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Organização dos Ministérios, visando a qualificação da

formação dos profissionais da saúde:

� No MS – criação da SGTES (Secretaria de Gestão do Trabalho e da

Educação em Saúde) e do DEGES (Departamento de Gestão do Ensino

em Saúde) 

� No MEC – criação na SESu da DHR (Diretoria de Hospitais

Universitários Federais e Residências em Saúde) 

Organização dos Ministérios, visando a qualificação da

formação dos profissionais da saúde:

� No MS – criação da SGTES (Secretaria de Gestão do Trabalho e da

Educação em Saúde) e do DEGES (Departamento de Gestão do Ensino

em Saúde) 

� No MEC – criação na SESu da DHR (Diretoria de Hospitais

Universitários Federais e Residências em Saúde) 



DIRETORIA DE HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS E 

RESIDÊNCIAS EM SAÚDE – DHR

� Coordenação Geral de Hospitais Universitários (CGHU) 

� Coordenação Geral de Residências em Saúde (CGRS) 

�Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) 

� Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS) 

DIRETORIA DE HOSPITAIS UNIVERSITDIRETORIA DE HOSPITAIS UNIVERSITÁÁRIOS FEDERAIS E RIOS FEDERAIS E 

RESIDRESIDÊÊNCIAS EM SANCIAS EM SAÚÚDE DE –– DHRDHR

�� CoordenaCoordenaçãçãoo GeralGeral de de HospitaisHospitais UniversitUniversitááriosrios (CGHU)(CGHU)  

�� CoordenaCoordenaçãçãoo GeralGeral de de ResidResidêênciasncias emem SaSaúúdede (CGRS) (CGRS) 

��ComissComissããoo NacionalNacional de de ResidResidêênciancia MMéédicadica (CNRM) (CNRM) 

�� ComissComissããoo NacionalNacional de de ResidResidêênciancia MultiprofissionalMultiprofissional emem SaSaúúdede (CNRMS)(CNRMS)  



QUEM É A EQUIPE DE SAÚDE: Resolução CNS 287/98QUEM QUEM ÉÉ A EQUIPE DE SAA EQUIPE DE SAÚÚDE: DE: ResoluResoluçãçãoo CNS 287/98CNS 287/98

1. Biologia

2. Biomedicina

3. Educação Física

4. Enfermagem

5. Farmácia

6. Fisioterapia

7. Fonoaudiologia

1.1. BiologiaBiologia

2.2. BiomedicinaBiomedicina

3.3. EducaEducaçãçãoo FFíísicasica

4.4. EnfermagemEnfermagem

5.5. FarmFarmááciacia

6.6. FisioterapiaFisioterapia

7.7. FonoaudiologiaFonoaudiologia

8. Medicina

9. Veterinária

10. Nutrição

11.Odontologia

12. Psicologia

13. Serviço Social

14.  Terapia Ocupacional

8. 8. MedicinaMedicina

9. 9. VeterinVeterinááriaria

10. 10. NutriNutriçãçãoo

11.Odontologia11.Odontologia

12. 12. PsicologiaPsicologia

13. 13. ServiServiççoo SocialSocial

14.  14.  TerapiaTerapia OcupacionalOcupacional



A Residência como estratégia de qualificação de RH na saúde:A A ResidResidêênciancia comocomo estratestratéégiagia de de qualificaqualificaçãçãoo de RH de RH nana sasaúúdede::

�A residência médica está regulamentada desde 1977 (Decreto

80.281), sendo gerida no plano nacional pela Comissão Nacional de 

Residência Médica (CNRM), criada pelo mesmo Decreto.

�Lei 11.129 de 30 de junho de 2005 cria a Comissão Nacional de 

Residência Multiprofissional em Saúde.

