
o
envio das frequências e as avaliações
dos rodízios em Unidade de Terapia
Intensiva dos MRs

Acatada a recomendação da CT.

49

SEI
15/01/2016 23000.0197
582015-10

Hospital do
Coração de
Londrina

50

SEIRafael Oliveira
15/01/2016 23000.0240
Caiafa
51.2015-17

51

SEI15/01/2016 23000.0240
88.2015-45

52

Pedro
Salomão
Piccinini

SEI
Abner Wallyson
23000.0020
Albert
282016-52

PR

Discussão pelo plenário da CNRM.

De acordo com a normatização da
CNRM cabe à instituição de origem
garantir o pagamento de bolsa em
caso de haver necessidade de
transferência de MR, em razão de
dificuldades da instituição manter o
funcionamento do PRM. Solicitar
maior esclarecimento à instituição
sobre o processo de transferência
de CNPJ. Após estas informações o
processo será analisado pela CNRM.

MG

Recomenda-se a revalidação do
diploma de Residência Médica em
radiologia do médico Rafael Oliveira
Caiafa

Acatada a recomendação da CT.

Revalidação

Solicita revalidação
de diploma de
Cirurgia Geral
concluido nos
Estados Unidos

CE

Recomenda-se a revalidação do
diploma de Residência Médica em
Cirurgia Geral do médico Pedro
Salomão Piccinini

Acatada a recomendação da CT.

Transferência

SolIcita transferência
do PRM em
ortopedia e
traumatologia do
Hospital das Clínicas
Samuel Libânio-MG
para o mesmo PRM
da FCM/UNICAMPSP

SP

Ad referendum- homologar em
plenário

Acatada a recomendação da CT.

Outros

Solicita informações
sobre manter o PRM
de Clíncia Médica
em outra unidade.

Revalidação

Solicita revalidação
de diploma de
Radiologia e
Diagnóstico por
Imagem concluido
em BarcelonaEspanha

53

54

55

SEI
23000.0023
362016-88

Gabriel
Sampaio
Froehner

SEI
23000.0023 Gustavo Paglioli
532016-15

SEI
23000.0028
982016-21

Andre Bogéa
Anchieta

Transferência

Solicita transferência
do PRM em
neurologia da
Faculdade de
Medicina de
Botucatu-UNESP
para o Hospital das
Clínicas da
Faculdade de
Medicina de
Ribeirão Preto-SP

SP

Ad referendum- homologar em
plenário

Acatada a recomendação da CT.

Transferência

Solicita transferência
do PRM em Clínica
Médica do Hospital
Mãe de Deus Porto
Alegre-RS para o
mesmo PRM do
Hospital Nossa
Senhora da
Conceição-RS

RS

Ad referendum- homologar em
plenário

Acatada a recomendação da CT.

Transferência

Solicita transferência
do PRM em
Ortopedia e
Traumatologia do
Hospital Federal da
Lagoa-RJ para o
mesmo PRM da
santa Casa de
Ribeirão Preto-SP

RJ

Ad referendum- homologar em
plenário

Acatada a recomendação da CT.

56

57

58

SEI
Luiz Fernando
23000.0028
de Freitas
62.2016-48

SEI
23000.0026
27.2016-76

SEI
23000.0026
17.2016-31

Alessandra
Gelande

Patrícia
Delgado

Transferência

Solicita transferência
do PRM em
ortopedia e
traumatologia do
Hospital Padre
Albino-SP para o
mesmo PRM do
Hospital Municipal
Cármino CaricchioSP

SP

Ad referendum- homologar em
plenário

Acatada a recomendação da CT.

Transferência

Solicita transferência
do PRM em
Medicina Intensiva
Pediátrica do
Hospital de base do
DF para o Hospital
Materno Infantil-DF

DF

Ad referendum- homologar em
plenário

Acatada a recomendação da CT.

Transferência

Solicita transferência
do PRM em
pediatria do
FUNDHACRE-AC
para o mesmo PRM
do Hospital Estadual
Getúlio Vargas-AM

AC

Ad referendum- homologar em
plenário

Acatada a recomendação da CT.

