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INTRODUÇÃO

As Câmaras Técnicas (CT), instâncias de assessoramento permanente da Comissão
Nacional de Residência Multiprofissional (CNRMS), tem papel fundamental no processo de
regulação dos Programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde.
Considerando o processo de trabalho da CNRMS, que tem avançado em relação ao
cadastramento dos programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde
e ao início do processo de avaliação e definição de fluxos para a autorização dos programas,
tornou‐se relevante a realização deste encontro. O objetivo principal do evento, realizado no
dia 08 de dezembro de 2010, foi implementar as atividades das CT previstas no Art. 12, da
Portaria 1320/10, particularmente as referentes aos pareceres para credenciamento e
recredenciamento dos programas de residência multiprofissional e em área profissional de
saúde. Aos participantes foram feitas apresentações sobre a situação atual das atividades da
CNRMS e sobre o Sistema Informatizado da CNRMS (SisCNRMS), que foram seguidas de
reuniões separadas das 6 CT

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO:
A reunião foi planejada e organizada pela CNRMS. Foram convidados para participar
do evento os representantes dos Conselhos Profissionais e das Entidades de Ensino e
Científicas da Área da Saúde, indicados para compor as CT. Foi enviado um e‐mail diretamente
para os integrantes que foram distribuídos, conforme organização na primeira reunião, nas 06
(seis) Câmaras Técnicas:
1) Apoio Diagnóstico e Terapêutico, Especialidades clínicas, Especialidades cirúrgicas;
2) Intensivismo, Urgência e Emergência;
3) Atenção básica/Saúde da família e comunidade/Saúde Coletiva;
4) Saúde Mental;
5) Saúde Funcional;
6) Saúde Animal e Ambiental.
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PROGRAMAÇÃO E PRODUTOS ESPERADOS:

1. PROGRAMAÇÃO – o evento desenvolveu‐se conforme programação descrita abaixo:

HORÁRIO

ATIVIDADE

COORDENAÇÃO

8h30 ‐ 9h

Recepção / credenciamento

Equipe de recepção e
credenciamento

9h ‐ 9h30

Abertura

MEC / MS

9h30 ‐ 10h

Panorama dos Trabalhos da CNRMS e M. Teresa P. Cavalheiro
cadastramento dos programas

10h – 10h30

Apresentação

das

Sônia Regina Pereira

Ementas

das

áreas Coordenadores

temáticas revisadas
10h30 – 11h

Apresentação

do

Câmaras Técnicas
SisCNRMS

–

módulos

avaliação e Câmaras Técnicas
11h – 13h

das

Leonardo Lucas Ribeiro
Consultor DTI / MEC

Reunião das Câmaras Técnicas para emissão Coordenadores

das

de parecer dos programas de residência Câmaras Técnicas
multiprofissional e em área profissional de
saúde

avaliados

e

identificação

das

potencialidades e fragilidades do processo de
avaliativo
13h – 14h

Intervalo

14h – 15h30

Reunião das Câmaras Técnicas para discussão Coordenadores

das

das especialidades a serem reconhecidas pelas Câmaras Técnicas
profissões

nos

multiprofissional

programas
em

de

saúde

e

residência
em

área

profissional
15h30 – 17h30

Plenária / encaminhamentos: apresentação, Coordenadores
pelas

Câmaras

Técnicas,

das

discussões Câmaras Técnicas

realizadas sobre as especialidades e da análise
do processo avaliativo dos programas

das
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2. PRODUTOS ESPERADOS – foram propostos para esta reunião os seguintes produtos:
•

Apresentação / validação das ementas de cada Câmara Técnica (Anexo 1)

•

Elaboração de parecer de programas avaliados pelas Câmaras Técnicas.

•

Identificação das potencialidades e fragilidades do processo de avaliação.

•

Análise inicial das especialidades a serem reconhecidas pelas profissões, para os
programas de residência multiprofissional em saúde e em área profissional.

PARTICIPANTES:
Participaram do evento 59 pessoas, sendo 8 membros da CNRMS, 20 representantes
de Conselhos Profissionais, 31 representantes das Associações de Ensino e Científicas. Abaixo,
estão relacionadas às entidades participantes do evento, com registro de presença assinada
(Anexo 2):
1) CONSELHOS FEDERAIS
N

CONSELHOS

1

Conselho Federal de Enfermagem

2

Conselho Federal de Odontologia

3

Conselho Federal de Farmácia

4

Conselho Federal de Nutrição

5

Conselho Federal de Fonoaudiologia

6

Conselho Federal de Biomedicina

7

Conselho Federal de Ciências Biológicas

8

Conselho Federal de Educação Física
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2) ASSOCIAÇÕES DE ENSINO
N

ASSOCIAÇÕES DE ENSINO

1

PSICOLOGIA

2

ENFERMAGEM

Associação Brasileira de Ensino de Psicologia
‐ ABEP
Associação Brasileira de Enfermagem ‐ ABEN
Associação Brasileira de Ensino Farmacêutico

3
FARMÁCIA
4

‐ ABENFAR
Associação Brasileira de Ensino Farmacêutico
e Bioquímico ‐ ABENFARBIO
Rede Nacional de Ensino de Terapia

5

TERAPIA OCUPACIONAL

6

FISIOTERAPIA

7

FONOAUDIOLOGIA

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia

8

MEDICINA VETERINÁRIA

Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária

9

Ocupacional RENETO
Associação Brasileira de Ensino de
Fisioterapia ABENFISIO

Associação Brasileira de Educação em
NUTRIÇÃO

10

Nutrição ‐ ABENUT
Associação Brasileira de Nutrição‐ASBRAN

11

ODONTOLOGIA

12

OUTRAS ASSOCIAÇÕES

Associação Brasileira de Ensino Odontológico
ABENO
Associação Brasileira de Pós‐graduação em
saúde coletiva ‐ ABRASCO
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A tabela 1 apresenta o percentual de participação das entidades / segmentos, em cada
uma das CT.
Nº de
Total dos
Associação Conselho CNRMS participantes
2ª reunião

integrantes
totais da CT
(excetuado a
CNRMS)

Nº de pessoas confirmadas

% de
participação
dos
integrantes
(excetuado a
CNRMS)

35

23

9

67

‐‐‐

‐‐‐

31

20

8

59

‐‐‐

‐‐‐

CT 1

8

5

1

14

21

61,90

CT 2

4

4

1

9

13

61,54

CT 3

8

1

2

11

20

45,00

CT 4

5

3

2

10

15

53,33

CT 5

4

4

1

9

14

57,14

CT 6

2

3

1

6

9

55,56

Nº total de pessoas
participantes
Nº de pessoas participantes
por câmara técnica:

Tabela 1: Número de participantes nas Câmaras Técnicas, de acordo com as entidades.

