MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
COORDENAÇÃO GERAL DE RESIDÊNCIAS DE SAÚDE
PAUTA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CNRM NO ANO DE 2016 - Plenária do mês de Julho
PLENÁRIA
Data e horário da Plenária: Dias 26 e 27 de Julho, das 9hs até o fim da pauta.
Local da Plenária: Ministério da Educação, Esplanada dos Ministérios – Sala de Reuniões - 6º andar - Ed. Sede

Pontos de Pauta:
1) Aprovação da Ata anterior
2) Necessidade de alteração no artigo 8º, parágrafo § da Resolução CNRM 06 de 2010 que trata de transferências.
3) Definir situação do PRM em Cirurgia da Mão da Santa Casa de Misericórdia de SP (autorizada com 2 e 3 anos).
4)A Sociedade Brasileira de Neurologia encaminha proposta de aumento do tempo de treinamento do Residente de Neurologia para 4 anos
(1 ano de Clinica Médica e 3 anos de Neurologia), além daquele associado à Medicina Geral de Família e Comunidade.
5) CFM: solicita informações concernentes ao processo de credenciamento de R4 de Psiquiatria forense e de R4 da infância e juventude.
6) Solicitação de migração do PRM em neonatologia do Hospital Infantil João Paulo II - FHEMIG, para a Maternidade Odete Valadares
7) Documento acerca de vagas para deficientes nos Editais para Residência Médica
8) Discussão sobre o calendário de eleição da CDRM.
9) Discussão sobre Área de Atuação em Reprodução Assistida.
10) Solicitação de revisão de decisão tomada sobre Unicamp.
Processo

Procedência/Inter
essado

Assunto
Normalizado

Assunto

UF

Decisão da CT

PROCESSOS DE JUNHO PARA DISCUSSÃO E HOMOLOGAÇÃO

Deliberação da plenária

1

SEI 23000.025360- Lucianne Caroline
2016-95
de Assunção e Silva

2

SEI 23000.0228892016-57

Hospital da Baleia Fundação
Benjamim
Guimarães

3

SEI 23000.0232502016-99

Santa casa São
Sebastião do
Paraíso

4

SEI 23000.0242532016-40

Santa Casa de
Paranavaí

Decisão Judicial

Matrícula do PRM em clínica
Médica

DF

Cumpra-se

Acatada recomendação da CT (ad
referendum)
Homologado

Denúncia

Encaminha denúncia de possíveis
irregularidades acerca do PRM em
Pediatria

MG

Visita in loco ou nova
manifestação por escrito
dos denunciantes.

Retirar de pauta.
Aguardando relatório da visita

Denúncia

Encaminha denúncia de possíveis
irregularidades acerca do PRM em
Ginecologia e Obstetrícia

MG

Devido à gravidade da
denúncia, a CT sugere
imediata visita de
verificação.

Acatada a recomendação da CT com visita in
loco pela CEREM/MG.

Denúncia

Encaminha denúncia de possíveis
irregularidades acerca do PRM em
Oftalmologia

PR

A não ser que os
residentes retirem as
acusações, indico visita ao
programa por um membro
Acatada a recomendação da CT, com visita in
especialista em
loco pela CEREM/PR.
Oftlamologia para
avaliação in loco das
condições do programa e
seu desenvolvimento.

5

SEI 23000.024859- Hospital Municipal
2016-85
Miguel Couto

Denúncia

Encaminha denúncia de possíveis
irregularidades acerca do PRM em
Ortopedia e Traumatologia

RJ

Arquivamento do processo
uma vez que já foi
resolvido o problema

Acatada a recomendação da CT

6

Hospital e
SEI 23000.024893Maternidade Dona
2016-50
Íris

Denúncia

Encaminha denúncia de possíveis
irregularidades acerca do PRM em
Pediatria

GO

Sugerimos o arquivamento
da presente denúncia .

Acatada a recomendação da CT.

7

8

SEI 23000.0249402016-65

SEI 23000.0260812016-49

Hospital Stella
Maris

HOSPITAL
MONSENHOR
WALFREDO
GURGEL

Denúncia

Denúncia

Encaminha denúncia de possíveis
irregularidades acerca do PRM em
Oftalmologia

Encaminha denúncia de possíveis
irregularidades acerca do PRM em
Cirurgia Geral

SP

Sugerimos arquivamento
da presente denúncia,
uma vez que a instituição
fez os devidos
esclarecimentos.Apesar da
manifestação dos MRs,
alegando o fracionamento
das férias, que não
causa prejuízo para o
desenvolvimento do PRM
“SIC” , colocar o PRM em
supervisão modalidade
exigência prazo
60(sessenta) dias para
adequação da escala de
férias dos MRs lei 6932/81

O Plenário altera a recomendação da CT.
Colocar o PRM em supervisão modalidade
exigência prazo 60(sessenta) dias para
adequação da escala de férias dos MRs, Lei
6932/81.

RN

A CT recomenda que a
COREME encaminhe no
prazo de 30 dias o
Calendário Anual
definitivo do pagamento
das bolsas dos MR e que o
controle no cumprimento
do mesmo seja observado
pela CEREM RN

O Plenário decide, que a COREME encaminhe
no prazo de 30 dias o Calendário Anual
definitivo do pagamento das bolsas dos MR.
Encaminhar à CNRM cópia dos comprovantes
dos pagamentos mensais e que o controle no
cumprimento do mesmo seja observado pela
CEREM RN.

9

SEI23000.0205352016-78

Hospital da Baleia Fundação
Benjamim
Guimarães

10

SEI 23000.0229242016-38

Hospital
Beneficente
UNIMAR

11

SEI 23000.0232332016-51

Santa Casa de Juiz
de Fora

Denúncia

Encaminha denúncia de possíveis
irregularidades acerca do PRM em
Cancerologia Pediátrica

MG

Visita “in loco”.

Retirar de pauta.
Aguardando relatório da visita

Denúncia

Encaminha denúncia de
possíveisirregularidades acerca do
PRM em Cirurgia do Aparelho
Digestivo

SP

Recomendo visita “in loco’
para maiores
esclarecimentos.