��A A residresidêênciancia mméédicadica estestáá regulamentadaregulamentada desdedesde 1977 (1977 (DecretoDecreto

80.281), 80.281), sendosendo geridagerida no no planoplano nacionalnacional pelapela ComissComissããoo NacionalNacional de de 

ResidResidêênciancia MMéédicadica (CNRM), (CNRM), criadacriada pelopelo mesmomesmo DecretoDecreto..

��Lei 11.129 de 30 de Lei 11.129 de 30 de junhojunho de 2005 de 2005 criacria a a ComissComissããoo NacionalNacional de de 

ResidResidêênciancia MultiprofissionalMultiprofissional emem SaSaúúdede..



Residência: ConcepçãoResidResidêênciancia: : ConcepConcepçãçãoo

� Modalidade de Pós-graduação lato sensu caracterizada pelo

treinamento em serviço, supervisionada por profissionais

capacitados (preceptoria), em regime de dedicação exclusiva,

funcionando em instituições de saúde. 

� Duração mínima de 2 anos, com 60 horas semanais de atividades, 

incluindo 4 horas semanais de sessões de atualização, seminários, 

com a participação ativa dos alunos.    

�� ModalidadeModalidade de de PPóóss--graduagraduaçãçãoo latolato sensusensu caracterizadacaracterizada pelopelo

treinamentotreinamento emem serviserviççoo, , supervisionadasupervisionada porpor profissionaisprofissionais

capacitadoscapacitados ((preceptoriapreceptoria), ), emem regime de regime de dedicadedicaçãçãoo exclusivaexclusiva,,

funcionandofuncionando emem instituiinstituiçõçõeses de de sasaúúdede. . 

�� DuraDuraçãçãoo mmíínimanima de 2 de 2 anosanos, com , com 60 60 horashoras semanaissemanais de de atividadesatividades, , 

incluindoincluindo 4 4 horashoras semanaissemanais de de sesssessõõeses de de atualizaatualizaçãçãoo, , seminseminááriosrios, , 

com a com a participaparticipaçãçãoo ativaativa dos dos alunosalunos.    .    



Treinamento em serviço: algumas definiçõesTreinamentoTreinamento emem serviserviççoo: : algumasalgumas definidefiniçõçõeses

� Trata-se de uma atividade profissional, pois os residentes são todos

profissionais devidamente registrados pelos seus respectivos

Conselhos e, portanto, respondem ética e legalmente por sua prática;

� Os residentes são, entretanto, profissionais em treinamento, portanto

são considerados aprendizes, sob a tutela e responsabilidade da

instituição que os cadastrou, e que deve oferecer supervisão direta

das atividades por eles desenvolvidas;

�� TrataTrata--se de se de umauma atividadeatividade profissionalprofissional, , poispois osos residentesresidentes ssããoo todostodos

profissionaisprofissionais devidamentedevidamente registradosregistrados pelospelos seusseus respectivosrespectivos

ConselhosConselhos e, e, portantoportanto, , respondemrespondem ééticatica e e legalmentelegalmente porpor suasua prprááticatica;;

�� Os Os residentesresidentes ssããoo, , entretantoentretanto, , profissionaisprofissionais emem treinamentotreinamento, , portantoportanto

ssããoo consideradosconsiderados aprendizesaprendizes, sob a , sob a tutelatutela e e responsabilidaderesponsabilidade dada

instituiinstituiçãçãoo queque osos cadastroucadastrou, e , e queque devedeve ofereceroferecer supervissupervisããoo diretadireta

dasdas atividadesatividades porpor eleseles desenvolvidasdesenvolvidas;;



Treinamento em serviço: algumas definiçõesTreinamentoTreinamento emem serviserviççoo: : algumasalgumas definidefiniçõçõeses

� Por se tratar de um programa de treinamento com tempo de duração

que deve ser claramente pré-determinado pelo edital de seleção, a 

residência não configura vínculo empregatício, embora o residente

desempenhe atividade profissional;

� Assim, a bolsa percebida pelo residente caracteriza-se como bolsa-

trabalho, razão pela qual sobre ela incidem os descontos de imposto

de renda e previdência social;