Ainda de acordo com a tabela acima, observa‐se que pouco mais da metade dos
integrantes das Câmaras Técnicas participaram do evento, 39 pessoas não participaram do
evento e, dentre elas, 13 justificaram a ausência.

ORGANIZAÇÃO E RESULTADOS
Conforme programação descrita anteriormente, o período da manhã teve como
objetivo apresentar o panorama geral das atividades da Comissão Nacional de Residência
Multiprofissional em Saúde e explicitar as atividades das Câmaras Técnicas junto ao Sistema da
CNRMS para subsidiar os trabalhos vespertinos. Os coordenadores das CT apresentaram as
ementas das áreas temáticas, para as quais foram feitas sugestões do plenário. Ainda neste
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período, os membros foram distribuídos nas 06 CT para início da discussão sobre os pareceres
dos programas de residência multiprofissional e em área profissional de saúde avaliados.
No período da tarde, os membros das CT continuaram os trabalhos para emissão de
parecer dos programas e alguns grupos discutiram as especialidades a serem reconhecidas
pelas profissões, nos programas de residência multiprofissional em saúde e em área
profissional.
No final da tarde, foi realizada a plenária final, quando os coordenadores indicados
para cada Câmara Técnica apresentaram uma síntese das discussões, descritas abaixo. Foi
solicitado que fosse enviada uma memória dos tópicos discutidos em cada grupo, que estão
disponíveis nos anexos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. Foi acordado que os pareceres finalizados
fossem enviados até o dia 17 de dezembro, tendo em vista a necessidade de mais tempo para
a elaboração dos mesmos. Com relação à discussão sobre as especialidades, definiu‐se que
ficaria para o grupo virtual.

A seguir, está descrita uma síntese do relato referente ao trabalho das CT. O relato
completo está em anexo.
Câmara Técnica 1 ‐ Apoio Diagnóstico e Terapêutico, Especialidades clínicas, Especialidades
cirúrgicas: aprovação da ementa da CT 1; emissão de parecer referente aos programas
avaliados; identificação das potencialidades e fragilidades do processo avaliativo.

Câmara Técnica 2 – Intensivismo, Urgência e Emergência: foi definida a transferência do Dr.
José Neander Silva Abreu da câmara I, para câmara de urgência/emergência e intensivismo;
Ingressaram como membros nesta CT Dr. Alexandre Doval da Costa, representante titular do
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) e o Dr. Luiz Henrique Costa,
representante suplente da Associação Brasileira de Ensino em Farmácia (ABENFAR); aprovado
o nome de Walber Alves Frazão Júnior como novo secretário da comissão e Carla Ciceri Cesa
como suplente; revisada e aprovada a ementa; análise e sugestão das especialidades afins em
relação à urgência/emergência e intensivismo; emissão de parecer referente ao programa
avaliado.

Câmara Técnica 3 – Atenção básica/Saúde da família e comunidade/Saúde Coletiva: revisão
das ementas ‐ o grupo considerou importante manter a ementa de Atenção básica/Saúde da
família separada da Saúde Coletiva; recomendações sobre o processo de trabalho das câmaras
técnicas, tais como: aprimoramento do sistema, distribuição de processo entre os membros e
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sugerido que o parecer do avaliador seja organizado na tela por dimensão para facilitar a
análise do documento.

Câmara Técnica 4 – Saúde Mental: revisão da ementa; esclarecimentos sobre as áreas de
especialização das diversas profissões; início do debate sobre o que/ ou quais os programas
deverão fazer parte dessa câmara; resgate da Política Nacional de Saúde Mental, para avaliar
programas existentes e verificar quais categorias profissionais estão inseridas nos programas
que serão avaliados; análise do instrumento de avaliação a partir do qual identificaram que há
poucas especificações que contribuem para o parecer da câmara técnica , pois não existem
itens concretos para análise. Foi sugerida a elaboração de um item qualitativo descritivo para o
desenvolvimento do processo avaliativo e detalhamento do projeto político pedagógico das
atividades teórico‐prático.

Câmara Técnica 5 – Saúde Funcional ‐ revisão da ementa e discussão sobre a importância de
contemplar a saúde do trabalhador; início da discussão sobre a inserção das profissões de
fonoaudiólogo e nutrição e por fim debate sobre a necessidade de conhecer profundamente o
sistema de avaliação para a emissão de parecer pertinente.

Câmara Técnica 6 ‐ Saúde Animal e Ambiental: concluído o texto da ementa, incluído na
Câmara Técnica a categoria de biomedicina e sugerido que a avaliação dos programas em área
deverá ser feita pelos profissionais da mesma área. Elegeram um novo coordenador para a
Câmara Técnica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A reunião contou com uma participação expressiva dos Conselhos Profissionais
Federais e das Associações de Ensino e forneceu à CNRMS direcionamento para os trabalhos
posteriores, com sugestões para o aprimoramento do processo de avaliação e do SisCNRMS.
Além disto, solicitaram uma agenda de atividades, objetivos e treinamento para os membros
das Câmaras Técnicas.
Finalizou‐se o evento agradecendo a participação de todos e reforçando que o alcance
dos objetivos deu‐se pela colaboração de cada um.
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ANEXO 1 – EMENTAS DAS CÂMARAS TÉCNICAS
Câmara Técnica 1: Apoio diagnóstico e terapêutico, Especialidades clínicas e Especialidades
cirúrgicas

Trata da área de conhecimento que busca desenvolver nos residentes competências
para o exercício profissional em saúde voltado para atenção integral ao indivíduo, familiares e
comunidade, em condição de agravo clínico e ou cirúrgico em fase diagnóstica e ou
terapêutica de atenção à saúde individual e coletiva. Visa também à prática do cuidado de
forma multiprofissional, interdisciplinar e resolutiva de acordo com os princípios do SUS com
foco na promoção prevenção, cura e reabilitação de indivíduos nos diferentes ciclos vitais, em
cenários diversificados da rede locorregional.

Câmara Técnica 2: Urgência/Emergência e Intensivismo

Trata da área de conhecimento cuja prática profissional é realizada nos diferentes
serviços da rede de atendimento ao paciente em estado crítico nos diferentes ciclos vitais ou
em situação de urgência/emergência nos cenários pré‐hospitalares fixos ( Unidade Básica de
Saúde , Unidade de Pronto Atendimento ou Pronto Socorros ) ou móvel ( Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência SAMU ) e de Unidades Hospitalares de Média e Alta
Complexidade que realizem cuidados intensivos, considerando a humanização e os diversos
contextos em que esta inserida.