Acatada a recomendação da CT

Denúncia

Encaminha denúncia de possíveis
irregularidades acerca de seus
PRMs

MG

Arquivamento da denúncia;
- Tentativa de concessão da
transferência solicitada pela
MR Priscilla Soares Lima
Oizume para continuar a RM
em alguma instituição que a
O Plenário decide pelo arquivamento da
aproxime de sua família;
denúncia. O pedido de transferência somente
- Avaliar a MR sobre a
poderá ser analisado após o retorno da
necessidade de desconsiderar
licença.
o período cursado para iniciar
e cumprir na íntegra o PRM
de Endocrinologia e
Metabologia

12

SEI 23000.023237- Hospital Municipal
2016-30
da Piedade

13

SEI 23000.0232722016-59

14

SEI 23000.0243092015-85

Hospital de
Teixeira de Freitas

HCPA

Denúncia

Encaminha denúncia de possíveis
irregularidades acerca do PRM em
Oftalmologia

Denúncia

Encaminha denúncia de possíveis
irregularidades acerca do PRM em
Clínica Médica

Denúncia

Encaminha denúncia de possíveis
irregularidades acerca do PRM em
Cirurgia Pediátrica

RJ

Solicitar à instituição que
encaminhe a relação e o
número de procedimentos
cirúrgicos realizados, que
atendam a Resolução
CNRM Nº 2/ 2006;
O Plenário modifica a recomendação da CT.
- Alertar a instituição
Solicitar à instituição que encaminhe, num
sobre o descumprimento prazo de até 30 dias, a relação e o número de
do estabelecido pelo
procedimentos cirúrgicos realizados, que
Ministério da Saúde, para
atendam a Resolução CNRM Nº 2/ 2006.
o atendimento dos
pacientes pelo Serviço de
Oftalmologia de acordo
com o SISREG.

BA

Visita de verificação ‘in
loco’ para verificação das
condições de oferta do
PRM.

O Plenário decide que seja realizada visita in
loco pela CEREM/BA.

RS

Acatar a decisão judicial.
Acredito que a plenária da
CNRM deve discutir
exaustivamente o caso, no
sentido de aprendizado
para outros processos

O Plenário decide, acatar a decisão judicial e
recomenda que o HCPA adeque os processos
disciplinares e de avaliação dos MRs e os
regulamente à luz da legislação da CNRM.

15

SEI
23000.027793201685

16

SEI
23000.027839201666

17

SEI
23000.027843201624

Enzo Loandos de
Oliveira

Hospital Betina
Ferro de Souza

Hospital Dom
Hélder Câmara -

Outros

Requer matrícula fora do prazo no
PRM em endocrinologia do
Hospital Geral Roberto Santos

Outros

Comunica desistência de MR no
PRM em ofaltomologia e solicita a
esta comissão liberação para
chamar o próximo candidato fora
do prazo de matrícula

Outros

Solicita criação de vaga extra no
PRM de clínica médica devido a
erro administrativo

BA

Indeferir a solicitação.

Acatada a recomendação da CT (ad
referendum )
Homologado.

PA

Aceitar a solicitação de
desligamento e não
convocar o próximo da
lista haja vista a época do
ano – junho

Acatada a recomendação da CT (ad
referendum )
Homologado.

PE

Acatar a solicitação para
este residente. No próximo
concurso a vaga deverá
ser extinta a não ser que
haja
compromisso do Estado
com o pagamento da
bolsa e o Hospital esteja
habilitado para receber
mais um residente

Acatada a recomendação da CT.

18

SEI
Hospital Hernesto
23000.0278462016Dorneles
68

19

SEI
Hospital Regional
23000.0277952016do Agreste
74

20

SEI
23000.027804201627

Hospital SOCOR

Outros

Encaminha relatório de visita para
credenciamento do PRM em
neurocirurgia com solicitação de 1
vaga/ano

RS

A CT recomenda colocar o
PRM em Neurocirurgia do
Hospital Hernesto
Dorneles em Supervisão na
modadlidade EXIGÊNCIA
para em 90 dias
comprovar: 1. Inclusão de
rodízio do R1 em
ambulatórios de
neurologia; 2. Rodízio em
Laboratório de
Microneuroanatomia; 3.
Rodízio em Laboratório de
Microcirurgia; 4.
Realização da avaliação
trimestral.

Denúncia

Encaminha relatório de visita para
recredenciamento do PRM em
anestesiologia

PE

A CT recomenda o
arquivamento da
denúncia

Acatada a recomendação da CT (ad
referendum )
Homologado.

MG

Sugerimos baixar o PRM
Neurocirurgia em
supervisão modalidade
exigência prazo 90 (
noventa) dias para
formalização/contrato
com unidade de neuro
emergência para plantão
presencial dos MRs e não
de sobreaviso

Acatada a recomendação da CT (ad
referendum )
Homologado.

Outros

Encaminha relatório de revisita ao
PRM em neurocirurgia

Acatada a recomendação da CT (ad
referendum )
Homologado.

21

22

23

SEI
23000.028009.201656

SEI
23000.028011.201625

SEI
23000.028025201649

HRAN

HRAN

Rafael Barros de
Melo

Outros

Outros

Outros

Encaminha solicitação de MR
(Camila Paiva) para estágio
optativo

Encaminha solicitação de MR
(Pedro Henrique) para estágio
optativo

Solicita reintegração ao PRM de
Clínica Médica do Hospital
Universitário Alcídes Carneiro

DF

Considerando que não
existe a necessidade de
autorização do plenário da
CNRM para esse tipo de
solicitação , a
CT sugere que essa
informação seja repassada
a COREME do HRAN para
ciência.
Não cabendo parecer,
encaminho para avaliação
em plenário

Altera-se a recomendação da CT.
O Plenário decide que, devido a ausência de
legislação específica constituirá um GT para
elaborar as normativas sobre o tema.
Nesta situação remete-se à COREME a
decisão.

DF

O estágio foi deferido,
portanto não há
necessidade de
recomendações. Inclusive
este tipo de solicitação
deve evitar ocupar a pauta
que é volumosa, devendo
ter apenas o cumprimento
das regras previamente
acordadas.

Altera-se a recomendação da CT.
O Plenário decide que, devido a ausência de
legislação específica constituirá um GT para
elaborar as normativas sobre o tema.
Nesta situação remete-se à COREME a
decisão.

PB

Não acatar o pleito visto
que já estamos quase no
final do mês de junho. O
residente solicitou
segundo suas
palavras desligamento de
forma irrevogável. Em
nenhum momento
solicitou afastamento para
tratamento de
saúde e sim por não se
identificar com a
especialidade.

