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Pautas

 Aumento da representação das entidades médicas na 
composição da CNRM e fim da Câmara Recursal.

- MEC - 2                                                         - CFM        

- M.S. - 1 - AMB

- CONASS – 1                                                 - ABEM - 1

- CONASEMS – 1                                            - FENAM - 1

- Médico de IES Pública – 1                         - ANMR - 1    

- FBAM - 1



 Câmara Recursal:

- MEC - 1

- M.S. - 1

- Entidades Médicas - 1



 O Grupo de Trabalho para definir a composição foi constituído durante a 

reunião em 18/02/2016.

 Conforme acordado, esta composição conta com paridade entre 

representantes do governo e entidades médicas.



 Fiscalização imediata de todos os programas de Residência do País.



 Serão avaliados até 31/12/2016, um ano após celebração do acordo, 

todos os programas de residência médica que estejam com 

credenciamento vencido e que tenham médicos residentes em atividade. 

 Serão convidados representantes das Associações de Médicos Residentes 

Locais para acompanhar todas as visitas de Credenciamento, 

Recredenciamento e Supervisão dos programas.

 Atualmente não há relatos de denúncias não investigadas.



 Suspensão dos cortes orçamentários nos serviços onde existem residência 

médica.



 As instituições que ofertem vagas de Residência Médica deverão 

encaminhar à CNRM até 18/05/2016, três meses após o acordo, 

informações a respeito de sua saúde financeira e o impacto desta 

situação no desenvolvimento das atividades didáticas e assistenciais. A 

CNRM deverá apresentar análise dos dados até 18/08/2016;



 Remuneração para médicos preceptores.



 O Grupo de Trabalho para proposição de diretrizes nacionais da 

preceptoria médica foi constituído durante a reunião plenária da CNRM 

em 18/02/2016. 

 Lei 12.871 / 2013, art 27  Será concedida bolsa para atividades de 

preceptoria nas ações de formação em serviço nos cursos de graduação 

e residência médica ofertados pelas instituições federais de educação 

superior ou pelo ministério da saúde.



 Cumprimento da Legislação vigente sobre residência Médica com a 

garantia da moradia.



 O Grupo de Trabalho para proposição de regulamentação acerca do 
oferecimento de moradia para os médicos residentes foi constituído 
durante a reunião plenária da CNRM em 18/02/2016. 

 Proposta ANMR: Que seja igual ao oferecido aos profissionais do programa 
mais médicos.

 I – Físico

 II – Recurso pecuniário

 III – Acomodação em hotel ou pousada.



 Fim da Carência de 10 meses para que os médicos residentes possam 

usufruir de seus direitos junto ao INSS.



 Constituída nova agenda com o Ministério da Previdência Social e com o 

Ministério do Planejamento, para alteração no marco legal que 

estabelece período de carência para que os médicos residentes possam 

usufruir de auxilio maternidade e paternidade, bem como sobre o 

pagamento de Seguro de Acidente de Trabalho (SAT);



 Isonomia da bolsa residência com a Bolsa dos mais médicos.



 O reajuste de 11,91% na bolsa de Residência Médica deverá incidir sobre 

o pagamento a ser realizado em Abril/2016, portanto, relativo à carga 

horária realizada Março/2016. O valor bruto será de R$ 3.330,43 (três mil, 

trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos), valor anterior 2.976,26.

 Casos em que o reajuste não seja ofertado deverão ser imediatamente 

comunicados a ANMR e CNRM para averiguação;



 6.650 residentes do estado de São Paulo não receberam o reajuste da 

bolsa da residência Médica.

 Hospital em Contagem – MG.



 Frisamos que esses avanços foram possíveis única e exclusivamente pela 

ação corajosa de médicos residentes em todo o país que decidiram em 

2015 lutar pela melhoria da Residência Médica e da saúde pública.


