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5) Os elementos dos itens acima exigem um enorme controle emocional, temperamental, 
caracterial, cognitivos por parte do médico-assistente-residente. 
 
6) Dada a complexidade, gravidade dos casos, o hospital corre enormes riscos de um desfecho letal 
ou sequelar de muitos casos. Por isso a necessidade de altos níveis atencionais, cognitivos, 
emocionais por parte dos médicos selecionados. 
 
7) Por não se tratar de uma entidade pública, nem entidade empresarial, os recusros são poucos, a 
proteção judicial é pequena, e as demandas - inclusive judiciais - são enormes. Daí o alto nível de 
capacidade e excelência que é exigido do médico residente durante sua 
formação.  Essas exigências, para alguns, pode ser interpretada como algo nível de estresse, ou 
situações de alto nível de burnout. É porque, nessas circunstâncias, necessariamente as exigências 
cognitivas e emocionais  são enormes. 
 
8) Como lidamos com pacientes com grandes transtornos de personalidade, grandes disfunções 
familiares, a hostilidade, agresividade, ameaças, retaliações, reivindicações, abuso\assédio moral, 
abuso\assédio sexual, abuso\assédio físico, sobre o médico-residente são enormes, e ele tem de 
estar preparado psicologicamente\psiquiatricamente para isso. Sem esse preparo o processo de 
residência estará  indubitavelmente fadado ao fracasso. 
 
9) Todos esses fatores pejorativos da relação médico-paciente, médico-hospital , relatados no item 
5 e no item 6, têm de ser convenientemente tratados pelo residente  por meios psicoterápicos. A 
necessidade de controle emocional e cognitivo para isso é muito 
intensa, desgastante, estressante, opressora. O residente, de acordo com a função alfa de Bion( 
psiquiatra\psicanalista inglês) , têm de receber essa "pedrada" e oferecer flores, e o desgaste 
emocional com isso é enorme. A função psicoterápica  ( complacência,  diálogo , paciência 
interesse, caridade , tolerância, disponibilidade, simpatia, empatia)  encontra 
dificuldade para ser exercida  por alguns médicos, acostumados à posturas  biológicas-mecânicas: 
apenas diagnosticar e medicar. Com certeza, esse perfil de candidatos terá sérias dificuldades para 
lidar com as características de nosso hospital psiquiátrico. 
 
10)  O hospital asmigo, dadas suas características de humanização nos cuidados,  é um hospital 
aberto, com enormes riscos de seguranças para o paciente, p.ex: fugas, agressões,  suicídios, 
afogamentos, queimaduras, acidentes, cortes, etc. É um hospital onde o paciente tem acesso ao 
médico 24 hrs.Isso gera uma enorme responsabilidade - que 
será insistentemente cobrada -  para o médico assistente. 
 
11) Devido às características hospitalares psicoterápicas apontadas acima, a  resistência emocional 
do residente para com o paciente, familia, e supervisores médicos, têm de ser intensa. São 
fundamentais os cuidados com projeções persecutórias para com os preceptores, pacientes, staffs, 
familiares, são fundamentais por causa desses grandes, enormes,  riscos (insalubridade) à saúde  
mental apontados acima. Assim como são fundamentais cuidados para com os próprios problemas 
eventuais problemas caracteriais, comportamentais, afetivo-sexuais, de conduta, dependências 
(afetivas ou quimicas), própria saúde mental. Sem esses cuidados, com certeza, grandes 
dificuldades na residência advirão. 
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12) O Regimento Interno Administrativo-Disciplinar da ResidênciaPsiquiátrica Asmigo é bem rígido , 
e consequentemente é cobrado e operacionalizado à risca na medida do possível e guardadas a 
razoabilidade, humanismo e o bom-senso. Há, portanto,  intolerância para desvios de 
comportamento, de caráter, de comprometimento afetivo-sexual com pacientes, ou quaisquer 
comportamentos\condutas\desvios que perturbem a dinâmica hospitalar\paciente e a dinâmica da 
residência como um todo. Tudo isso é diametralmente oposto à filosofia do primado da Psicologia 
Médica em nosso programa, daí nossa observância estrita da disciplina.  
 
13) É muito  importante que o candidato esteja  ciente desses enormes 
desafios apontados acima para que depois  - diante das dificuldades sérias e inevitáveis - não 
projete sobre o serviço hospitalar  e o culpabilize pelos  problemas pessoais que possa vir a ter em 
decorrência desta sobrecarga já avisada de antemão. 
 
14)  É muito importante deixar claro para o candidato à residência do Hospital Asmigo que a sub-
área da psiquiatria mais ativa e necessária em nosso hospital é a da "psicologia médica”, pois o 
maior objetivo de nosso serviço hospitalar é o de formar médicos preparados para lidar com o lado 
psicológico\psicoterápico das doenças  e não apenas  para lidar  com o “fato psiquiátrico”( doenças 
mentais) em si. 
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EDITAL DE SELEÇÃO 2020 
 

Atenção: Recomenda-se a leitura atenta de todo o Edital antes de realizar a inscrição. A 

ASMIGO, através da Comissão de Residência Médica/Depto Psicologia Médica – 

COREME/ASMIGO,conforme dispõe a legislação vigente, comunica que estarão abertas as 

inscrições para seleção dos candidatos ao preenchimento de vagas para Médicos Residentes 

nos Programas de Residência Médica, credenciados pela  Comissão Nacional de Residência 

Médica – CNRM/MEC. O Processo Seletivo de ingresso nos Programas de Residência Médica 

reger-se-á pela Lei 6.932/81 e Resoluções complementares pertinentes, da Comissão Nacional 

de Residência Médica - CNRM/MEC. 