Acatada decisão da CT (ad referendum )
Homologado.

24

25

26

SEI
23000.028046201664

SEI
23000.028067201680

SEI
23000.0028070201
6-01

Washington Luiz
Batista da Costa

Thiago Lima
Ferreira

Conjunto
Hospitalar do
Mandaqui

Outros

Outros

Outros

Requer matrícula fora do prazo no
PRM em cardiologia do Hospital
Universitário Antônio Pedro

Requer matrícula fora do prazo no
PRM em endoscopia digestiva do
Hospital Geral Roberto Santos

Solicita criação de vaga extra no
PRM em neurocirurgia para alocar
um MR que devrá refazer o R3

RJ

Sugerimos inserir o MR
Washington Luiz Batista
da Costa no SISCNRM PRM
CARDIOLOGIA período de
2014 a 2016 e área de
atuação Ecocardiografia
2016, e a CNRM faça
recomendação a COREME
para que não
haja falhas
administrativas dessa
natureza, que possam
prejudicar os MRs.

BA

A CT sugere que o
O Plenário decide, aprovar a inserção do MR
SisCNRM seja adequado à do PRM com a devida adequação no SisCNRM,
Resolução CFM nº
em caráter de "excepcionalidade".
2.116/2015 e que o
Fica como alerta que, os editais de processo
residente seja
seletivo deverão seguir estritamente a
inserido no Sistema.
legislação da CNRM.

SP

Sugerimos a não criação
de vagas extra para o R3,
pois o mesmo se encontra
matriculado na instituição
e
ficou afastado por motivo
de saúde e pela avalição
dos preceptores e
supervisor haveria a
necessidade de
repetir/repor o período de
afastamento.

Acatada a recomendação da CT.

Acatada a recomendação da CT.

27

28

SEI
23000.028086201614

SEI
23000.023468.201643

Miriam Mara de
Andrade

Hospital Santo
Antônio

Outros

Outros

Solicita reintegração ao PRM de
Clínica Médica da Santa casa de
Franca

Solicita parecer da CNRM acerca
de reprovação de MR do PRM de
Cirurgia Geral - com
psoicionamento do envolvido
conforme solicitado na plenária de
Maio

SP

Sugerimos a reintegração
da MR Miriam Mara de
Andrade PRM Clínica
Médica,.

Altera-se a recomendação da CT.
O Plenário decide, indeferir o pleito.

BA

A CT solicita avaliação da
Plenária da CNRM em
relação ao pleito pelo fato
de que baseado nas
informações dos autos do
processo, reconhece
inconformidades no
cumprimento das
diretrizes do Regimento
Interno da COREME para o
afastamento da MR ,
devendo por isso
reintegrar a mesma ao
PRM de Cirurgia Geral e
possibilitar a
transferência de PRM
devido as dificuldades de
relacionamento com
Preceptores e seus pares.

O Plenário decide acatar a recomendação da
CT e orienta para que o Hospital Santo
Antônio adeque os processos disciplinares e
de avaliação dos MRs e os regulamente à luz
da legislação da CNRM.
A MR deverá assinar uma declaração de
ciência que não haverá antecipação de
término.
A CNRM adverte a mesma que o não
cumprimento das normativas da COREME
poderá implicar em seu desligamento do
programa.

29

SEI 23000.0277842016-94

30

SEI
23000.012970/201629

31

SEI
23000.008657201696

LEANDERSON
RODRIGUES
BONFIM

CEREM PIAUÍ

HBDF

Decisão Judicial

Decisão judicial acerca de
matrícula no PRM em urologia da
UFTM após indeferimento na
plenária de Junho

MG

Cumpra-se

Ad Referendum

Outros

Solicita, diante da impossibilidade
de visitadores externos, a
autorização da CNRM para que a
visita ao Instituto de Doenças
Tropicais Natan Portela seja
realizada por visitadores do Estado
do Piauí pertencentes a outras
Instituições que não tenham
conflitos de interesses com a UFPI.

PI

Discussão em plenário

Acatada a solicitação da CEREM/PI

Recurso

Encaminha recurso acerca do
aproveitamento do PRM em
urologia cursado no HRAN do MR
Aécio Nayron

DF

Acatar o pleito com
aproveitamento do tempo
realizado no outro hospital

Acatada a recomendação da CT.

32

33

34

SEI
23000.027814201662

SEI
23000.027867201683

SEI
23000.027826201697

Faculdade de
Medicina da USP

FAMERP

Hospital Getúlio
Vargas

Supervisão

Supervisão

Supervisão

Encaminha documentos
comprobatórios do PRM em
urologia que encontra-se em
supervisão na modalidade
exigência

Encaminha documentos
comprobatórios do PRM em
hepatologia que encontra-se em
supervisão na modalidade
exigência

Encaminha documentos
comprobatórios do PRM em clínica
médica que encontra-se em
supervisão na modalidade
exigência

SP

Manter o PRM em
Urologia da Faculdade de
Medicina da USP em
supervisão modalidade
exigência para em
até 30 dias adequar a
carga horária anual para
2.880 hs, incluindo nessa
carga horária as
atividades práticas e
teóricas.

Acatada a recomendação da CT (ad
referendum )
Homologado.

SP

Sugerimos a retirada de
supervisão modalidade
exigência da área de
atuação Hepatologia.

Acatada a recomendação da CT (ad
referendum )
Homologado.

PI

Retirar o PRM de Clínica
Médica do Hospital
Getúlio Vargas de
Supervisão.

Acatada a recomendação da CT (ad
referendum )
Homologado.

35

SEI 23000.828201686

Grupo Hospitalar
Conceição

36

SEI
Hospital Adventista
23000.0278332016Silvestre
99

37

Hospital
SEI
Universitário
23000.0278502016Regional do Norte
26
do Paraná

Supervisão

Supervisão

Supervisão

Encaminha documentos
comprobatórios do PRM em
cirurgia plástica que encontra-se
em supervisão na modalidade
exigência

Encaminha documentos
comprobatórios do PRM em
neurocirurgia que encontra-se em
supervisão na modalidade
diligência

Encaminha documentos
comprobatórios do PRM em
urologia que encontra-se em
supervisão na modalidade
exigência

RS

Acatar o pleito e retirar o
programa de exigência.
Observação: A atividade
teórica 5 deve ser
considerada extra e
opcional uma vez que é
oferecida pela SBCP e não
pelo programa. Se for
considerada do Programa
excede a
carga horária global e a
relativa às atividades
teóricas

Acatada a recomendação da CT (ad
referendum )
Homologado.