�� PorPor se se tratartratar de um de um programaprograma de de treinamentotreinamento com tempo de com tempo de duraduraçãçãoo

queque devedeve ser ser claramenteclaramente prpréé--determinadodeterminado pelopelo editaledital de de seleseleçãçãoo, a , a 

residresidêênciancia nnããoo configuraconfigura vvíínculonculo empregatempregatííciocio, , emboraembora o o residenteresidente

desempenhedesempenhe atividadeatividade profissionalprofissional;;

�� AssimAssim, a , a bolsabolsa percebidapercebida pelopelo residenteresidente caracterizacaracteriza--se se comocomo bolsabolsa--

trabalhotrabalho, , razrazããoo pelapela qualqual sobresobre elaela incidemincidem osos descontosdescontos de de impostoimposto

de de rendarenda e e previdprevidêênciancia social;social;



Treinamento em serviço: algumas definiçõesTreinamentoTreinamento emem serviserviççoo: : algumasalgumas definidefiniçõçõeses

� Por outro lado, dada a extensa carga horária em que o residente

presta serviço à instituição, a mesma deve oferecer-lhe condições

adequadas para o desempenho de suas atividades práticas, para

estudo, para repouso e alimentação;

� A instituição é responsável também pela oferta de uma programação

de ensino teórico e prático compatível com a formação especializada

nas áreas de concentração e profissões para as quais abriu vagas, 

dispondo de infra-estrutura e massa crítica adequadas. 

�

�� PorPor outrooutro ladolado, dada a , dada a extensaextensa cargacarga horhorááriaria emem queque o o residenteresidente

prestapresta serviserviççoo àà instituiinstituiçãçãoo, a , a mesmamesma devedeve ofereceroferecer--lhelhe condicondiçõçõeses

adequadasadequadas parapara o o desempenhodesempenho de de suassuas atividadesatividades prprááticasticas, , parapara

estudoestudo, , parapara repousorepouso e e alimentaalimentaçãçãoo;;

�� A A instituiinstituiçãçãoo éé responsresponsáávelvel tambtambéémm pelapela ofertaoferta de de umauma programaprogramaçãçãoo

de de ensinoensino teteóóricorico e e prprááticotico compatcompatíívelvel com a com a formaformaçãçãoo especializadaespecializada

nasnas ááreasreas de de concentraconcentraçãçãoo e e profissprofissõõeses parapara as as quaisquais abriuabriu vagasvagas, , 

dispondodispondo de de infrainfra--estruturaestrutura e e massamassa crcrííticatica adequadasadequadas. . 

��



� Programas de residência em áreas profissionais da saúde, além da Medicina,  já

existem há cerca de 30 anos, porém sem regulamentação.

� Na década de 1990, iniciou-se uma movimentação política, buscando a 

regulamentação de tais programas, porém este movimento encontrou forte oposição

por parte das lideranças médicas da época, especialmente na Comissão Nacional de 

Residência Médica.

� A ação do Ministério da Saúde, no sentido de apoiar a criação dos programas de 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família, foi essencial para a evolução

desse movimento.

�� ProgramasProgramas de de residresidêênciancia emem ááreasreas profissionaisprofissionais dada sasaúúdede, , alaléémm dada MedicinaMedicina,  ,  jjáá

existemexistem hháá cercacerca de 30 de 30 anosanos, , porporéémm semsem regulamentaregulamentaçãçãoo..

�� Na Na ddéécadacada de 1990, de 1990, iniciouiniciou--se se umauma movimentamovimentaçãçãoo polpolííticatica, , buscandobuscando a a 

regulamentaregulamentaçãçãoo de de taistais programasprogramas, , porporéémm esteeste movimentomovimento encontrouencontrou forte forte oposioposiçãçãoo

porpor parteparte dasdas lideranlideranççasas mméédicasdicas dada éépocapoca, , especialmenteespecialmente nana ComissComissããoo NacionalNacional de de 

ResidResidêênciancia MMéédicadica..

