
ATA DA 1ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE O DECRETO DE CRIAÇÃO 
DA CÂMARA INTERMINISTERIAL – 2007
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No dia vinte e nove de março de dois mil  e sete,  reuniram-se os doutores André Longo 

Araújo de Melo (FENAM), Valdecira Lilioso de Lucena (Região Nordeste III), Ana Estela 

Haddad (MS), Maria do Patrocínio Tenório Nunes (ABEM), José Ivan Albuquerque Aguiar 

(CEREM-MS),  Rafael  Dias  Marques  Nogueira  (CFM)  e  Profa.  Carmen  Lúcia  da  Silva 

Cunha, assessora da CNRM, na sala de reuniões da CNRM, para discutir a minuta do decreto 

de criação da Câmara Interministerial para de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. A 

profa. Carmen Cunha agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião, comunicando que o 

Prof. Antonio Carlos Lopes não pôde estar presente devido a problemas de última hora. Dra. 

Maria do Patrocínio relata que houve avaliação do decreto pela diretoria da ABEM, a qual 

avaliou que a proposta representará avanço na formação na área de saúde. No entanto, foi 

feita uma ressalva: não há garantia de representação médica na composição da Câmara. Já no 

CRM-SP, cada representante mostrou-se preocupado com a perda gradativa de espaço de 

discussão  dos  médicos.  Acredita-se  que  a  representação  do  MEC  e  do  MS  deva  ser 

igualitária.  O CRM-SP criticou  a  omissão  do  MEC quanto  à  abertura  indiscriminada  de 

escolas  médicas.  Os  profissionais  médicos  acreditam que  está  havendo mistura  de  áreas 

médicas e não médicas. Dr. André Longo informa que, na FENAM, a opinião é de que se 

houver representação igualitária, uma integração entre os ministérios, o decreto é positivo. 

Porém, há a  crítica quanto à  proliferação de escolas médicas.  Algumas instituições estão 

destruindo a Residência Médica. O espaço de integração abre possibilidades, inclusive, para 

regulação. É preciso ficar claro no decreto que as atribuições previstas em lei para a CNRM 

não devem ser desrespeitadas; é preciso perservá-la. Alerta que o MS ter apresentado texto 

não definitivo contribuiu para o desentendimento ocorrido na primeira plenária da CNRM e 

que  a  vinda  do  Secretário  Francisco  Campos  serviu  para  esclarecer  muitos  aspectos 

envolvidos no decreto. No entanto, Dr. André Longo expressa algumas preocupações que 

permanecem em relação ao texto: representação – quando o decreto menciona “formação”, 

cria  a possibilidade de que cada entidade representada na CNRM tenha representação na 

Câmara Interministerial, pois, se há aspectos a elas ligados, nada mais natural que haver o 

representante.  Seria  interessante  haver  um  representante  nato  da  CNRM  e  outro  da 

Multiprofissional. Dr. André Longo destaca que as competências da Câmara estão elencadas 

no  artigo  segundo  do  decreto,  sendo  necessário  analisar  os  cinco  primeiros  itens, 

concentrando-se  nos  itens  IV  e  V.  Acrescenta  que  não  há  interferência  em  atribuições 

próprias da CNRM, até porque qualquer pronunciamento da Câmara precisa da aprovação 

dos ministros da Educação e da Saúde. Dra. Valdecira Lucena acredita que a Câmara é algo 

inovador e responderia a várias necessidades existentes. No entanto, há algumas questões que 
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gostaria de apresentar:  Haveria substituição de entidades? Um decreto pode regulamentar 

artigo  da  Constituição  Federal?  Onde  ficará  a  Câmara?  Será  consultiva,  deliberativa, 

opinativa? Quanto à competência no artigo segundo, há redundância; Residência Médica já é 

área  de saúde.  Acrescentar  palavra “outras”.  Dra.  Valdecira  Lucena prossegue:  Uma vez 

instalada a Câmara, haverá eliminação do Conselho Nacional de Educação (CNE)? No item 

III, sugere acrescer, também, a palavra “outras”. No item IV, estranha o SUS não ter feito o 

trabalho sobre demandas quantitativa e qualitativa de profissionais de saúde, bem como no 

item V, acredita que o MS já tenha estudos sobre capacidade instalada do SUS. No item VI, 

afirma que o termo “educação” é muito amplo, deixando dúvida sobre o propósito do item. 

Dra. Valdecira Lucena pondera que a Câmara corre risco muito grande, pois a representação 

não está igualitária e faltam representantes da sociedade civil. Quanto ao parágrafo primeiro 

do artigo terceiro, pensa que a presença de dois presidentes emperraria o funcionamento da 

Câmara. Afirma que é preciso esclarecer a que compartilhamento está-se referindo. Quanto 

ao artigo quarto,  considera que é complicado exigir  a  presença de todos os membros da 

Câmara para deliberação. Quanto ao parágrafo segundo do artigo quarto, questiona quem 

julgará a necessidade de convite de representantes de entidades e de órgão governamental. 

Dr. José Ivan considera que a Câmara é uma boa oportunidade de integração dos ministérios, 

mas parece que o SUS receberia apoio; e outros? Quanto à composição da Câmara, sugere 

que houvesse uma câmara técnica. Dr. Rafael Nogueira concorda com as observações da Dra. 

