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1

Às quatorze horas e vinte e quatro minutos de trinta de abril do ano de dois mil e vinte,

2

reuniram-se por videoconferência no Microsoft Teams, os membros conselheiros da

3

Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), a saber: Wagner Vilas Boas de

4

Souza (SESU-MEC - Presidente CNRM ); Sergio Henrique S. Santos (DDES-MEC);

5

Aldira Samantha Garrido Teixeira (CGRS-MEC); Viviane Cristina Uliana Peterle

6

(Secretária Executiva CNRM);

7

Alessandro Glauco dos Anjos Vasconcelos (MS-Titular); Anastácio Kotzias Neto (CFM

8

-Titular); Denise Herdy Afonso (ABEM-Titular); José Roberto de Souza Baratella

9

(FBAM-Titular); Maria Cristina Sette de Lima (CONASEMS-Titular); Vanessa Dalva

10

Guimarães Campos (CONASS-Titular); Lincoln Lopes Ferreira (AMB-suplente). A Dra.

11

Viviane deu boas-vindas a todos e explicou que solicitou que o presidente convocasse

12

reunião em caráter extraordinário devido aos últimos acontecimentos relacionados à

13

residência médica no enfrentamento ao COVID-19. Esclareceu que quando a

14

pandemia foi decretada, os serviços de residência médica já estavam em curso, o

15

que levou a realizar a primeira reunião extraordinária no dia 03 de abril para discutir

16

questionamentos recorrentes a respeito de médicas gestantes, portadores de

17

comorbidades, entre outros, devido os primeiros impactos nos cenários. Explica que

18

as CEREMs informaram que naquele momento alguns serviços haviam sido

19

suspensos e outros adaptados à situação o que foi necessário um ajuste entre todos

20

e mínimos consensos para a condução. Afirmou que com a evolução da pandemia,

21

alguns governadores e prefeitos já estão convocando médicos residentes para

22

atuarem na linha de frente da pandemia, independentemente da especialidade na

23

qual o residente foi aprovado em processo de seleção. Dadas às circunstâncias, o

24

residente também estão se posicionando de modo diverso, por meio dos e-mails da

25

Coordenação Geral de Residências em Saúde (CGRS), via whatsapp para os

26

representantes da ANMR ou diretamente para as COREMES, que encaminham as

27

dúvidas as CEREMs, nas quais solicitaram esclarecimentos por parte da CNRM.

28

Esclareceu que, diante da necessidade de uma resposta da CNRM frente aos

Adhemar Figueiredo Neto (FENAM-Titular);
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29

questionamentos específicos, com base nas dúvidas dos residentes e das

30

COREMEs, as CEREMs compilaram as principais demandas sendo criado um Grupo

31

de Trabalho constituído pelos representantes das CEREMs dos 10 estados

32

considerados como nível I de emergência pela pandemia, para analisar os

33

questionamentos, que resultou na proposta de Ofício Circular nº 2/2020, que

34

estabelece recomendações para a execução das atividades práticas do médico

35

residente tomando como referência o nível de complexidade epidemiológica

36

estabelecido pelo Ministério da Saúde para cada localidade, permitindo ajustes de

37

cenários e recursos tanto para execução do programa quanto para enfrentamento a

38

COVID. Dr. Wagner (SESu-MEC) afirmou que causou estranheza tomar

39

conhecimento de um documento sobre um assunto que não foi discutido pelo plenária

40

e que já está circulando nas redes sociais desde a semana passada. Declarou que

41

não se sente em condição de pautar o assunto pois, como presidente da CNRM, não

42

tinha conhecimento do documento e nem das demandas que chegaram. Dra. Viviane

43

explicou que o documento foi feito com a ajuda das CEREMs e que não foi divulgado

44

em nenhum veículo oficial. Tem ciência que cabe ao conselho decidir sobre a

45

residência no país, mas é de responsabilidade da CNRM dar resposta imediata frente

46

aos questionamentos que impactam na execução dos Programas de Residência. Dra.

47

Cristina Sette (CONASEMS) declarou que é preciso ponderar algumas questões. O

48

documento pronto foi disponibilizado no grupo dos conselheiros no dia 27 de abril.

49

Apesar de considerar que o documento está bom, é preciso fazer algumas correções,

50

pois discorda de alguns pontos. Dra. Viviane argumentou que enviou uma proposta

51

elaborada e não um documento pronto. Dr. Wagner (SESu-MEC) citou o Art. 8º, inciso

52

10 do Decreto 7562/2011 que estabelece que “compete à plenária instituir grupos de

53

trabalho para a realização de estudos e pesquisas em tema específico de interesse

54

da CNRM”. Ressaltou que concorda que o tema é de extrema relevância, mas não

55

colocará em pauta para discussão um texto que não seguiu o rito que deveria ter

56

seguido. Afirmou que o documento possui pontos importantes, mas o MEC não tem
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condições de discutir um texto que não foi avaliado pelos conselheiros. Sugeriu

58

instituir um Grupo de Trabalho para analisar as demandas avaliadas pela Dra. Viviane

59

e consultar outros técnicos especialistas para a discussão do tema. Dr. Baratella

60

(FBAM) ressaltou o trabalho árduo e louvável da Dra. Viviane e afirmou que a CNRM

61

trabalha baseada nos princípios da autonomia e hierarquia. Reconheceu que o

62

documento precisa ser avaliado com a máxima urgência. Sugeriu marcar nova

63

reunião para a próxima semana. Dr. Anastácio Kotzias (CFM) corroborou com o Dr.