�� A A aaçãçãoo do do MinistMinistéériorio dada SaSaúúdede, no , no sentidosentido de de apoiarapoiar a a criacriaçãçãoo dos dos programasprogramas de de 

ResidResidêênciancia MultiprofissionalMultiprofissional emem SaSaúúdede dada FamFamíílialia, , foifoi essencialessencial parapara a a evoluevoluçãçãoo

dessedesse movimentomovimento..

Residências não médicas: contextualização históricaResidResidêênciasncias nnããoo mméédicasdicas: : contextualizacontextualizaçãçãoo histhistóóricarica



� Organização de uma publicação, registrando o desenvolvimento e qualidade

dos programas financiados pelo DEGES/SGTES/MS, com o objetivo de 
favorecer a consolidação desta política, retratando os resultados já

alcançados e subsidiando a manutenção e ampliação dos investimentos

realizados até aqui.

� Portaria Interministerial n. 45/2007 que instituiu a Comissão Nacional de 

Residência Multiprofissional em Saúde tramitou em dezembro, publicada em

janeiro/2007.

� Nomeação e Instalação da CNRMS pela Portaria Interministerial n. 698/2007

� Realização do III Seminário Nacional, em outubro de 2008.

�� OrganizaOrganizaçãçãoo de de umauma publicapublicaçãçãoo, , registrandoregistrando o o desenvolvimentodesenvolvimento e e qualidadequalidade

dos dos programasprogramas financiadosfinanciados pelopelo DEGES/SGTES/MS, com o DEGES/SGTES/MS, com o objetivoobjetivo de de 

favorecerfavorecer a a consolidaconsolidaçãçãoo destadesta polpolííticatica, , retratandoretratando osos resultadosresultados jjáá

alcanalcanççadosados e e subsidiandosubsidiando a a manutenmanutençãçãoo e e ampliaampliaçãçãoo dos dos investimentosinvestimentos

realizadosrealizados atatéé aquiaqui..

�� PortariaPortaria InterministerialInterministerial n. 45/2007 n. 45/2007 queque instituiuinstituiu a a ComissComissããoo NacionalNacional de de 

ResidResidêênciancia MultiprofissionalMultiprofissional emem SaSaúúdede tramitoutramitou emem dezembrodezembro, , publicadapublicada emem

janeiro/2007.janeiro/2007.

�� NomeaNomeaçãçãoo e e InstalaInstalaçãçãoo dada CNRMS CNRMS pelapela PortariaPortaria InterministerialInterministerial n. 698/2007n. 698/2007

�� RealizaRealizaçãçãoo do III do III SeminSeminááriorio NacionalNacional, , emem outubrooutubro de 2008.de 2008.

Contextualização históricaContextualizaContextualizaçãçãoo histhistóóricarica



Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde

(CNRMS)

ComissComissããoo NacionalNacional de de ResidResidêênciancia MultiprofissionalMultiprofissional emem SaSaúúdede

(CNRMS)(CNRMS)

� Vinculada à Diretoria de Hospitais Universitários e Residências

em Saúde (DHR), da Secretaria de Educação Superior do MEC

� Coordenação e apoio administrativo compartilhados entre a DHR 

e o DEGES (SGTES/MS) 

�� VinculadaVinculada àà DiretoriaDiretoria de de HospitaisHospitais UniversitUniversitááriosrios e e ResidResidêênciasncias

emem SaSaúúdede (DHR), (DHR), dada SecretariaSecretaria de de EducaEducaçãçãoo Superior do MECSuperior do MEC

�� CoordenaCoordenaçãçãoo e e apoioapoio administrativoadministrativo compartilhadoscompartilhados entreentre a DHR a DHR 

e o DEGES (SGTES/MS)e o DEGES (SGTES/MS)  



Regimento Interno da CNRMSRegimento Interno da CNRMSRegimento Interno da CNRMS

� PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 593, DE 15 DE MAIO DE 2008: Dispõe 

sobre a estrutura, organização e funcionamento da Comissão Nacional de 

Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS.