RJ

Sugerimos manter o PRM
em supervisão modalidade
diligência 60 ( sessenta)
dias para adequação das
não
conformidades, e nova
visita conjunta
CNRM/SBN.

Acatada a recomendação da CT (ad
referendum )
Homologado.

PR

A CT recomenda a
retirada do PRM de
Urologia da Supervisão
modalidade EXIGÊNCIA.

Acatada a recomendação da CT (ad
referendum )
Homologado.

38

SEI
23000.028012201670

39

SEI
23000.028069201679

40

HRAN

Instituto N. Sra.
Aparecida

SEI
Rede de
23000.028151.2016- Assistência à Saúde
01
Metropolitana

Supervisão

Supervisão

Supervisão

Encaminha documentos
comprobatórios do PRM em clínica
médica que encontra-se em
supervisão na modalidade
exigência

Encaminha documentos
comprobatórios do PRM em UTI
que encontra-se em supervisão na
modalidade exigência

Encaminha documentos
comprobatórios do PRM em
anestesiologia que encontra-se em
supervisão na modalidade
exigência

DF

A apresentação da
semana padrão está
confusa e com muitas
abreviações que torna
difícil de entender. Ex: BOX
– deve ser uma
denominação local. Na
maior parte das vezes o
residente não tem carga
horária designada à tarde.
Solicitar ao Coordenador
que preencha
adequadamente os
documentos

Acatada a recomendação da CT.

PR

A CT recomenda a retirada
do Instituto Nossa Senhora
Aparecida de Supervisão
na Modalidade Diligência

Acatada a recomendação da CT (ad
referendum )
Homologado.

PR

A CT recomenda que o
PRM de Anestesiologia
continue em Supervisão
modalidade EXIGÊNCIA
para no prazo de 30 dias
encaminhe a Programação
Teórica assinalando temas
e datas para o corrente
ano.

Acatada a recomendação da CT (ad
referendum )
Homologado.

41

SEI
23000.028088201603 Santa

Santa casa de
Misericórdia de
Araçatuba

42

SEI
23000.027992201693

43

SEI
23000.008084.201609

44

SEI
Hospital Estadual
23000.0055592016da Criança
05

45

46

SEI
23000.028006201612

SEI
23000.028018.201647

Santa Casa de
Passos

Esaú Matos

SESAU

Stella Maris

Supervisão

Supervisão

Denúncia

Supervisão

Supervisão

Supervisão

Encaminha documentos
comprobatórios do PRM em
ginecologia e Obstetrícia que
encontra-se em supervisão na
modalidade exigência
Encaminha documentos
comprobatórios do PRM em
cirugia geral que encontra-se em
supervisão na modalidade
exigência
Retorno do processo para
apuração da retirada ou não do
PRM em Ginecologia e Obstetricia
de Supervisão modalidade
Exigência
Encaminha documentos
comprobatórios do PRM em
cirugia pediátrica que encontra-se
em supervisão na modalidade
exigência

Encaminha documentos
comprobatórios do PRM em MGFC
que encontra-se em supervisão na
modalidade exigência

Encaminha documentos
comprobatórios do PRM em
cirurgia plástica que encontra-se
em supervisão na modalidade
diligência

SP

Retirar o PRM de
Ginecologia e Obstetrícia
da Santa Casa de
Misericórdia de Araçatuba
de Supervisão.

Acatada a recomendação da CT (ad
referendum )
Homologado.

MG

Devolver os documentos
ao coordenador do
programa para que
preencha adequadamente
a semana padrão

Acatada a recomendação da CT (ad
referendum )
Homologado.

BA

Sugerimos o arquivamento
da presente denúncia

Acatada decisão da CT (ad referendum )
Retirar o PRM de Exigência

BA

Retirar o PRM de Cirurgia
Pediátrica do Hospital
Estadual da Criança de
Supervisão.

Acatada a recomendação da CT (ad
referendum )
Homologado.

PE

Retirar o PRM de
Medicina Geral de Família
e Comunidade da
Secretaria de Saúde da
Cidade do Recife de
Supervisão

Acatada a recomendação da CT (ad
referendum )
Homologado.

SP

Sugerimos retirar o PRM
de diligência.

Acatada a recomendação da CT (ad
referendum )
Homologado.

47

48

49

50

51

52

SEI
23000.028026.201693

SEI
23000.028029201627

SEI
23000.028034.201630

SEI
23000.028042.201686

SEI
23000.028064201646

SEI
23000.028044.201675

UFAL

UFAL

UFAL

UFAL

IPSEMG

UNICAMP

Supervisão

Supervisão

Supervisão

Supervisão

Supervisão

Supervisão

Encaminha documentos
comprobatórios do PRM em
anestesiologia que encontra-se em
supervisão na modalidade
exigência
Encaminha documentos
comprobatórios do PRM em
cirurgia geral que encontra-se em
supervisão na modalidade
exigência
Encaminha documentos
comprobatórios do PRM em
ginecologia e obstetrícia que
encontra-se em supervisão na
modalidade exigência
Encaminha documentos
comprobatórios do PRM em
pediatria que encontra-se em
supervisão na modalidade
exigência
Encaminha relatório de visita
SBN/MEC para avaliação de PRM
em exigência. Porém no SisCNRM
existe um outro relatório dos
mesmos avaliadores com
conclusão diferente.
Encaminha documentos
comprobatórios do PRM em
cancerologia clínica que encontrase em supervisão na modalidade
exigência

AL

Retirar de exigência o PRM
em anestesiologia

Acatada a recomendação da CT (ad
referendum )
Homologado.

AL

Retirar de exigência o
programa de Cirurgia
Geral

Acatada a recomendação da CT (ad
referendum )
Homologado.

AL

A CT recomenda retirada
de exigência do PRM
OBSTETRICIA E
GINECOLOGIA

Acatada a recomendação da CT (ad
referendum )
Homologado.

AL

A CT recomenda visita in
loco do PRM para avaliar a
possibilidade de retirada
de diligência

Acatada a recomendação da CT.