64

Baratella. Frisou que não tinha conhecimento do documento e sugeriu resolver a

65

situação o mais rápido possível, de forma conciliadora e objetiva. Dr. Adhemar

66

(FENAM) salientou que os ajustes precisam ser rápidos e pontuais. Afirmou que teve

67

conhecimento do documento e deu algumas sugestões. Afirmou que a Dra. Viviane,

68

as CEREMs e as Coremes estão trabalhando sob muita pressão e as respostas

69

precisam ser imediatas. Dra. Cristina Sette (CONASEMS) sugeriu marcar a reunião

70

para o dia 06 de maio (quarta-feira) para dar tempo de analisar e apresentar

71

propostas. Dra. Denise (ABEM), afirmou que o mérito no momento são respostas às

72

questões importantíssimas que tem sido objeto de angústia e sofrimento dos

73

residentes e de todos envolvidos com a residência e que não houve um rompimento

74

radical de rito. Afirmou que as CEREMs são os braços da CNRM, são assessores e

75

consultores com muita experiência. Como conselheira não vê com espanto um Grupo

76

de Trabalho constituído por membros das CEREMs. É um documento que possui

77

propostas significativas para acelerar as decisões do plenário. As entidades

78

representativas da CNRM não precisam consultar outras. Dra. Vanessa Campos

79

(CONASS) considerou que tem sugestões ao documento e se dispõe a colaborar. Dr.

80

Euler (ANMR) declarou que independente do rito, parabeniza a Dra. Viviane que

81

analisou as denúncias que chegaram à CGRS. Informou que a ANMR recebeu

82

duzentos e trinta e sete denúncias em cinco dias e que, conforme iam chegando,

83

pediam para o denunciante enviar para o conhecimento das CEREMS e que agora

84

solicitará que encaminhem para a SESU. Pediu para o Dr. Wagner publicar as
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resoluções que estão paradas há mais de um ano. Enquanto não há encaminhamento

86

da CNRM a ANMR continuará a responder as demandas de acordo com as normas

87

em vigor. Pediu solução a respeito do atraso das bolsas. Dra. Samantha (CGRS)

88

informou

89

denuncias.residencia@gmail.com e depois de formalizadas no Sistema Eletrônico de

90

Informação (SEI) são encaminhadas para análise e deliberação do plenário. Quanto

91

ao atraso de bolsas explicou que o MEC descentraliza o recurso para a instituição no

92

valor total das vagas autorizadas e as adequações são feitas ao longo do ano,

93

portanto não há atraso de bolsas financiadas pelo MEC. Declarou que o Ministério da

94

Saúde informou que o atraso está relacionado aos cadastros dos residentes.

95

Considera importante se debruçar mais na análise de documento para atender a

96

todos os envolvidos. Dra. Viviane reforçou que não houve, por nenhuma forma, a

97

intenção de desrespeitar a composição regimental da plenária por decreto. Afirma que

98

enviou com antecedência por email e por meio eletrônico o documento para avaliação

99

dos membros do conselho. Reitera que sem a participação das CEREMs nos grupos

100

de trabalho não se tem a representação da realidade da residência médica. Ressaltou

101

que as CEREMs ficarão decepcionadas com o andamento desta reunião, devido à

102

desqualificação do árduo trabalho desenvolvido pelos Presidentes das CEREMs.

103

Solicitou rapidez na finalização do documento porque as sociedades de

104

especialidades e os residentes estão esperando a manifestação da CNRM. Dr.

105

Wagner respondeu nominalmente a todas as colocações dos membros do plenário.

106

Afirmou que as falas dos conselheiros corroboram com o que ele apresentou.

107

Considera como um ponto de partida e não um ponto de chegada. Não desvalorizou

108

o trabalho da Dra. Viviane, mas levantou uma questão de ordem. Sugeriu constituir

109

um e-mail institucional para centralizar as sugestões dos conselheiros. Quer tomar

110

conhecimento de todas as sugestões antes da próxima reunião. Designou o Dr. Sérgio

111

Henrique da Silva Santos, Diretor de Desenvolvimento da Educação em Saúde, para

112

conselheiro titular do MEC, em substituição à Dra. Aldira Samantha Garrido Teixeira.

que

todas

as

denúncias

são

enviadas

para

o

e-mail
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Ressaltou que a prioridade é concluir o documento e depois publicar as resoluções

114

que estão pendentes e as portarias de designações dos conselheiros da CNRM. Deu

115

por encerrada a sessão e eu, Anna Sales, redigi a presente ata e encaminhei para

116

correção. A próxima reunião extraordinária ficou agendada para o dia 06 de maio de

117

2020. Brasília, 30 de abril de 2020.

