
                                   SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
Coordenadoria de Serviços de Saúde 

INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA 
Comissão de Ensino e Residência Médica 

Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 • Ibirapuera • São Paulo – SP • CEP: 04012-909 • Fone: (11) 5085-6552 

          FORM 001IDPC Mar/09 rev.1 

 

Regimento da  Residência Médica do Instituto  Dante Pazzanese de Cardiologia 

 

 

       Artigo 1º - A Residência Médica oferecida  pelo  Instituto “Dante Pazzanese” de  

Cardiologia (IDPC) tem  como objetivo proporcionar  a médicos condições para aperfeiçoamento 

técnico-científico, através de treinamento em serviço. 

          Artigo 2º - A Supervisão dos diversos Programas de Residência Médica (PRM) estará a 

cargo da  Comissão  de Residência Médica (COREME),   sendo  este  órgão  subordinado à 

Diretoria Técnica do IDPC e a Divisão de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu. 

                §1º - A COREME terá mandato de dois anos, permitida a recondução,  e será constituída por 

no mínimo 7 (sete)  membros, sendo: 

        I - no mínimo 7 (sete) membros do corpo médico, designados pelo Diretor Técnico do IDPC 

dentre os quais deverão  ser incluídos o  Supervisor de cada  Programa de Residência 

Médica;  

           II -  1 (um) representante  dos Residentes, eleito  dentre seus pares.  

§ 2º - Os supervisores de cada  Programa serão eleitos em março de cada biênio de acordo 

com os  critérios estabelecidos pelo Programa.  

               Artigo 3º - São Médicos  residentes  os  que  se  propõem  a  completar  ou   aperfeiçoar  

seus    conhecimentos em regime de aprendizagem e dedicação plena e exclusiva, segundo as 

normas estabelecidas neste Regimento. 

        Artigo 4º - O Programa de residência será elaborado pelo corpo  Docente   do  PRM,   

devendo  todas  as Seções e ou setores do  IDPC  contribuírem quando solicitados. 

 §1º - A programação deverá ser estabelecida e encaminhada até o dia 30 de novembro de  

cada ano, para avaliação da COREME. 

 § 2º - Cada Programa será   responsável  pela  execução  adequada do seu conteúdo  

didático. 

        Artigo 5º - O número de residentes, do primeiro ano (R1), a serem admitidos anualmente 

será proposto à COREME de acordo com a previsão orçamentária da Secretária do Estado de 

Saúde.             

       Artigo 6º - Serão admitidos na Residência os candidatos selecionados em  concurso 

público. 

          Artigo 7º – As avaliações dos residentes, serão realizadas em cada setor, através de 

prova  oral, escrita e análise de casos. Será avaliado, o conceito do residente levando-se em 

conta, a pontualidade, interesse, realização de trabalhos científicos, etc. Duas vezes ao ano, nos 

meses de julho e dezembro, os residentes de 1º e 2º anos, são submetidos à uma prova geral de 

conhecimentos específicos de seu PRM. Tal pontuação será utilizada como um dos critérios para 

a classificação  nas áreas de atuação (R3). 
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        Artigo 8º  - São condições para a promoção e conclusão da residência:  

              §1º -  Ao  ano  subseqüente  à  Residência  só terão acesso os Médicos  que tiverem  sido 

aprovados segundo critérios estabelecidos pelo respectivo PRM. 

             §2º - Os critérios de aprovação, basear-se-ão na observação do desempenho   profissional 

e ético do Residente e na análise das aquisições cognitivas realizadas. 

            §3º - A apresentação  de monografia e  trabalho original ou trabalho apresentado em   

revista indexada.  

            §4º - Serão considerados aprovados os Residentes que obtiverem conceito aprovado.   

          Artigo 9º - O PRM definirá a duração mínima da residência, obedecidas normas da 

Comissão  Nacional de Residência Médica (CNRM). 

              §1º - Fará jus ao certificado o Residente que  concluir o período de residência 

regulamentar e for aprovado no mesmo. 

            § 2º - O Residente  que  interromper  o  Programa em qualquer de suas fases, fará jus 

apenas a uma declaração da qual constarão as atividades exercidas até aquela data. 

   Artigo 10° - Administrativamente, através da  COREME,  os  residentes  estão   sujeitos  ao  

cumprimento  de  todas  as  determinações  e  normas  de  funcionamento    do   Hospital e 

serviços determinados para o programa de residência médica. 