Valdecira Lucena e elabora algumas outras questões: O que a Câmara deliberará se é apenas 

subsidiária? Deliberar, em seu entendimento, é definir algo para que seja obedecido. Quanto 

ao subsídio, é preciso definir a quem subsidiará. Concorda, também, com o Dr. André Longo 

quanto à composição; se é interministerial apenas, cada ministério estabelecerá quem serão os 

representantes;  se  envolve  outras  instâncias,  precisando de  seu  respaldo,  é  preciso  haver 

representação delas. Dra. Maria do Patrocínio lê manifesto da ABEM quanto ao decreto e 

menciona  as  palavras  da  ANMR,  afirmando  que  na  próxima  plenária  solicitará  palavra 

quanto a isso. Dra. Valdecira Lucena enfatiza que tudo o que for alusivo à Educação deve 

permanecer  no  MEC.  Outra  crítica:  na  representação  pesa  a  indicação  política  e  isso  é 

preocupante.  Dra.  Maria  do  Patrocínio  enfatiza  que  o  MEC  tem  sido  omisso  quanto  à 

formação médica. Além disso, é preciso que os ministérios realmente trabalhem em conjunto, 

pois, caso contrário, haverá grandes problemas. Dra. Maria do Patrocínio pondera, ainda, que 

a CNRM e todas as pessoas que batalharam por ela têm uma história que não será ignorada. 

Porém, parte dos problemas existentes quanto à Residência Médica deve-se à burocracia, à 

lentidão para efetivar as propostas. Dra. Valdecira relê suas observações e questionamentos a 

fim de que a Dra. Ana Estela possa apresentar o posicionamento do Ministério da Saúde, 
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acrescentando que houve a sugestão do grupo de que se criasse uma câmara técnica que 

assessorasse  a  Câmara  Interministerial.  Dra.  Ana  Estela  passa  a  esclarecer  cada  item do 

decreto. Afirma que, conforme informações que possui, é possível fazer-se regulamentação 

de artigos da Constituição Federal por decreto. Quanto à Câmara ser deliberativa ou não, 

ainda não há definição. A idéia é que haja harmonia com a CNRM e com o CNE para que 

não haja conflitos. É preciso reformular o texto quanto à escrita, o que já está sendo feito. 

Ressalta que a Câmara é político-institucional. É importante entender o caráter mais amplo da 

Câmara. Seu  escopo é macropolítico. Com relação à composição, há três secretários do MS e 

três do MEC. O gestor entra, na medida em que se trata de gestão municipal e estadual da 

saúde. Não vê conflito entre propostas quanto à educação médica entre ministérios. Há certos 

aspectos, como perfil e distribuição de profissionais, que cabem ao MS. As pessoas que estão 

ligadas à gestão dos setores da saúde tem apropriação da gestão da saúde, independentemente 

de sua formação médica ou não. Dra. Ana Estela destaca que questões específicas da área 

médica continuarão com a CNRM. Entende que a Câmara deve ter diretrizes que orientem a 

política de educação e saúde; aí seria deliberativa. Mesmo assim, não tiraria competências de 

outras  instâncias.  Esclarece,  ainda,  que  a  Câmara  será  deliberativa  dentro  de  suas 

competências, o que não seria necessário estar escrito no decreto. Dra. Maria do Patrocínio 

adverte que é necessário estar escrito para diminuir tensões e resistências da classe médica. 

Dra. Ana Estela alerta que é preciso amadurecer as competências. Lembra que a Câmara é 

compartilhada e não pertence a qualquer dos ministérios. Quanto à presidência da Câmara, 

afirma que é compartilhada entre os ministérios, mas algumas pessoas entendem que deveria 

ser  do MEC, com o que ela  concorda,  afirmando que o ideal  seria  que a  Câmara fosse 

vinculada  à  Secretaria  de  Educação  Superior  do  MEC  (SESu).  Este  aspecto  está  em 

discussão, mas acredita que não haverá problemas quanto a sua aceitação. Dra. Ana Estela 

questiona a possibilidade de haver um grupo de trabalho (GT) da CNRM que elaborasse uma 

Nota Técnica explicitando os malefícios de especializações em área médica. Houve tentativas 

do CNE e do MS nesse sentido, mas seria de extrema importância o respaldo da CNRM para 

defender este posicionamento junto ao MEC. Dra. Valdecira Lucena afirma que é preciso 

estabelecer o tempo nos itens IV e V do artigo segundo. Dra. Ana Estela sugere o acréscimo 

da palavra “periodicamente”. Quanto ao item VI, do artigo segundo, esclarece que existe uma 

câmara de educação na saúde do MS, interministerial, que trabalha com escolas. No entanto, 

é  necessário  que haja  ação efetiva  do MS. Assim,  embora  não  seja  o  foco  principal  do 

decreto, acredita que o decreto também deva contemplar essas ações da parte dessa Câmara. 

Dra. Maria do Patrocínio sugere que se insira o trecho “para a promoção e prevenção, bem 

como a” no item VI do artigo segundo. Alerta, também, que, nos próximos artigos, esclareça-
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se os representantes e suas funções. Dra. Ana Estela propõe que todas as questões sejam 

apresentadas ao MS e que se aguarde o pronunciamento do CNE e do CNS. Posteriormente, 

encaminhará  os  resultados  à  CNRM.  Profa.  Carmen  Cunha  propõe  que  seja  feita  nova 

reunião com este mesmo grupo de trabalho a fim de preparar documento definitivo a ser 

apresentado  ao  plenário  da  CNRM.  Todos  concordaram  com  as  sugestões.  Sem  outras 

discussões, encerrou-se a reunião.

Brasília, 29 de março de 2007.
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