MG

Discussão em plenário

O Plenário decido colocar o PRM de
Neurocirurgia em supervisão na modalidade
Diligência por 1 ano.

SP

Sugerimos retirar o PRM
Cancerologia Clinica de
supervisão modalidade
exigência.

Acatada a recomendação da CT (ad
referendum )
Homologado.

53

SEI
Angela Lapa da
23000.024494.2016Fonseca Barretto
99

Transferência
(cancelamento)

Encaminha pedido para
permanecer no Programa de
Medicina de Família e Comunidade
da SES-DF e não ser transferida
para o Programa de Medicina de
Família e Comunidade do HUB,
juntamente com o comprovante
de que desistiu da ação.

DF

Aprovado preliminarmente
pelo secretário executivo Ad referendum

Homologar em julho

Transferência

Solicita transferência do PRM em
psiquiatria da Secretaria Municipal
de Saúde de Curitiba-PR parao
mesmo PRM da Secretaria
Estadual de Saúde de São José dos
Pinhais-PR (R3)

PR

Aprovado preliminarmente
pelo secretário executivo Ad referendum

Homologar em julho

SP

Aprovado preliminarmente
pelo secretário executivo Ad referendum

Homologar em julho

MG

Aprovado preliminarmente
pelo secretário executivo Ad referendum

Homologar em julho

MG

Aprovado preliminarmente
pelo secretário executivo Ad referendum

Homologar em julho

54

SEI
23000.027991.2016- Eder Caloi Barros
49

55

SEI
23000.019712201673

IGOR GUERRA E
ERON MOSCIATI

Transferência

56

SEI
Karen Cristina
23000.023518.2016Viega Rodrigues
92

Transferência

57

SEI
23000.022554.201639

Larissa Campos
Leite

Transferência

Transferências dos MRs do PRM
em otorrinolaringologia da
UNICAMP-SP para o mesmo PRM
do Complexo Hospitalar Ouro
Verde-SP
Solicita transferência do PRM em
GO da Santa Casa de Misericórdia
de Belo
Horizonte-MG para o mesmo PRM
Fundação São Francisco XavierHospital
Márcio Cunha-MG (R2)
Solicita transferência do PRM em
GO do Hosp N.Sra. das Graças-MG
para o mesmo PRM do Hospital
Sofia Feldman MG - (R2)

58

SEI
23000.028341201611

Lidiane Ribeiro
Costa

Transferência

50

SEI
23000.028390201653

Wendy Yolany
Dolaine Gerrero

Transferência

60

SEI
23000.028379201693

Hilma Girão
Marques

Transferência

Solicita transferência do PRM em
pediatria da Santa Casa de Poços
de Caldas-MG para o mesmo PRM
do Hospital Materno-Infantil de
Brasília-DF (R2)
Solicita transferência do PRM em
GO do Centro de Assistência a
Saúde CASU – MG para o mesmo
PRM do hospital Agamenon
Magalhães em Recife –
Pernambuco (R2)
Solicita transferência do PRM em
GO do HOSPITAL GERAL ROBERTO
SANTOS (Ba), para o mesmo PRM
da
ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO
CEARÁ (CE) (R2)

MG

Aprovado preliminarmente
pelo secretário executivo Ad referendum

Homologar em julho

MG

Aprovado preliminarmente
pelo secretário executivo Ad referendum

Homologar em julho

BA

Aprovado preliminarmente
pelo secretário executivo Ad referendum

Homologar em julho

Discutir em plenário

O Plenário decide colocar o PRM em
supervisão modalidade Diligência, para que
num prazo de até 30 dias sejam sanadas as
dificuldades apresentadas.
Se não forem sanadas o PRM será
descredenciado.

PROCESSOS DE JULHO

1

23000.0328562016- Hospital Regional
15
de Taguatinga

Denúncia

Encaminha denúncia acerca de
possíveis irregularidades no PRM
de radiologia e diagnóstico por
imagem

DF

2

3

4

SEI
23000.018616201616

SEI 23000.0267842016-77

SEI 23000.0269602016-71

HU de Canoas

Santa Casa de
Misericórdia de
Limeira

Hospital SEMPER

Denúncia

Denúncia

Denúncia

Encaminha denúncia acerca de
possíveis irregularidades no PRM
de cirurgia Geral

Encaminha denúncia acerca de
possíveis irregularidades no PRM
de Cirurgia Geral

Encaminha denúncia acerca de
possíveis irregularidades no PRM
de Cirurgia Geral

RS

De acordo com a
conclusão do Relatório da
Visita de Verificação in
loco, devidamente anexa
aos autos,
que apurou as denúncias
realizadas sobre
irregularidades no PRM de
Cirurgia Geral do HU de
CanoasULBRA, a Câmara Técnica
recomenda o
Arquivamento do Processo
(das Denúncias).

Acatada a recomendação da CT.

SP

A CT recomenda que o
PRM seja colocado em
Supervisão modalidade
DILIGÊNCIA para visita “in
loco” pela CEREM SP no
prazo de 60 (sessenta )
dias para averiguação dos
fatos relatado.

Acatada a recomendação da CT

MG

Sugerimos colocar o
programa em Supervisão
modalidade EXIGÊNCIA e
visita local para apuração
dos fatos
junto aos residentes e ao
Coordenador do
programa.

O Plenário modifica a recomendação da CT.
Reavaliação do processo, se houver
manifestação da instituição sobre o assunto,
arquivar a denúncia.

5

SEI 23000.0270992016-68

Hospital das
Clínicas da
Faculdade de
Medicina de
Ribeirão Preto

6

SEI 23000.0274182016-35

Hospital Santa
Marcelina

Denúncia

Encaminha denúncia acerca de
possíveis irregularidades no PRM
de GO

SP

A CT recomenda: a) que a
Instituição seja informada
da Resolução CNRM nº 4
O Plenário modifica a recomendação da CT e
de 2010, b) que seja
decide colocar o PRM em Exigência para no
considerada
prazo de 30 dias enviar à CNRM:
como preceptoria
a) que a Instituição seja informada da
presencial a equipe lotada
Resolução CNRM nº 4 de 2010;
no setor de obstetrícia,
b) que seja enviada listagem de profissionais
DESDE que a mesma esteja
que desempenham a preceptoria na
ciente dessa
instituição;
função e disponível
c)que seja revista a carga horária semanal
sempre que o residente
dos residentes.
solicitar, c)que seja revista
a carga horária semanal,
principalmente
dos R1.