            Parágrafo único -  Os Residentes são obrigados: 

              I – a atuar na área oferecida, durante toda a duração  do Programa de residência médica e  

cumprir as  determinações que regem suas atividades no serviço que estejam em 

treinamento; 

              II - excepcionalmente, a pedido justificado do Supervisor do PRM e por decisão da COREME, 

visando a complementação  e aperfeiçoamento de seu aprendizado,  poderá o residente 

ser autorizado a realizar cursos ou estágios em Serviços     fora do Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia, respeitando as normas da CNRM. 

    Artigo 11° - As  obrigações e  as   atividades   dos   Residentes, em cada PRM serão objeto 

de  regulamentação   e  programação   estabelecidas  pelo  respectivo   preceptor     e  

aprovadas pelo Supervisor e pelo chefe do Programa, se pertinente. 

            Artigo 12° - A responsabilidade direta pela atividade do Residente cabe ao Preceptor e ou 

ao Supervisor do PRM  ao qual ele estiver vinculado. 

    Artigo 13° - Independentemente da programação de cada PRM os Residentes são 

obrigados: 

              I - a cumprir a escala de plantões elaborada pela COREME; e 

              ,,II - comparecer aos cursos  comuns  e  às  reuniões   científicas  do Hospital, de                   

acordo com as determinações da COREME. 

         Artigo 14°  - Os residentes terão o direito a férias de 30 (trinta) dias corridos, segundo 
escala  estabelecida pela COREME, respeitando as normas da CNRM. 
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     Artigo 15° - Os médicos que infringirem o presente regimento estarão sujeitos às 

seguintes  penalidades: 

               I - advertência oral;   

              II - advertência por escrito;  

             III - suspensão temporária; e 

             IV - exclusão da Residência 

 §1º - A pena  de  advertência  oral será  aplicada  pelo  Supervisor  do  PRM,  ouvido     o   

respectivo preceptor. 

        §2º - A pena de advertência por escrito será aplicada pelo Supervisor do PRM após    

manifestação do respectivo preceptor.  

         §3º - A pena de suspensão temporária será aplicada pela COREME após manifestação do 

Supervisor do PRM.        

         §4º - A pena de exclusão da Residência e de cancelamento da bolsa de estudo serão  aplicada 

pela Diretoria  Técnica   do IDPC pós manifestação da  COREME. 

         §5º - Serão descontados do pagamento da bolsa de estudo os dias correspondentes à  pena de 

suspensão.  

         §6º - Nos casos de cancelamento da  bolsa  de estudos e da Residência, o pagamento será  

suspenso a  partir da data do despacho do Diretoria Técnica  do IDPC; 

            §7º - As   faltas   aos  plantões  e  às  atividades  programadas,  sem  aviso  prévio   e justificativa 

aceitável, será considerada infrações graves para efeito de    aplicação  nos   § 3º e  § 4º . 

          §8º - Em caso de não participação, ou ausência não comunicada, ou justificada por um período 

igual ou superior a 72 horas, nas atividades regulares do Programa de Residência Médica (PRM), o 

residente será excluído do PRM após decisão em reunião da Comissão de Residência Médica 

(COREME), em caráter extraordinário. 

       §9º - Haverá escalonamento, nas penalidades a serem aplicadas. Entretanto, dada a gravidade  

da  falta  cometida,  e  desde  que  haja  manifestação  neste  sentido do supervisor  do PRM à COREME 

qualquer penalidade poderá ser empregada  na primeira infração. 

      §10º - Todas as  penalidades  serão  consignadas  na Ata  da  COREME registrando-se em 

seguida no prontuário do residente. 

            §11º - O residente terá direito de recorrer, por escrito da decisão da COREME. 

         Artigo 16° - O Instituto  Dante  Pazzanese  de Cardiologia  garantirá  aos médicos  

inscritos em   Programas  de  Residência  Médica: 

           I - alimentação, observadas as normas gerais  de  funcionamento do  Serviço de  Nutrição e 

Dietética 

         II - bolsas de estudo cujos valores serão estipulados de acordo com a Lei, no caso de  

residentes, e  de  acordo com normas  estabelecidas pela Diretoria do Instituto Dante Pazzanese de 

Cardiologia nos demais casos; 
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 III – demais benefícios estipulados na legislação pertinente. 

        Artigo 17° - Os casos omissos serão resolvidos pela COREME e referendados pela 

Diretoria Técnica do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. 
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