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Introdução O Programa de Residência Medica (PRM) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) 
disponibiliza 105 vagas distribuídas em 23 programas de treinamento e 14 áreas de atuação. Mais de 
mil candidatos se inscreveram no processo seletivo de residentes R1 (sem pré-requisitos) no HCPA 
em 2009, sendo o maior número de candidatos para PRM do Rio Grande do Sul. Objetivos Analisar a 
faculdade de origem dos aprovados nos Programas de Treinamento de Residência Médica (R1 sem 
pré-requisitos) do HCPA entre os anos de 2005 e 2009 e estimar a influência de cursos preparatórios 
para prova de RM no índice de aprovação dos candidatos em 2008. Materiais e métodos Foram 
avaliados dados fornecidos pela Comissão de Residência Médica (Coreme) do HCPA e pelos 
principais cursos preparatórios para prova de RM de Porto Alegre. Resultados e Conclusões 
Candidatos formados na Faculdade de Medicina da UFRGS apresentaram uma média anual de 
46,1% (DP:4,5%) de aprovação nos Programas de Treinamento de RM (R1 sem pré-requisitos) do 
HCPA nos últimos 5 anos (Figua1). Existe uma tendência de estabilização no índice de aprovação 
dos alunos da UFRGS nos PRM do HCPA desde 2006 em torno de 43,3%. Formados na UFCSPA 
responderam por uma média anual de 14% (2,94%) de aprovação, seguidos pelos formados na 
UFSM [7,8%(2,84%)], na PUCRS [6,4%(2,82%)] e na UFPEL [4,1%(0,28%)]. No ano de 2008, 59% 
(n=60) dos aprovados nos programas de RM (R1 sem pré-requisito) do HCPA fizeram algum curso 
preparatório para a prova. Entre os aprovados nos PRM (R1 sem pré-requisito) do HCPA no ano de 
2008, a chance de um aluno da UFRGS ter feito algum curso preparatório para a residência é 2,38 
vezes a chance de um aluno de outra escola (IC 95%:1,33-4,27; P=0,002) (Tabela1). 

  