Denúncia

Encaminha denúncia acerca de
possíveis irregularidades no PRM
de GO

SP

Recomendo uma visita “in
loco” para verificação e
posterior providência.

Acatada a recomendação da CT. Visita pela
CEREM/SP

Acatada a recomendação da CT.

Acatada a recomendação da CT.

7

SEI 23000.0274332016-83

Fundação
Hospitalar Getúlio
Vargas

Denúncia

Encaminha denúncia acerca de
possíveis irregularidades no PRM
de Pediatria

RS

A Câmara Técnica
recomenda que seja
encaminhada Visita de
Verificação in loco para
avaliar a
denúncia feita sobre o
PRM de Pediatria da
Fundação Hospitalar
Getúlio Vargas-RS

8

SEI 23000.0274702016-91

Hospital Regional
de Presidente
Prudente

Denúncia

Encaminha denúncia acerca de
possíveis irregularidades nas
provas de residência médica

SP

A CT sugere arquivar a
denúncia

9

SEI 23000.0275702016-18

Universidade
Federal do Estado
do Rio de Janeiro

Denúncia

Encaminha denúncia acerca de
possíveis irregularidades nas
bolsas MEC

RJ

A Câmara Técnica
recomenda que a Plenária
da CNRM oriente à PróReitoria de Pessoal do HUUFRJ
pela retenção do desconto
do INSS incidente sobre a
bolsa de todos os médicos
residentes da
Instituição.

10

SEI 23000.0283582016-78

Fundação Hospital
da Agro-Ind. do
Açucar e do Alcool

Denúncia

Encaminha denúncia acerca de
possíveis irregularidades na
instituição

AL

A CT recomenda Visita “ in
loco “ para averiguação
dos fatos relatados

Acatada a recomendação da CT.

Acatada a recomendação da CT.

11

SEI 23000.028986- Hospital Federal do
2016-53
Andaraí

Denúncia

Encaminha denúncia acerca de
possíveis irregularidades no PRM
de GO

RJ

A Câmara Técnica
recomenda que o
coordenador da COREME
e/ou o Representante
Legal do Hospital
Federal do Andaraí
encaminhe à CNRM cópia
do Regulamento Interno
da Residência Médica e do
O Plenário modifica a recomendação da CT.
Edital do Concurso de
Decide arquivar a denúncia em razão da
Seleção da Residência
documentação e justificativa apresentada pela
Médica do ano de
instituição e pelo CREMERJ.
2015/2016 e que sejam
justificadas as
normas e critérios de
desligamento da médica
residente em tela, bem
como os critérios para a
efetivação da matrícula de
qualquer médico residente
na instituição.

12

SEI 23000.0295742016-31

Hospital de Clínicas
da Faculdade de
Medicina de
Ribeirão Preto

Denúncia

Encaminha denúncia acerca de
possíveis irregularidades no PRM
Patologia

SP

Arquivamento da denúncia
por adequada resposta da
instituição.

Acatada a recomendação da CT.

13

14

SEI 23000.02755752016-41

SEI 23000.0019532016-66

Hospital Municipal
Dr.Moacir
Rodrigues do
Carmo

Hospital Municipal
Dr. Carmino
Caricchio

Denúncia

Denúncia

Encaminha denúncia acerca de
possíveis irregularidades no
pagamento das bolsas

Denúncia em face de possíveis
irregularidades no PRM de Clínica
Médica

RJ

Sugerimos a manifestação
da CEREM-RJ, junto a
COREME e MRs do
Hospital Municipal
Dr.Moacir Rodrigues do
Carmo, com
encaminhamento também
para AMERERJ quanto a
regularização do
pagamento das bolsas
com a devida correção a
partir de março de 2016, e
do
desconto da contribuição
previdenciária de 11%,
com devolução da
cobrança indevida, para
arquivamento da presente
denúncia

SP

Sugerimos manter o PRM
em supervisão modalidade
diligência prazo 90
O Plenário modifica a recomendação da CT.
(noventa ) dias com nova
Sugerimos manter o PRM em supervisão
Visita de Avaliação
modalidade diligência prazo 60 (sessenta) dias
Educacional, uma vez que
com nova
não há relatos da
Visita de Avaliação Educacional pela
adequação do
CEREM/SP.
rodízio/estágio dos
MRs no Pronto Socorro.

Acatada a recomendação da CT

15

16

17

SEI
23000.024320201545

SEI
23000.031768201604

SEI
23000.024469201613

Hospital São
Marcos

Hospital Couto
Maia

Ministério Público Procuradoria da
República do
Distrito Federal

Denúncia

Denúncia em face de possíveis
irregularidades na instituição

PI

Retirar de pauta uma vez
que não foram enviados os
documentos
comprobatórios

O Plenário modifica a recomendação da CT.
Manter o PRM em Diligência até que sejam
enviados os documentos comprobatórios.

Acatada a recomendação da CT.

O Plenário decide encaminhar para análise
jurídica do MEC.

Denúncia

Denúncia em face de possíveis
irregularidades na instituição

BA

A CT recomenda que a
Instituição seja colocada
em SUPERVISÃO
MODALIDADE DILIGÊNCIA
pelo prazo de 90 (
noventa ) dias para
posterior Visita de
Verificação pela CEREM
BA e que a COREME
encaminhe em 30 (trinta )
dias o planejamento de
estágios externos
complementares para os
Médicos Residentes
visando a minimizar
perdas referentes ao
treinamento da
especialidade.

Outros

Solicita manifestação acerca da
restrição da utilização de pontos
adicionais
adquiridos por médicos-residentes
que aderiram ao Programa de
Valorização
Profissional de Atenção Básica
(PROVAB), instituído pela Portaria
Interministerial n.
2.087/2011/MEC/MS.