Câmara Técnica 3: Atenção Primária à Saúde/Atenção Básica, Saúde da Família e
Comunidades; Saúde Coletiva

Ementa 1: Atenção Primária à Saúde/Atenção básica, Saúde da Família e Comunidades
Trata da área de conhecimento cuja prática profissional é desenvolvida em cenários
diversificados, com ênfase na Rede de Atenção Básica, tendo por princípios a acessibilidade, a
longitudinalidade, a integralidade e a coordenação do cuidado. Desenvolve competências para
a produção, avaliação e gestão de ações de campo e núcleo do saber com objetivo de
proteger, manter e reabilitar a saúde, prevenir, diagnosticar e tratar agravos, com uma prática
de cuidado ampliado, individual e coletivo, baseada em evidências, resultando na construção
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de projetos terapêuticos singulares resolutivos e pactuados entre equipe multiprofissional,
usuários e famílias.

Ementa 2: Saúde Coletiva

Trata da área de conhecimentos cuja prática profissional é exercida em cenários
diversificados, vinculados ao sistema de saúde, tendo como eixos de conhecimento, o
planejamento e a gestão em saúde, a epidemiologia e as ciências sociais aplicadas à
saúde. Instrumentaliza os residentes para agir e interagir técnica e politicamente com o
coletivo; identificar os determinantes e condicionantes da situação de saúde das populações;
elaborar propostas de intervenção e realizar atividades de planejamento, organização e
avaliação de ações vinculadas a sistemas de saúde.

Ementa Câmara Técnica 4: Saúde Mental

Trata da área de conhecimento em que as atividades de ensino‐aprendizagem são
realizadas em cenários de prática diversificados da rede locorregional de cuidado à saúde
mental, integrada pela rede de atenção básica, Estratégia da Saúde da Família, Núcleos de
Apoio à Saúde da Família, Centros de Atenção Psicossocial e demais serviços. Adota os
princípios e diretrizes do SUS e da Política de Saúde Mental. Desenvolve competências para:
análise das condições de saúde mental dos indivíduos e da coletividade; promoção da
autonomia e inserção social dos usuários; garantia, proteção, acesso, utilização e preservação
dos direitos de cidadania; atuação interprofissional, interdisciplinar e psicossocial nas redes de
atenção de saúde mental e intersetorial; desenvolvimento de projetos terapêuticos singulares,
de cuidado ás situações de crise e de vulnerabilidade social; utilização de tecnologias
relacionais que favoreçam as estratégias de cuidado, do trabalho em equipe e das articulações
intersetoriais necessárias para a abordagem integral das necessidades dos usuários dos
serviços, familiares e comunidade. Busca formar profissionais competentes para a atuação em
sua área específica e para o exercício interprofissional e intersetorial.
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Ementa Câmara Técnica 5: Saúde Funcional

Trata da área de conhecimento cuja equipe multiprofissional em saúde desenvolve os
processos diagnóstico, prognóstico e terapêutico com o objetivo de potencializar as
habilidades funcionais do indivíduo no contexto da família, sócio‐cultural e do trabalho, nos
diferentes ciclos de vida, visando a promoção, a prevenção, a intervenção e a reabilitação.

Ementa Câmara Técnica 6: Saúde Animal/Ambiental

Conhecimento

e

prática

profissional

em

saúde,

responsável

pela

Saúde

Animal/Ambiental com foco na proteção da saúde humana por meio de vistorias, inspeções,
prospecções,

exames

clínicos,

exames

laboratoriais

químicos,

físicos,

biológicos,

anatomopatológico e toxicológico, tais que permitam monitoramento e controle da: qualidade
da água de abastecimento público, das emissões sólidas, líquidas e gasosas sobre as coleções
hídricas, sobre o solo e atmosfera; de radiações ionizantes de aparelhos, de uso diagnósticos
ou geradores de energia; de edificações e finalidade clínica, habitacional, recreativa, esportiva
ou produtiva; da produção, conservação e distribuição de alimentos; da produção, distribuição
e dispensação de cosméticos e produtos terapêuticos químicos e biológicos; da saúde de
animais reservatórios e/ou vetores de doenças infecto‐parasitárias transmissíveis aos seres
humanos.
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ANEXO 2 – REGISTRO DAS ENTIDADES PARTICIPANTES DO EVENTO, COM PRESENÇA ASSINADA
Câmara Técnica – Apoio Diagnóstico e Terapêutico, Especialidade clínicas e Especialidades
cirúrgicas
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Câmara Técnica – Intensivismo, Urgência e Emergência
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Câmara Técnica ‐ Atenção Básica/Atenção Primária à Saúde, Saúde da Família e
Comunidades,
Coletiva

Saúde
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Câmara Técnica 4 – Saúde Mental
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Câmara Técnica – Saúde Funcional
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Câmara Técnica – Saúde Animal e Ambiental
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Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS)
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ANEXO 3 – MEMÓRIA DOS TRABALHOS DAS CÂMARAS TÉCNICAS
3.1 – Câmara Técnica 1

A segunda reunião da Câmara Técnica (CT1) ‐ Apoio diagnóstico e terapêutico, Especialidades
clínicas e Especialidades cirúrgicas, contou com a participação dos seguintes representantes:

N
1

ENTIDADE
Conselho Federal de

PARTICIPANTE

E‐mail

Míriam Isabel S. Santos Simon

misantos@hcpa.ufrgs.br

Nutricionistas
2

ABENO

Daniel Rey Carvalho

rey@ucb.br

3

Conselho Federal de

Dácio E. L. Campos

campos@netsite.com.br

Biomedicina
4

ABENFARBIO

Vânia Mari Salvi Andrzejevski

vmsalvi@ufpr.br

5

Conselho Federal de Biologia

Regina Célia Mingroni Netto

renetto@ib.usp.br

6

Conselho Federal de Farmácia

Débora Dummer Meira

debora.meira@emescam.br
debora.dummer.meira@gma
il.com

7

ABENFISIO

Adriane P. Batiston

apbatiston@hotmail.com

8

ABEN

Rika M. Kobayashi

rikam@ig.com.br

9

RENETO

Maria Angélica Alves

maria.angelica.to@gmail.co
m

10

ASBRAN

Ana Célia Oliveira dos Santos

anaceliaoliveira@bol.com.br

11

COFFITO

Jonilson Carvalho de Oliveira

jonilsonjr@yahoo.com.br

Junior
12

Conselho Federal de
Fonoaudiologia

Neyla Arroio Lara Mourão

n_lara4@yahoo.com.br
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MEMBROS CNRMS
N
1
2