� Secretaria Executiva: indicada pelo pleno da CNRMS a Dra. Maria Teresa 

Pereira, representante das Associações de Ensino das profissões da 

saúde, tendo a Dra. Maria Madalena Januário Leite como sua suplente.

� Subcomissões

� Câmaras Técnicas

�� PORTARIA INTERMINISTERIAL PORTARIA INTERMINISTERIAL NNºº 593, DE 15 DE MAIO DE 2008: 593, DE 15 DE MAIO DE 2008: DispDispõõe e 

sobre a estrutura, organizasobre a estrutura, organizaçãção e funcionamento da Comisso e funcionamento da Comissãão Nacional de o Nacional de 

ResidResidêência ncia MultiprofissionalMultiprofissional em Saem Saúúde de -- CNRMS.CNRMS.

�� Secretaria Executiva: Secretaria Executiva: indicada pelo pleno da CNRMS a indicada pelo pleno da CNRMS a Dra.Dra. Maria Teresa Maria Teresa 

PereiraPereira, representante das Associa, representante das Associaçõções de Ensino das profisses de Ensino das profissõões da es da 

sasaúúde, tendo a Dra. Maria Madalena Janude, tendo a Dra. Maria Madalena Januáário Leite como sua suplente.rio Leite como sua suplente.

�� SubcomissSubcomissõõeses

�� CCââmaras Tmaras Téécnicascnicas



Câmaras Técnicas - pressupostosCCââmaras Tmaras Téécnicas cnicas -- pressupostospressupostos

� Necessidades de saúde e as políticas de saúde são referências para a 

criação de áreas de especialização que requeiram formação na modalidade 

de residência (epscialização em serviço) - olhar da gestão e do controle 

social

� Critérios técnicos específicos para o desenvolvimento das 

especializações das diferentes profissões – o olhar das entidades 

profissionais; 

� Aspectos político-pedagógicos para organização dos programas - olhar 

das associações de ensino, coordenações de programa e residentes.

� Necessidades de saúde e as políticas de saúde são referências para a 

criação de áreas de especialização que requeiram formação na modalidade 

de residência (epscialização em serviço) - olhar da gestão e do controle 

social

� Critérios técnicos específicos para o desenvolvimento das 

especializações das diferentes profissões – o olhar das entidades 

profissionais; 

� Aspectos político-pedagógicos para organização dos programas - olhar 

das associações de ensino, coordenações de programa e residentes.



Áreas Temáticas PropostasÁÁreas Temreas Temááticas Propostasticas Propostas

� Especialidades Clínicas - enfermagem, odontologia, fisioterapia, 

fonoaudiologia, nutrição, psicologia, serviço social, farmácia; 

� Especialidades Cirúrgicas - odontologia, enfermagem, fisioterapia, 

fonoaudiologia, nutrição, psicologia, serviço social, farmácia;

� Reabilitação Física - enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia 

ocupacional, nutrição, educação física, serviço social; 

� Intensivismo - enfermagem, fisioterapia, psicologia, nutrição; 

� Urgência/Trauma - enfermagem, fisioterapia, odontologia, serviço social; 

� Especialidades Clínicas - enfermagem, odontologia, fisioterapia, 

fonoaudiologia, nutrição, psicologia, serviço social, farmácia; 

� Especialidades Cirúrgicas - odontologia, enfermagem, fisioterapia, 

fonoaudiologia, nutrição, psicologia, serviço social, farmácia;

� Reabilitação Física - enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia 

ocupacional, nutrição, educação física, serviço social; 

� Intensivismo - enfermagem, fisioterapia, psicologia, nutrição; 

� Urgência/Trauma - enfermagem, fisioterapia, odontologia, serviço social; 