A interposição de recursos sobre o presente Edital deverá ser protocolada, pessoalmente ou 

por procurador oficialmente constituído, junto à instituição organizadora do processo seletivo, 

localizada à Secretaria da COREME – Av. João Leite, qd.1, Chácara 37 Setor Santa Genoveva, 

CEP: 74672-020, no horário das 8:00h até às 17:00h, até 48 horas após sua divulgação. 

 
 

1 - DOS PROGRAMAS 
 

A) Área de acesso direto de acordo com a Resolução CNRM 02/2006: 
 

Nome do 
Programa 

Duração PRM 
(anos) 

Vagas 
Oferecidas 

Situação do PRM 
no SISCNRM 

Vagas 
reservadas para 
as Forças 
Armadas* 

Psiquiatria 3 ANOS 4 VAGAS (R1) Credenciamento 5 
anos 

0 

*Número de vagas ocupadas por candidatos já aprovados e matriculados no ano anterior que 

foram convocados para o Serviço Militar obrigatório, portanto já ocupada. 
 

B) Pré-Requisito em PSIQUIATRIA**de acordo com a Resolução CNRM 02/2006: 
 

Nome do 
Programa 
(Área de 
Atuação) 

Duração PRM Vagas 
Oferecidas 

Situação do PRM 
no SISCNRM 

Vagas 
reservadas para 
as Forças 
Armadas* 

Psiquiatria da 
Infância e 
Adolescência 

1 ano 2 vagas Credenciamento 
5 anos 

0 

  **Cumpridos 03 anos em PRM de Psiquiatria credenciado pela CNRM. 
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2 -  DAS INSCRIÇÕES 
 

O candidato, ao inscrever-se, estará declarando sob as penas da lei que concluiu o curso de 

graduação em Medicina, devidamente autorizado e reconhecido pelo Ministério da Educação - 

MEC, ou irá concluí-lo até 
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Hospital Filantrópico ASMIGO 
 

 

Preâmbulo Técnico ao Edital de Seleção Hospital Asmigo 2020 
 

Pedimos ATENÇÃO para os futuros inscritos no processo seletivo Hospital Asmigo 2020. 
 
1) Para se lidar com o lado psicológico\psicoterápico das doenças alguns fatores pessoais são 
indispensáveis para o médico :  
 
1.a. Ter um caráter adequado, disciplinado, consciente, equilibrado, ordeiro, voltado para a retidão 
de princípios, voltado para a superação das próprias deficiências biológicas de seu próprio 
temperamento.   
1.b. Ter interesse no cresciimento espiritual\psicológico do doente, e não apenas em “curar uma 
doença”.  
1.c. Ter uma visão de mundo e do paciente no qual o “caminhar é mais importante do que o 
alcançar”.  Isso significa que ele tem mais interesse  em “estar ao lado do doente” do que em 
promover encarniçadamente a “sua cura”.  
1.d. Isso implica em trabalhar o lado psicológico das doenças ( ou seja, lidar com  a “psicologia 
médica”) para que o doente possa viver\conviver bem com sua doença\limitações biológicas, tendo  
assim uma visão existencial adequada , evolutiva, educativa, de seu processo de adoecer.  
 
2) Isso tudo, no entanto, não significa que temos em nosso programa de residência médica  uma 
visão esotérica\alternativa\não-convencional\revolucionária da medicina. Em nosso programa de 
residência são muito necessários, ao lado das características morais-psicológicas apontadas acima, 
intensos conhecimentos de clínica médica, medicina de urgência, psiquiatria clínica, pois nosso 
hospital acolhe casos muito complexos e graves nesse sentido. Antes da abordagem psicológico-
médica dos casos, eles têm de ser convenientemente abordados do ponto de vista médico e 
psiquiátrico. O “espírito” não existe sem o  cérebro e o cérebro não existe sem o corpo.  
 
3) Nossa residência de psiquiatria tem algumas peculiaridades\dificuldades para as quais os 
candidatos precisam estar cientes e em conformidade, evitando-se assim grandes percalços no 
futuro.  Sem estar ciente, com certeza as grandes dificuldades inerentes à essa residência se 
multiplicarão no decorrer do processo de aprendizado, podendo culminar com desistências, 
advertências, suspensões , ou infelizmente, até desligamento compulsório. A disciplina, devido às 
características apontadas abaixo, tem de ser rígida, dadas  as caracteristicas do serviço. 
 
 
4) Tanto a carga emocional quanto a carga técnica e laboral são intensivas, pois lida-se com uma 
clientela hospitalar de complexidade terciária, são pacientes muito graves, ora do ponto de vista de 
clínica médica (doenças corporais com manifestação psiquiátrica recusados por outros hospitais ), 
ora do ponto de vista  psiquiátrico (dificílimo diagnóstico e tratamento , pois são pacientes que já 
passaram por muitos outros serviços), ora do ponto de vista psicológico (pacientes com severos 
transtornos de personalidade , famílias extremamente disfuncionais, abandônicas, rejeitantes, 
agressivas, reivindicativas, manipularadoras,judicializantes). 