Participantes
Romero Fenili
Fernanda Amaral Rodrigues
Chaves

(47) 9963‐4186

fenili@furb.br

(31) 9163.4443

fernandaarc@hotmail.com

Pauta:
1. Finalizar a elaboração da ementa
2. Emissão de parecer referente aos programas avaliados
3. Identificação das potencialidades e fragilidades do processo avaliativo
4. Consolidar as áreas de concentração inseridas na Câmara Técnica 1

Discussão:
O primeiro ponto de pauta foi amplamente discutido e a redação para a ementa da CT1 foi
aprovada.
Ementa: Câmara Técnica 1 ‐ Apoio diagnóstico e terapêutico, Especialidades clínicas e
Especialidades cirúrgicas ‐ Trata da área de conhecimento que busca desenvolver nos
residentes competências para o exercício profissional em saúde voltado para atenção integral
ao indivíduo, familiares e comunidade, em condição de agravo clínico e ou cirúrgico em fase
diagnóstica e ou terapêutica de atenção à saúde individual e coletiva. Visa também à prática
do cuidado de forma multiprofissional, interdisciplinar e resolutiva de acordo com os princípios
do SUS com foco na promoção prevenção, cura e reabilitação de indivíduos nos diferentes
ciclos vitais, em cenários diversificados da rede locorregional.

O segundo ponto ‐ Emissão de parecer referente aos programas avaliados ‐ foi o que
demandou maior tempo de discussão, pois a emissão de parecer referente a um programa
avaliado ocorreu a partir de dados fornecidos por meio de formulário eletrônico de
verificação in loco das condições de oferta, previamente preenchidos pelos avaliadores
durante visita. Todo o documento foi cuidadosamente lido com análise detalhada das
informações constantes no formulário e nos pareceres dos avaliadores. Por diversas vezes foi
feita a releitura dos dados apresentados a fim de dirimir as dúvidas existentes. A avaliação
procedida foi de um programa de Residência em Cirurgia buco‐maxilo‐facial oferecido pelo
Hospital das Clinicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Trata‐se de um
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programa novo com apenas um residente (R1). A presença de representantes da odontologia
no grupo ajudou a compreensão de alguns aspectos relevantes para a prática profissional do
residente. Ao fim das discussões, o processo foi concluído e o parecer emitido.

O terceiro ponto ‐ Identificação das potencialidades e fragilidades do processo avaliativo – foi
também amplamente discutido, pois o grupo aproveitou o momento da análise do formulário
para identificar potencialidades e fragilidades do processo avaliativo. A experiência de membro
que também integram o Sistema de Avaliação Sinaes/Inep contribuiu para esclarecer pontos
importantes referentes ao processo de avaliação in loco e preenchimento do formulário a partir
dos documentos apresentados. O grupo destacou os principais itens relacionados às
fragilidades e potencialidades do processo avaliativo, listados a seguir:

a) O sistema deveria ter identidades específicas para avaliação de programas
multiprofissionais e uniprofissionais (por área profissional) de saúde.

b) As ações de extensão devem ser contempladas na avaliação.
c) O formulário de avaliação deveria prever o terceiro ano de residência (R3), quando
aplicável.

d) O formulário deveria ter a opção “não se aplica”, considerando a diversidade da
estrutura dos programas.

e) O formulário deveria ter um campo inicial específico para uma síntese preliminar sobre
o programa, o que propiciaria uma visão geral do que seria avaliado.

f) O treinamento dos integrantes das comissões de avaliação in loco deve capacitá‐los
para descrever observações evidências pertinentes que subsidiem a compreensão das
notas atribuídas.
Por fim, os integrantes da CT1 fizeram os seguintes questionamentos:

a) Os programas de residência terão uma nota ou conceito, a exemplo do que ocorre
com os cursos de graduação e pós‐graduação strito sensu?

b) Os integrantes das câmaras técnicas serão também treinados no preenchimento do
formulário de avaliação?

Há consenso entre os membros desta câmara sobre a necessidade de conhecimento dos
diferentes cenários de prática e propostas pedagógicas de todos os programas de residência
uniprofissionais e multiprofissionais que ocorrem no Brasil e que é preciso estabelecer critérios
de qualidade para oferta de tais programas. Os esforços devem ser dirigidos para atender a
este fim. Reconhecem, no entanto que o sistema eletrônico e todas as demais ações envolvidas
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no processo precisam evoluir. Também é unânime o reconhecimento de todo o trabalho da
CNRMS e da equipe de apoio a esta comissão.
O quarto e último ponto ‐Consolidar as áreas de concentração inseridas na Câmara Técnica 1
– não foi discutido pois não houve tempo hábil para isto.

O trabalho foi interrompido em função do tempo e todos os grupos foram ao salão principal
apresentar brevemente o seu dia de trabalho e Eu, Ana Celia Oliveira dos Santos, relato esta
memória, a qual foi encaminhada a todos os integrantes do grupo que compôs a CT1 e a
CNRMS.

3.2 – Câmara Técnica 2

A segunda reunião da Câmara Técnica (CT2) – Intensivismo, Urgência e Emergência, contou
com a participação dos seguintes representantes:

N

Entidade
1

Sociedade Brasileira de

Participante

E‐mail

Mª Inês Rebelo Gonçalves

mariainesrg@gmail.com

Fonoaudiologia
2

ABENFISIO

Mara Lilian Soares Nasrala

maranasrala@yahoo.com.br

3

Conselho Federal de

Sérgio Antônio Machado

diradm@santacasago.org.br

Biomedicina

(ausente)

Conselho Federal de Farmácia

Fábio Teixeira Ferracini

4

fabiotf@einstein.br

(ausente)
5

ASBRAN

Rodrigo Luis da Silveira Silva

rodrigohuoc@yahoo.com.br

(ausente)
6

Conselho Federal de

Waldyr Antônio Jorge

wajorge@usp.br

Carla Ciceri Cesa

carlacesafga@yahoo.com.br

Odontologia
7

Conselho Federal de

carlacesa@ufcspa.edu.br

Fonoaudiologia
8

Conselho Federal de

Walber Alves Frazão Júnior

walberjp@hotmail.com

Lúcia Queiroga Gonzala

luciaqueiroga@terra.com.br

Enfermagem
9

Conselho Federal de
Nutricionistas
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10