Áreas Temáticas PropostasÁÁreas Temreas Temááticas Propostasticas Propostas

� Saúde Mental  - psicologia, terapia ocupacional, enfermagem, serviço 

social;

� Atenção Básica/ Saúde da Família  - enfermagem, odontologia, fisioterapia, 

fonoaudiologia, terapia ocupacional, serviço social, educação física, 

nutrição, psicologia; 

� Saúde Coletiva  - enfermagem, odontologia, fisioterapia, serviço social, 

educação física, nutrição, terapia ocupacional, fonoaudiologia, farmácia, 

veterinária; 

� Apoio Diagnóstico  e Terapêutico  - biomedicina, farmácia, biologia;

� Saúde Animal – veterinária.

�� SaSaúúde Mental  de Mental  -- psicologia, terapia ocupacional, enfermagem, servipsicologia, terapia ocupacional, enfermagem, serviçço o 

social;social;

�� AtenAtençãção Bo Báásica/ Sasica/ Saúúde da Famde da Famíília  lia  -- enfermagem, odontologia, fisioterapia, enfermagem, odontologia, fisioterapia, 

fonoaudiologiafonoaudiologia, terapia ocupacional, servi, terapia ocupacional, serviçço social, educao social, educaçãção fo fíísica, sica, 

nutrinutriçãção, psicologia; o, psicologia; 

�� SaSaúúde Coletiva  de Coletiva  -- enfermagem, odontologia, fisioterapia, servienfermagem, odontologia, fisioterapia, serviçço social, o social, 

educaeducaçãção fo fíísica, nutrisica, nutriçãção, terapia ocupacional, o, terapia ocupacional, fonoaudiologiafonoaudiologia, farm, farmáácia, cia, 

veterinveterináária; ria; 

�� Apoio DiagnApoio Diagnóóstico  e Terapstico  e Terapêêutico  utico  -- biomedicina, farmbiomedicina, farmáácia, biologia;cia, biologia;

�� SaSaúúde Animal de Animal –– veterinveterináária.ria.



Portaria n°°°° 1.077/2009: composição da CNRMS e nova 
sistemática de substituição ao fim de mandato dos membros 

(12/11/2009)

Portaria nPortaria n°°°°°°°° 1.077/2009: composi1.077/2009: composiçãção da CNRMS e nova o da CNRMS e nova 
sistemsistemáática de substituitica de substituiçãção ao fim de mandato dos membros o ao fim de mandato dos membros 

(12/11/2009)(12/11/2009)

I - o Diretor do Departamento de Hospitais Universitários  Federais e Residências em Saúde do Ministério da Educação,  
membro nato e seu Presidente;

II - o Coordenador Geral de Residências em Saúde do Ministério da Educação, membro nato;

III - o Coordenador Geral de Hospitais Universitários Federais do Ministério da Educação, membro nato;

IV - o Diretor do Departamento de Gestão da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, membro nato e seu Vice-
Presidente;

V - o Coordenador Geral de Ações Estratégicas em Educação na Saúde do Ministério da Saúde, membro nato;

VI - dois representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS;

VII - dois representantes do Conselho Nacional de Secretários  Municipais de Saúde - CONASEMS;

VIII - dois representantes das Instituições de Ensino Superior, que desenvolvam Programas de Residência 
Multiprofissional ou Residência em Área Profissional da Saúde;

IX - dois representantes dos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde e Residências em Área Profissional da 
Saúde;

X - dois representantes dos Residentes de Residências Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde;

XI - um representante das Associações de Ensino das profissões da saúde, referidas no Artigo primeiro, Parágrafo único;

XII - um representante dos Conselhos Profissionais das profissões da saúde referidas no Artigo primeiro, Parágrafo único;

XIII - um representante das entidades sindicais nacionais representativas de trabalhadores da área da saúde, no âmbito 
das profissões da saúde referidas no Artigo primeiro, Parágrafo único;