BR

Discussão em plenário

18

SEI
23000.032086201619

HU do Piauí

19

SEI
Fundação de
23000.0124902016Beneficência
68
Hospital de Cirurgia

20

SEI
23000.030561201612

Universidade
Federal de
Uberlândia

Outros

Solicita matrícula de MR fora do
prazo de cadastro

Outros

Desligamento de médico residente
- a COREME encaminha
documentação solicitada pela
CNRM

Outros

Solicita desligamento de MR do
PRM em ortopedia a
traumatologia

PI

A Câmara Técnica
recomenda que a médica
residente Nara Maria
Ribeiro Soares Ferreira
Gomes seja
Cadastrada no SisCNRM,
no Programa de
Endoscopia Digestiva do
HU-UFPI, devendo, para
concluir o
referido programa,
cumprir carga horária
total prevista

SE

A CT concorda com o
desligamento do MR pois
o mesmo não concluiu
uma das etapas
obrigatórias constantes
no Regimento da COREME
que é a apresentação da
monografia.

Acatada a recomendação da CT.

MG

A CT dá parecer favorável
ao desligamento do MR
mas solicita discussão no
plenário

Acatada a recomendação da CT.

O Plenário modifica a recomendação da CT e
decide que, devido ao encerramento do prazo
de matrícula no SisCNRM, não inserir a MR,
devendo ser reservada a vaga para início em
março de 2017. A instituição deverá subtrair
uma vaga do edital de 2017.

21

SEI
Hospital e
23000.0312982016- Maternidade Darcy
71
Vargas

Outros

Solicita desligamento de MR do
PRM em ginecologia e obstetrícia

SC

A CT solicita a COREME da
Instituição o
encaminhamento do Edital
do Processo Seletivo, o
Regimento da Residência
Médica, a comprovação de
matrícula da MR na
instituição e as escalas que
a mesma estaria
cumprindo nos diversos
estágios do Programa.

22

SEI
23000.032154201631

Outros

Solicita desligamento de MR do
PRM em ginecologia e obstetrícia

SP

A CT é favorável ao
desligamento.

Acatada a recomendação da CT.

23

SEI
23000.032098201635

Outros

Encaminha documentos pendentes
referente à solicitação de aumento
de vagas do PRM em neurocirurgia

RJ

Sugerimos a manutenção
de vagas já autorizadas e
cadastradas no SISCNRM
devido a capacidade
instalada

Acatada a recomendação da CT.

24

SEI
Hospital Regional
23000.0326722016do Paranoá
55

Outros

Decisão judicial acerca de vaga
extra no PRM de clínica médica

DF

Cumpra-se

OK

25

SEI
Daniela Rodrigues
23000.0287382016Trujillo
11

Revalidação

Solicita revalidação de diploma de
residência médica cursada no
exterior

SP

Uma vez que foram
cumpridas as normas da
CNRM a CT sugere a
revalidação do certificado.

Acatada a recomendação da CT.

Hospital do
Servidor Público
Municipal

Hospital Miguel
Couto

Acatada a recomendação da CT.

26

27

SEI
Fundo Municipal
23000.006280.2016- de Saúde Lucas do
31
Rio Verde

SEI 23000.002013201694

Santa Casa de
Curitiba

Supervisão

Supervisão

Encaminha documentos acerca do
PRM em MGFC que se encontra
em supervisão modalidade
exigência

Encaminha documentos acerca dos
PRMs em clínica médica, cirurgia
geral e otorrinolaringologia que se
encontram em supervisão
modalidade exigência

MT

A Câmara Técnica recomenda
que o PRM de Medicina de
Família e Comunidade do
Fundo Municipal
de Saúde de Lucas do Rio
Verde-MT, seja mantido em
Supervisão, modalidade
Exigência, para que no
prazo de 30 (trinta) dias,
encaminhe as adequações
exigidas devidamente
formalizadas e comprovadas,
fazendo-se necessário o
encaminhamento de: (i) ofício
em papel timbrado da
instituição, carimbado e
assinado pelo responsável,
contendo os nomes dos(as)
médicos(as) preceptores(as)
do programa; (ii)
comprovação de titulação em
MFC (certificado de
especialista) destes(as)
médicos(as) e (iii)
comprovação formal do título
de especialista da Dra. Sharon
Marjorie Alves de Paula
Leocádio

Acatada a recomendação da CT.

PR

Sugerimos a retirada do
PRM de supervisão
modalidade exigência,
com manutenção de vagas
5R1 5R2, de
acordo com a visita de
avaliação realizada em
29/10/2015.

Acatada a recomendação da CT.

28

SEI
Fundação Hospital
23000.0171972016- da Agro-Ind. do
97
Açucar e do Alcool

29

SEI
Fundação Hospital
23000.0321642016- da Agro-Ind. do
77
Açucar e do Alcool

30

SEI
Instituto Fernandes
23000.0321612016Figueira
33

31

SEI
23000.032144201604

Santa Casa de
Misericórida de
Santos

AL

Retirado de pauta - a
Instituição não
encaminhou a
documentação conforme
solicitado no parecer
CNRM de Abril de 2016

Acatada a recomendação da CT.

Supervisão

Encaminha documentos acerca do
PRM em cirurgia geral que se
encontra em supervisão
modalidade exigência

AL

Retirada da supervisão
modalidade exigência o
PRM de cirurgia geral.

Acatada a recomendação da CT.

Supervisão

Encaminha documentos acerca do
PRM em ginecologia e obstetrícia
que se encontra em supervisão
modalidade exigência

RJ

Retirada da Supervisão
modalidade de Exigência

Acatada a recomendação da CT.

Supervisão

Encaminha documentos acerca do
PRM em neonatologia que se
encontra em supervisão
modalidade diligência

Supervisão

Encaminha documentos acerca do
PRM em pediatria e GO que se
encontram em supervisão
modalidade diligência

SP

Devolver os documentos
ao supervisor de programa
para que envie para CNRM
a semana padrão de
forma
adequada, sem envolver
O Plenário modifica a recomendação da CT.
os estagiários na mesma
Manter o PRM de Pediatria em Diligência e
escala. Listar o número de
colocar o PRM de GO em Diligência para que,
estagiários em relação ao
a COREME envie para CNRM a semana padrão
de
de forma
residentes.
adequada, sem envolver os estagiários na
Enviar documentos
mesma escala. Listar o número de estagiários
relativos ao PRM – GO
em relação ao de
comprovando
residentes.
cumprimento das
exigências.
Manter o PRM em
exigência até que sejam
enviados e analisados os
documentos.