ABENFAR

Murilo Gomes Oliveria

murilogo@hotmail.com.br;

(ausente)

murilogol@uol.com.br

Luiz Henrique Costa

costalui@paho.org

(suplente presente)
11

ABEN

Lillian Daisy G. Wolff

ldgwolff@ufpr.br

(ausente)
12

COFFITO (Conselho federal de

Alexandre Doval da Costa

alexandre_doval@uol.com.br

José Neander Silva Abreu

neandersa@hotmail.com

Fisioterapia e Terapia
Ocupacional)
13

ABEP (associação Brasileira do
Ensino de Psicologia)

Total de membros titulares ausentes: 05
Total de Instituições Ausentes: 04

MEMBRO CNRMS
N
1

Participante
Sônia Regina Pereira

((11)9476.5320

srpereira@unifesp.br

Pauta:
1. Transferência de membro da câmara – I para câmara de urgência/emergência e
intensivismo;
2. Ingresso de novos membros;
3. Redefinição da secretaria da comissão;
4. Revisão da ementa;
5. Revisão das especialidades;
6. Parecer e avaliação do sistema de informações (SisCNRMS);

Discussão:

1‐ Acatado pela comissão em comum acordo com representantes do MEC para que o Dr.
José Neander Silva Abreu, seja transferido da câmara I, para câmara de
urgência/emergência e intensivismo;
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2‐ Ingressado como membro titular o Dr. Alexandre Doval da Costa, representando como
titular do COFFITO (Conselho federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional) e o Dr. Luiz
Henrique Costa, representando como suplente do ABENFAR (Associação Brasileira de
Ensino em Farmácia);
3‐ Proposto pelo coordenador a redefinição do nome do membro Walber Alves Frazão
Júnior para ser o novo secretário da comissão e aprovado; sua suplente é Carla Ciceri
Cesa. Lúcia Queiroga Gonzala, membro‐integrante desta Câmara Técnica é a nossa
referência na cidade de Brasília‐DF, por residir nesta unidade da Federação;
4‐ Revista a ementa construída na reunião anterior e deliberada pelas novas alterações.
Salienta‐se a unificação realizada entre as ementas em prol da permanência da
unificação das Câmaras Técnicas Urgência/Emergência com a do Intensivismo.

CÂMARA TÉCNICA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E INTENSIVISMO
Trata da área de conhecimento cuja prática profissional é realizada nos diferentes
serviços da rede de atendimento ao paciente em estado crítico nos diferentes ciclos
vitais ou em situação de urgência/emergência nos cenários pré‐hospitalares fixo
(Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento ou Pronto Socorros) ou
móvel (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência‐SAMU), e de Unidades
Hospitalares de Média e Alta Complexidade que realizem cuidados intensivos,
considerando a humanização e os diversos contextos em que está inserido.
5‐ Selecionado as especialidades que são afins em relação a urgência/emergência e
intensivismo, tendo como base os representantes presentes das diversas áreas da
saúde na comissão (em anexo);
6‐ Realizado avaliação do projeto n.º 201057, pleiteado pela Universidade Federal do
Mato Grosso do Sul, através do acesso ao SIsCNRMS pelo coordenador desta
comissão, que apresentou o projeto proposto pela COREMU e os resultados dos
pareceres de dois avaliadores do MEC. A comissão técnica discutiu a demanda
proposta e identificou que o projeto teve as seguintes considerações finais:
a) Adequar o envolvimento dos docentes nos cenários de práticas da residência;
b) Adequar a estrutura física e equipamentos;
c) Adequar a proporção de carga horária teórico‐prática.
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Decisão final:
O presente projeto tem parecer favorável temporariamente “ad judice” por 1 (um)
ano.

ANEXO
Revisão da Comissão de Urgência/emergência e Intensivismo, em 08 de dezembro de 2010,
relativa as especialidades:

N.º

Área

Especialidade

1‐

Nutrição

Nutrição clínica

2‐

Fonoaudiologia

Audição
Linguagem
Motricidade Orofacial
Voz
Disfagia

3‐

Enfermagem

Atendimento pré‐hospitalar
Emergência
Traumato‐ortopedia
Terapia intensiva

4‐

Veterinária

Saúde pública

5‐

Odontologia

Cirurgia e Traumatologia Buco‐Maxilo‐Faciais
Estomatologia
Radiologia Odontológica e Imaginologia

6‐

Farmácia

Análises clínicas
Bioquímica clínica
Bacteriologia clínica
Citologia clínica
Farmácia hospitalar
Farmácia oncológica
Farmácia clínica
Hematologia clínica
Imunologia clínica
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Nutrição parenteral
Microbiologia clínica
Parasitologia clínica
Toxicologia de alimentos
Toxicologia farmacêutica
Virologia clínica
7‐

Fisioterapia

Fisioterapia Neuro‐Funcional
Fisioterapia Onco‐Funcional
Fisioterapia Traumato‐Ortopédica
Fisioterapia em Terapia Intensiva
Fisioterapia em Emergência
Fisioterapia Cardiologia
Fisioterapia

8‐

Terapia

Contextos Hospitalares

Ocupacional
9‐

Psicologia

Psicologia Hospitalar
Neuropsicologia

3.3 – Câmara Técnica 3

A segunda reunião da Câmara Técnica (CT3) ‐ Atenção Básica/Atenção Primária à Saúde,
Saúde da Família e Comunidades, Saúde Coletiva, contou com a participação dos seguintes
representantes:

N

ENTIDADE

1

Conselho

PARTICIPANTE
Federal

de

Educação José Marques Novo Júnior

E.MAIL
jose.marques@ufjf.edu.br

Física
2

ABEN – coordenadora pro‐tempore

Jussara Gue Martini

jussarague@gmail.com

3

ABRASCO – secretária pro‐tempore

Ana Luiza Q. Vilasbôas

analuvilas@gmail.com

4

ABENO

Mitsue F. Hayacibara

mhayacibara@gmail.com

5

ABENFISIO

Geraldo Eduardo Guedes de dudugjf@yahoo.com.br

6

ABENFAR

Brito

dudujampa@hotmail.com

Denise Bueno

aquariobueno@gmail.com
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7

Sociedade

Brasileira

de Fernanda Rocco Oliveira

ferrocco7@hotmail.com

Fonoaudiologia
8

Conselho Federal de Fisioterapia

Marcia Andrea Fernandes

marciafernandes@furb.br

MEMBROS CNRMS
N
1

Participantes
Ana Estela Haddad

MS/DEGES/SGTES

Pauta:
1. Revisão das ementas da CT 3.
2. Acesso ao sistema de avaliação e emissão de parecer do processo 2010.134
3. Recomendações para o processo de trabalho das Câmaras Técnicas da CNRMS

