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São Paulo, 14 de outubro de 2020. 

Prezados Coordenadores dos Programas de Ensino de Aperfeiçoamento e Residência Médica, 

a CEAR realizou um questionário entre os serviços credenciados, e obteve dados relevantes para poder 

emitir as recomendações a seguir a respeito das retomadas das atividades pós-pandemia: 

 

- tendo em vista que a maioria dos serviços não precisou deslocar residentes para o atendimento clínico; 

- considerando que as perdas foram internas ao serviço, particularmente a redução do número de exames; 

- tendo em vista que o entendimento geral é de que o treinamento foi pouco-moderadamente afetado, e 

dentro do treinamento prático foi o método de US o mais prejudicado; 

- levando-se em conta que a CNRM não fará mudanças nos processos seletivos nem no início dos 

programas de residência médica, mantido para 01/03/2021; 

 

para diminuir os prejuízos causados pela pandemia no treinamento dos residentes a CEAR recomenda 

que: 

 

1) haja uma reorganização da grade do treinamento a partir de setembro/outubro (rodízios) tendo em vista 

recuperar as perdas; 

2) sejam oferecidos estágios complementares ao longo de 2021 e 2022 para repor as perdas dos atuais 

alunos dos níveis 1 e 2, com foco em áreas com maior atividade prática como radiografias contrastadas, 

ultrassonografia, intervenção; 

3) aos alunos do nível 3, que encerrarão o programa em fevereiro de 2021 com a formatura ao final do 

mês, podem ser ofertados estágios opcionais complementares, em março/abril de 2021, desde que não 

prejudiquem a formação dos demais alunos. 

 

Atenciosamente, 

                                                           

Dra. Regina Lucia Elia Gomes 

Coordenadora da Comissão de Ensino, Aperfeiçoamento e Residência Médica 
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