59

60

61

SEI
Melissa Harumi
23000.0025
I. Higaki
89.2016-51

SEI
23000.0025 Marcos Micael
75.2016-38

SEI
23000.0023
76.2016-20

Julia Briggs

Transferência

Solicita transferência
do PRM em
medicina de família
e comunidade do
Hospital das Clínicas
Universidade
Federal do ParanáPR para o mesmo
PRM do Hospital
Santa Marcelina-SP

PR

Discussão em plenário

Aprovada a tranferência mediante
comprovação de pagamento de
bolsa pelo Ministério da Saúde.

Transferência

Solicita transferência
do PRM em
ortopedia e
traumatologia do
Hospital Geral
Ernesto Simões FilhoBA para o mesmo
PRM da Secretaria
Municipal de João
Pessoa-PB

BA

Discussão em plenário

Aprovada a tranferência mediante
comprovação de pagamento de
bolsa pelo Ministério da Saúde.

Transferência

Solicita transferência
do PRM em
pediatria do Hospital
Geral de Nova
Iguaçu-RJ para o
mesmo PRM do
Hospital Geral de
Bonsucesso-RJ
Conceição-RS

RJ

Ad referendum- homologar em
plenário

Acatada a recomendação da CT.

62

63

64

SEI
Fernanda dos
23000.0023
Santos Souza
09.2016-13

SEI
23000.0021
31.2016-01

Bruna Caldas

SEI
23000.0021 Augusto César
19.2016-98

Transferência

Solicita transferência
do PRM em
ginecologia e
Obstetrícia do
Instituto de Saúde
São Lucas-PR para o
mesmo PRM do
Hospital Fêmina-RS

PR

Ad referendum- homologar em
plenário

Acatada a recomendação da CT.

Transferência

Solicita transferência
do PRM em Clínica
Médica do Hospital
Geral de São
Bernardo do CampoSP para o mesmo
PRM do Hospital
Municipal Cármino
Caricchio-SP

SP

Ad referendum- homologar em
plenário

Acatada a recomendação da CT.

Transferência

Solicita transferência
do PRM em urologia
do Hospital Calixto
Midlej Filho-BA para
o mesmo PRM do
Hospital Geral
Roberto Santos-BA

BA

Ad referendum- homologar em
plenário

Acatada a recomendação da CT.

65

66

SEI
23000.0020
88.2016-75

SEI
23000.0020
60.2016-38

Afrânio
Evandro de
Lima

Adriana
Cardoso

Transferência

Solicita transferência
do PRM em
Anestesiologia da
secretaria Municipal
de Saúde de São
Bernardo do CampoSP para o mesmo
PRM do Hospital
Santa marcelina-SP

SP

Discussão em plenário

Aprovada a tranferência mediante
comprovação de pagamento de
bolsa pelo Ministério da Saúde.

Transferência

Solicita transferência
do PRM em Gineco e
obstetrícia da
Fundação Santa Casa
de Misericórdia do
Pará-PA para o
mesmo PRM do HU
da Universidade
Federal do
Maranhão-MA

MA

Ad referendum- homologar em
plenário

Acatada a recomendação da CT.

67

23000.0127
32/2015-32

Faculdade de
Medicina de
Marília

Denúncia

Encaminha relatório
de visita referente a
denúncia contra o
PRM em Ortopedia e
Traumatologia do
Hospital das Clínicas
de Marília -FAMEMA
- SP

SP

Discussão em plenário

O Plenário decide que, para fins de retirada
do PRM de Diligência é necessário que a
instituição apresente: a) Apresentação dos
instrumentos de avaliação utilizados no
programa;
b) Apresentação do conteúdo de ética
médica oferecido aos médicos residentes no
início do programa com respectiva lista de
presença;
c) Planejar e ofertar aos MRs programação
abordando conteúdos associados a assédio
moral e bullying, com o envio de
comprovação à CNRM;
d) Enviar à CNRM a documentação
comprobatória do encaminhamento feito
pela instituição sobre a situação de saúde do
médico residente;
e) Que a COREME avalie a aplicação de
medidas disciplinares aos MRs pelo uso
inadequado nas redes sociais;
f) Tomar as providências cabíveis para que as
responsabilidade de supervisores e
preceptores não sejam, em hipótese alguma
tranferidas, aos residentes do PRM.
Com relação ao médico residente a CNRM
aguardará o envio do laudo médico ao final
do período de sua licença de saúde para
definição dos futuros encaminhamentos.