Síntese da discussão:
1. Revisão das ementas de: Atenção Primária à Saúde/Atenção Básica, Saúde da Família e
Comunidade (ementa 1) e de Saúde Coletiva (ementa 2). O grupo considerou
importante manter as ementas em separado na mesma Câmara Técnica (CT 3), pelo
fato da Saúde Coletiva, apesar da intersecção importante com a Atenção Primária à
Saúde, possuir escopo mais amplo de atuação profissional. O grupo achou importante,
também, inserir a expressão “Atenção Primária à Saúde na denominação da ementa
original de Atenção Básica, Saúde da Família e Comunidade (ver apêndice A).
2. Procedeu‐se à avaliação do processo 2010.134
3. Recomendações para o processo de trabalho das Câmaras Técnicas:
3.1 Aprimorar o sistema de informações da CNRMS quanto ao cadastramento dos
programas, para torná‐lo mais ágil.
3.2 Distribuir os processos entre os membros da Câmara Técnica, iniciando pela leitura
do parecer do avaliador, retornando para a visualização do instrumento
preenchido pelo avaliador e visualização do projeto político‐pedagógico. Elaborar
um parecer preliminar e submeter aos demais membros da Câmara Técnica. A
nossa função é homologar (ou não) o parecer do(s) avaliador(es).
3.3 Sugerimos que o parecer do avaliador seja organizado na tela por dimensão,
facilitando a análise desse documento pelos membros da Câmara Técnica,
mantendo o registro dos aspectos qualitativos, tal como está disposto na tela atual
do sistema de avaliação da CNRMS. É preciso vincular o instrumento de avaliação
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com o parecer elaborado pelos avaliadores. Enquanto não houver modificações no
sistema de avaliação da CNRMS, sugere‐se que os próximos pareceres emitidos
pelos avaliadores, tentem seguir a ordem das dimensões contidas no instrumento
preenchidos pelos próprios avaliadores.

Apêndice A
Ementas da Câmara Técnica 3: Atenção Primária à Saúde/Atenção Básica, Saúde da Família e
Comunidades; Saúde Coletiva
Brasília, 8 de dezembro de 2010
Ementa 1: Atenção Primária à Saúde/Atenção básica, Saúde da Família e Comunidades

Trata da área de conhecimento cuja prática profissional é desenvolvida em cenários
diversificados, com ênfase na Rede de Atenção Básica, tendo por princípios a acessibilidade, a
longitudinalidade, a integralidade e a coordenação do cuidado. Desenvolve competências para
a produção, avaliação e gestão de ações de campo e núcleo do saber com objetivo de
proteger, manter e reabilitar a saúde, prevenir, diagnosticar e tratar agravos, com uma prática
de cuidado ampliado, individual e coletivo, baseada em evidências, resultando na construção
de projetos terapêuticos singulares resolutivos e pactuados entre equipe multiprofissional,
usuários e famílias.

Ementa 2: Saúde Coletiva
Trata da área de conhecimentos cuja prática profissional é exercida em cenários
diversificados, vinculados ao sistema de saúde, tendo como eixos de conhecimento, o
planejamento e a gestão em saúde, a epidemiologia e as ciências sociais aplicadas à
saúde. Instrumentaliza os residentes para agir e interagir técnica e politicamente com o
coletivo; identificar os determinantes e condicionantes da situação de saúde das populações;
elaborar propostas de intervenção e realizar atividades de planejamento, organização e
avaliação de ações vinculadas a sistemas de saúde.

Núcleo:
Penso que aqui deveremos identificar a responsabilidade de cada profissional e o conjunto de
práticas e tarefas. (José Marques)
Campo:
Aqui, necessitamos definir uma ampliação situacional do núcleo, com objetivos em
determinado contexto. Como ação multiprofissional, creio que podem ser realizadas as ações
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do mapeamento territorial; acolhimento dos usuários; familiarização com as atividades de
outros profissionais; participação em campanhas de saúde; reuniões do Conselho Local de
Saúde e conferências de saúde; organização de grupos de discussão e promoção de saúde;
visitas domiciliares; atendimento em creches e escolas; apoio terapêutico a usuários e
familiares dos grupos de auto‐ajuda, dentre outras. (José Marques)
Descritores:
Atenção básica – saúde da família – equipe multiprofissional – prevenção – qualidade de vida –
promoção da saúde –

3.4 – Câmara Técnica 4

A segunda reunião da Câmara Técnica (CT4) – Saúde Mental, contou com a participação dos
seguintes representantes:
Entidade
1 Conselho Federal de
Educação Física
2 Conselho Federal de
Nutricionistas
3 ABENO

Participante
Maika Arno Roeder

E‐mail
maika@saude.sc.gov.br

da Silva
Vitória Elizabeth S.

beth.nanda@yahoo.com.br

Bastos
Alexandre Franco

alexandref@ucb.br;

Miranda

alexandrefmiranda@hotmail.com

4 ABENFISIO

José Alves Martins

profzefisio@gmail.com

5 RENETO

Elisabete Ferreira

mangeli@usp.br

Mângia
6 Conselho Federal de
Enfermagem
7 ABEP

Maria Salete S. P.

salete@pucgoias.edu.br

Nascimento
Maria Inês Badaro
Moreira

mibadaro@gmail.com
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MEMBROS CNRMS
N

Participantes

1

Elisângela Ferreira Lima

2

Maria Teresa Pereira

(85) 8807.1320

lis_psico@yahoo.com.br

NOVOS MEMBROS
1 COFFITO

Rita Bittencourt

ritabarce@superig.com.br

2 Conselho Federal

Helicínia Giordana E.

helicinia@yahoo.com.br

de

Peixoto

Nutricionistas

(HSVP)

Pauta:
1. Apresentação das ementas na plenária.
2. Elaboração de parecer dos programas de residência multiprofissional já avaliados,
identificando potencialidades e fragilidades do processo avaliativo.