32

SEI
Hospital Federal de
23000.0019552016Bonsucesso
55

33

SEI
23000.03200201628

34

SEI
23000.032066201630

35

SEI
23000.032091201613

UNICAMP

IMIP

HU Alzira Velano

Supervisão

Encaminha documentos acerca do
PRM em Cirurgia Plástica que se
encontra em supervisão
modalidade exigência

Supervisão

Encaminha documentos acerca do
PRM em Hematologia e
Hemoterapia que se encontra em
supervisão modalidade exigência

Supervisão

Encaminha documentos acerca do
PRM em ginecologia e obstetrícia
que se encontra em supervisão
modalidade exigência

Supervisão

Encaminha documentos acerca do
PRM em pediatria que se encontra
em supervisão modalidade
diligência

RJ

FAVORÁVEL À RETIRADA
DA SUPERVISÃO
MODALIDADE EXIGÊNCIA
do PRM de Cirurgia
Plástica

Acatada a recomendação da CT.

SP

Sugerimos retirar o
programa de Supervisão
(exigência) uma vez que
foram cumpridas as
solicitações.

Acatada a recomendação da CT.

PE

Favorável à retirada da
supervisão modalidade
exigência para O PRM de
Cirurgia geral, Ginecologia
e Obstetrícia

Acatada a recomendação da CT.

MG

A Câmara Técnica
recomenda que seja
realizada visita “ in loco “
para averiguação da
adequação das não
conformidades indicadas e
que seja observado o
número de atendimentos
ambulatoriais , de partos
normais e operatórios, de
outros procedimentos
obstétricos , de cirurgias
pélvicas e mamárias nos
últimos 06 meses.

Acatada a recomendação da CT. Visita pela
CEREM/MG

36

37

SEI
23000.0321012016- Hospital Esperança
11

SEI
23000.032145201641

HUB

38

SEI
Rede de
23000.0321532016- Assistência a Saúde
97
Metropolitana

39

SEI
Hospital Regional
23000.0321622016do Paranoá
88

40

SEI
23000.032166201666

FAMERP

PE

Sugerimos retirar o
programa de Supervisão
(exigência) uma vez que
foram enviados
documentos mostrando
cumprimento das
solicitações.

Acatada a recomendação da CT.

DF

Manutenção da
Supervisão modalidade
exigência até envio
completo de
documentação. Já que a
anexada está incompleta.

Acatada a recomendação da CT.

Supervisão

Encaminha documentos acerca do
PRM em pediatria e clínica médica
que se encontra em supervisão
modalidade exigência

PR

Sugerimos a retirada do
PRM de Pediatria de
supervisão modalidade
exigência e mantida a
supervisão
modalidade exigência
prazo 30( trinta) dias PRM
Clinica Médica para
apresentar a relação das
atividades
teóricas e avaliação dos
médicos residentes do
PRM.

Acatada a recomendação da CT.

Supervisão

Encaminha documentos acerca dos
PRMs em clínica médica e
pediatria que se encontram em
supervisão modalidade exigência

DF

Retirar o programa de
exigência

Acatada a recomendação da CT.

Supervisão

Encaminha documentos acerca do
PRM em gastroenterologia que se
encontra em supervisão
modalidade exigência

SP

Sugerimos a retirada do
PRM de supervisão
modalidade exigência

Acatada a recomendação da CT.

Supervisão

Encaminha documentos acerca do
PRM em medicina intensiva que se
encontra em supervisão
modalidade exigência

Supervisão

Encaminha documentos acerca dos
PRMs dermatologia,
reumatologia, gastroenterologia e
pediatria que se encontram em
supervisão modalidade exigência

41

SEI
23000032026.201698

USP

42

SEI_2300001246620
16-29

Hospital de Clínicas
da Faculdade de
Medicina de
Ribeirão Preto

SP

Sugerimos retirar o PRM
de Hematologia e
Hemoterapia de
supervisão modalidade
exigência.

Acatada a recomendação da CT.

Supervisão

Encaminha documentos acerca do
PRM em MGFC que se encontra
em supervisão modalidade
exigência

SP

Sugerimos retirada do
PRM de supervisão
modalidade exigência

Acatada a recomendação da CT.

Transferência

Solicita transferência do PRM em
anestesiologia da Santa Casa de
São Sebastião do Paraíso MG para o mesmo PRM do
Hospital Governador Israel
Pinheiro IPSEMG - R2

MG

Aprovado preliminarmente
pelo secretário executivo Ad referendum

Homologado

SP

Aprovado preliminarmente
pelo secretário executivo Ad referendum

Homologado

MG

Aprovado preliminarmente
pelo secretário executivo Ad referendum

Homologado

MG

Aprovado preliminarmente
pelo secretário executivo Ad referendum

Homologado

Supervisão

Encaminha documentos acerca do
PRM em Hematologia e
Hemoterapia que se encontra em
supervisão modalidade exigência

43

SEI
Ana Carolina Abreu
23000.031040.2016Teixeira
74

44

SEI
23000.030973.201644

Gustavo Souza
Gonçalves

Transferência

45

SEI
23000.028460201673

Iara Pereira de
Carvalho

Transferência

46

SEI
23000.031058.201676

Pedro Brandi
Oliveira

Transferência

Solicita transferência do PRM em
oftalmologia do Hospital Stella
Maris - SP para o mesmo PRM do
HUB - DF - R2
Solicita transferência do PRM em
cirurgia geral do Hospital Cesar
Leite- MG para o mesmo PRM do
Hospital Regional Antônio Dias-MG
- R2
Solicita transferência do PRM em
psiquiatria do Hospital Público
Regional de Betim - MG para o
mesmo PRM do Hospital das
Clínicas da Universidade
Federal de Minas Gerais - R2

47

SEI
23000.030984.201624

Rangel de Lima
Takenawa

Transferência

48

SEI 23000.0309302016-69

Teodoro Felipe
Pereira de Souza

Transferência

Solicita transferência do PRM em
cirurgia geral da Associação
Beneficente Católica –
Hospital Santa Isabel - MG para o
mesmo PRM do Hospital Regional
João Penido - MG - R2
Solicita transferência do PRM em
anestesiologia do Hospital
Regional da Asa Norte - DF para o
mesmo PRM do Hospital
Governador Israel PinheiroIPSEMG - R2

MG

Aprovado preliminarmente
pelo secretário executivo Ad referendum

Homologado

DF

Aprovado preliminarmente
pelo secretário executivo Ad referendum

Homologado