Discussão da CT 4 ‐ SM:
1. Revisão da ementa que ficou com a redação abaixo (finalização):

VERSÃO FINAL
Modificada em 08 de dezembro 2010
Trata da área de conhecimento em que as atividades de ensino‐aprendizagem são realizadas
em cenários de prática diversificados da rede locorregional de cuidado à saúde mental,
integrada pela rede de atenção básica, Estratégia da Saúde da Familia, Núcleos de Apoio à
Saúde da Família, Centros de Atenção Psicossocial e demais serviços. Adota os princípios e
diretrizes do SUS e da Política de Saúde Mental. Desenvolve competências para: análise das
condições de saúde mental dos indivíduos e da coletividade; promoção da autonomia e
inserção social dos usuários; garantia, proteção, acesso, utilização e preservação dos direitos
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de cidadania; atuação interprofissional, interdisciplinar e psicossocial nas redes de atenção de
saúde mental e intersetorial; desenvolvimento de projetos terapêuticos singulares, de cuidado
ás situações de crise e de vulnerabilidade social; utilização de tecnologias relacionais que
favoreçam as estratégias de cuidado, do trabalho em equipe e das articulações intersetoriais
necessárias para a abordagem integral das necessidades dos usuários dos serviços, familiares e
comunidade. Busca formar profissionais competentes para a atuação em sua área específica e
para o exercício interprofissional e intersetorial.

Versão Anterior:
Trata da área de conhecimento em que as atividades de ensino‐aprendizagem são realizadas
em cenários de prática diversificados da rede locorregional de cuidado à saúde mental, tendo
como princípios o SUS e a Reforma Psiquiátrica, em sua perspectiva desinstitucionalizante.
Desenvolve competências para: análise das condições de saúde mental dos indivíduos e da
coletividade; promoção da autonomia e inserção social dos usuários, garantindo proteção e
preservação de seus direitos como cidadãos; intensificação de cuidado em situações de crise e
de vulnerabilidade social; uso de tecnologias relacionais que favoreçam a educação
permanente dos operadores de saúde mental e para a articulação intersetorial das políticas
públicas necessárias para a abordagem integral das necessidades dos usuários dos serviços,
suas famílias e comunidade.

Versão Sugerida em 16 de agosto de 2010:

Trata da área de concentração em que as atividades de ensino‐aprendizagem são realizadas
em cenários de prática diversificados da rede locorregional de cuidado à saúde mental, tendo
como princípios o SUS e a Reforma Psiquiátrica, em sua perspectiva desinstitucionalizante, e
de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental. Desenvolve competências
para: análise das condições de saúde mental dos indivíduos e da coletividade; promoção da
autonomia e inserção social dos usuários, garantindo proteção e preservação de seus direitos
como cidadãos; atuação interdisciplinar e psicossocial nas redes de atenção de saúde mental;
intensificação de cuidado em situações de crise e de vulnerabilidade social; uso de tecnologias
relacionais que favoreçam as estratégias de cuidado, trabalho e formação interprofissional;
articulação intersetorial das políticas públicas necessárias para a abordagem integral das
necessidades dos usuários dos serviços, suas famílias e comunidade.
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2. O Grupo analisou e revisou a ementa finalizando o trabalho iniciado em 16 e agosto;
3. Esclarecimento sobre as áreas de especialização das diversas profissões, neste sentido há
grande debate sobre as informações advindas das instituições de formação que
reconhecem a especialização. Nutrição; Fono; Enfermagem (SM), TO (SM); Odonto;
Farmácia; Fisio.

Tanto a Educação física como a Psicologia apresentam divergência SUAS/SUS. A informação
sobre áreas de especialização da PSICO: escolar; organizacional e trabalho, trânsito, jurídica,
do esporte, clínica, hospitalar; psicopedagogia; psicologia social, neuropsicologia.
Após caloroso debate, reconhecemos que este fórum não vai conseguir resolver as questões
que envolvem os embates das categorias. Estas questões deverão ser levadas às entidades
para que se posicionem junto ao MEC para o reconhecimento destes programas.

4 – Esta Câmara inicia um debate sobre o que/ou quais os programas deveriam vir para o
parecer desta Câmara: 1. Atenção Básica; 2. Atenção integral no sistema público de saúde; 3.
Atenção à saúde da mulher e da criança; 4. Atenção à saúde do idoso, 5. Atenção à saúde
indígena; 6. Atenção à saúde mental; 7. Gestão da assistência farmacêutica; 8. Gestão em
saúde mental; 9. Nutrição Clínica; 10. Psicologia Clínica; 11. Reabilitação Psicossocial; 12. Saúde
Coletiva; 13. Saúde da Família; 14. Saúde do Adulto; 15. Saúde Mental Infanto‐Juvenil. Foram
definidas 15 áreas de concentração.

5 – Resgatamos a Política Nacional da Saúde Mental, pois divergentes conceitos da “saúde
mental” aparecem entre os membros da Câmara Técnica. Vamos avaliar programas que já
existem e verificar quais os profissionais estão inseridos nos programas a serem avaliados.

6 – Na análise do instrumento de avaliação a CT notou que há poucas especificações que
contribuem para o parecer desta câmara. Não há nenhuma referência à forma como o
conteúdo tem sido desenvolvido nas atividades práticas. Como no exemplo em que há uma
referência às condições inadequadas ao PNH da estrutura hospitalar, mas não descritores que
possibilitem a visualização deste processo em ato. A equipe acredita que uma descrição
detalhada, ou da metodologia utilizada nas atividades desenvolvidas pelos residentes em cada
cenário poderia ser um bom termômetro para este item. Deste modo, o papel avaliativo fica
limitado, uma vez que não existe um item concreto para análise, não há um indicador que
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facilite nossa compreensão do que e como isso acontece nos cenários da prática e no âmbito
teórico‐prático.
Diante o exposto, esta câmara apresenta as seguintes considerações:

1‐ Necessidade de um item qualitativo descritivo que forneça dados mais explícitos para o
desenvolvimento do processo avaliativo em relação às atividades teórico‐práticas, que apesar
de multiprofissionais, devem também resguarda ações específicas de cada área do
conhecimento.

2‐ Melhor detalhamento no projeto político pedagógico das atividades teórico‐prático que
descreve o cotidiano do residente e os cenários.

Portanto, no caso em análise (IPUB/UFRJ) entendemos que a avaliação desenvolvida está em
consonância com os dados e projeto pedagógico apresentados.
As observações destacadas por esta câmara foram no sentido de contribuir para melhor
efetivação e desenvolvimento da residência multiprofissional no âmbito da saúde mental.

3.5 – Câmara Técnica 5

A segunda reunião da Câmara Técnica (CT5) – Saúde Funcional, contou com a participação dos
seguintes representantes:
N
1

ENTIDADE
Conselho Federal de

PARTICIPANTE

E.MAIL

Maria Lucia Zarvos Varellis

varellis@uol.com.br

Conselho Federal de

Suplente – Tessa Gomes

tessa@ghc.com.br

Nutricionistas

Guimarães

Conselho Federal de

Rodrigo Gonçalves Dias

diasrg99@yahoo.com.br

Associação Brasileira de

Maria Rizoneide Negreiros de

mariarizo@terra.com.br

Enfermagem

Araújo

Conselho Federal de

Elineth Silva Braga

Odontologia
2

3

Educação Física
4

5

Fisioterapia e Terapia
Ocupacional

ellineth@uol.com.br
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6

Associação Brasileira de

Alice Penna de Azevedo Bernardi

alicepenna@terra.com.br

Fonoaudiologia
7

RENETO

Marcella Guimarães Assis Tirado

mga@ufmg.br

8

ABENFAR

Benedito Carlos Cordeiro

bcordeiro@vm.uff.br

MEMBROS CNRMS
N

Participantes

1

Maria Madalena Januário

marimada1955@hotmail.com

Leite

marimada@usp.br

Pauta:
1. Definição das especialidades a serem reconhecidas nos programas de residência.

Discussão:
•

Inicialmente foi feito o cadastro de um dos membros do grupo;

•

Enquanto aguardávamos a liberação de acesso do usuário, foi discutida a importância
e a necessidade de se ter acesso ao instrumento completo preenchido pelos
avaliadores e também aos pareceres individuais;

•

Foi feita uma revisão da ementa e discutiu‐se a importância de contemplar a saúde do
trabalhador;

•

O texto final da ementa segue abaixo;

Câmara Técnica de Saúde Funcional

Trata

da

desenvolve

área
os

de

conhecimento

processos

cuja

diagnóstico,

equipe

multiprofissional

prognóstico

e

terapêutico

em

saúde

com

o

objetivo de potencializar as habilidades funcionais do indivíduo no contexto da família,
sócio‐cultural e do trabalho, nos diferentes ciclos de vida, visando a promoção, a prevenção,
a intervenção e a reabilitação.
•

Definição das especialidades das profissões:
o Fonoaudiologia: audição, disfagia, voz, fonoaudiologia escolar/educacional;
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o Nutrição: alimentação coletiva;

Esta discussão foi iniciada, mas em função do tempo e da necessidade de acessar o programa
de avaliação, foi interrompida.
•

Com relação ao sistema de avaliação:
o Após acesso de exploração de algumas janelas os membros da câmara
consideraram importante conhecer profundamente o instrumento e serem
capacitados no seu preenchimento para terem a condição de emitir um
parecer pertinente.
o Os membros sugerem ainda que a leitura seja cega, ou seja, sem acesso ao
nome dos pareceristas.
o A câmara sentiu falta de conhecer o parecer conclusivo, emitido com base no
parecer dos 2 profissionais: satisfatório, insatisfatório ou diligência.
o Com relação ao formato final do parecer da câmara, o que é esperado?
o O tempo disponível para o conhecimento completo do instrumento não foi
suficiente. Houve dificuldade de acesso após cadastramento e de liberação da
senha.
o Ressalta‐se ainda que haverá dificuldade de discussão via internet entre os
membros da câmara, considerando a extensão do instrumento de avaliação.
Por fim, não ficou definido o trâmite do parecer na câmara.

3.6 – Câmara Técnica 6

A primeira reunião da Câmara Técnica (CT6) – Saúde Animal/Ambiental contou com a
participação dos seguintes participantes:

Nº

Entidade

Participante

E‐Mail

01

Conselho Federal de Biologia

Evandro Bouzada

ebouzada@gmail.com

02

Sociedade Brasileira de Medicina Cristiano Barros de Melo

cristianomelo@unb.br
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Veterinária
03

ABENFARBIO (Farmácia)

Maria das Graças Silva Mattede

Graça_@hotmail.com

04

Conselho Federal de Biomedicina

Edvaldo Loureiro

edvaldoloureiro@iec.pa.gov.br
Edvaldo.loureiro@gamil.com

MEMBROS CNRMS
Nº

Participantes

01

Flávio Magajewski

magajews@saude.sc.gov.br

Pauta:

1. Definição da coordenação e secretariado da Câmara Técnica.
Considerando a ausência da Coordenadora anterios e do Secretario, Sra. Francisca
Costa e Sr. João Moreira Netto respectivamente, foi definido como novo coordenador
da presente Câmara Técnica o Sr. Cristiano Barros de Melo e como secretario o Sr.
Evandro Bouzada.
2. Conclusão da Ementa, que ficou assim redigida
Ementa da Câmara Técnica:
Conhecimento

e

prática

profissional

em

saúde,

responsável

pela

Saúde

Anima/Ambiental com foco na proteção da saúde humana por meio de vistorias,
inspeções, prospecções, exames clínicos, exames laboratoriais químico, físicos,
biológicos, anotomopatológicos e toxicológicos, tais que permitam monitoramento e
controle: da qualidade da água de abastecimento público, das emissões sólias, líquidas
e gasosas sobre as coleções hídricas, sobre o solo e a atmosfera; de radiação ionizantes
de aparelhos, de uso diagnóstico ou geradores de energia; de edificações de finalidade
clínica. Habitacional, recreativa, esportiva ou produtiva; da produção, conservação e
distribuição de alimentos; da produção, distribuição e dispensação de cosméticos e
produtos terapêuticos químicos e biológicos; da saúde de animais reservatórios e/ou
vetores de doenças infecto‐parasitárias transmissíveis ao seres humanos.

Discussão
•

O destaque foi suprimido da ementa.

Tarefa: Coordenação Geral da Residência em Saúde – encaminhar documentos /
apresentações e memória da 1ª reunião para todos os participantes da reunião.
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Síntese:
Foi deliberada pelos presentes a inclusão da Categoria Profissional de Biomedicina na Câmara
Técnica. Foi sugerida a permanência do apoio do representante da CNRMS em outros
encontros.
Houve a revisão da ementa e destacado atribuições da Câmara Técnica (ver acima).
Ficou decidido também que as avaliações dos Cursos Uniprofissionais deverão ser realizados
unicamente por profissionais da mesma área profissional do Curso de residência a ser
avaliado, principalmente no caso dos cursos de Medicina Veterinária.
O SisCNRMS foi explorado em suas funcionalidade pela Câmara Técnica e o considerou um
programa simples, ágil e bem compreensível.