I - o Diretor do Departamento de Hospitais Universitários  Federais e Residências em Saúde do Ministério da Educação,  
membro nato e seu Presidente;

II - o Coordenador Geral de Residências em Saúde do Ministério da Educação, membro nato;

III - o Coordenador Geral de Hospitais Universitários Federais do Ministério da Educação, membro nato;

IV - o Diretor do Departamento de Gestão da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, membro nato e seu Vice-
Presidente;

V - o Coordenador Geral de Ações Estratégicas em Educação na Saúde do Ministério da Saúde, membro nato;

VI - dois representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS;

VII - dois representantes do Conselho Nacional de Secretários  Municipais de Saúde - CONASEMS;

VIII - dois representantes das Instituições de Ensino Superior, que desenvolvam Programas de Residência 
Multiprofissional ou Residência em Área Profissional da Saúde;

IX - dois representantes dos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde e Residências em Área Profissional da 
Saúde;

X - dois representantes dos Residentes de Residências Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde;

XI - um representante das Associações de Ensino das profissões da saúde, referidas no Artigo primeiro, Parágrafo único;

XII - um representante dos Conselhos Profissionais das profissões da saúde referidas no Artigo primeiro, Parágrafo único;

XIII - um representante das entidades sindicais nacionais representativas de trabalhadores da área da saúde, no âmbito 
das profissões da saúde referidas no Artigo primeiro, Parágrafo único;



CNRMS – atividades 2010CNRMS CNRMS –– atividades 2010atividades 2010

� Realizadas 4 reuniões Plenárias

� Revisão do Regimento Interno

� Eleição da Secretária Executiva

� Implementação das Câmaras Técnicas

� Publicadas as Resoluções:

� RESOLUÇÃO Nº 2, DE 4 DE MAIO DE 2010 - dispõe sobre a organização, o 

funcionamento e as atribuições da Comissão de Residência Multiprofissional

(COREMU) das instituições que oferecem programas de residência 

multiprofissional ou em área profissional da saúde.

� RESOLUÇÃO Nº 3, DE 4 DE MAIO DE 2010 - dispõe sobre a duração e a carga horária 

dos programas de Residência Multiprofissional em Saúde e de Residência em 

Área Profissional da Saúde e sobre a avaliação e a freqüência dos profissionais 

da saúde residentes.

�� Realizadas 4 reuniRealizadas 4 reuniõões Plenes Plenááriasrias

�� RevisRevisãão do Regimento Internoo do Regimento Interno

�� EleiEleiçãção da Secreto da Secretáária Executivaria Executiva

�� ImplementaImplementaçãção das Co das Cââmaras Tmaras Téécnicascnicas

�� Publicadas as ResoluPublicadas as Resoluçõções:es:

�� RESOLURESOLUÇÃÇÃO O NNºº 2, DE 4 DE MAIO DE 2010 2, DE 4 DE MAIO DE 2010 -- dispdispõõe sobre a organizae sobre a organizaçãção, o o, o 

funcionamento e as atribuifuncionamento e as atribuiçõções da Comisses da Comissãão de Resido de Residêência ncia MultiprofissionalMultiprofissional

(COREMU) das institui(COREMU) das instituiçõções que oferecem programas de resides que oferecem programas de residêência ncia 

multiprofissionalmultiprofissional ou em ou em áárea profissional da sarea profissional da saúúde.de.

�� RESOLURESOLUÇÃÇÃO O NNºº 3, DE 4 DE MAIO DE 2010 3, DE 4 DE MAIO DE 2010 -- dispdispõõe sobre a durae sobre a duraçãção e a carga horo e a carga horáária ria 

dos programas de Residdos programas de Residêência ncia MultiprofissionalMultiprofissional em Saem Saúúde e de Residde e de Residêência em ncia em 

ÁÁrea Profissional da Sarea Profissional da Saúúde e sobre a avaliade e sobre a avaliaçãção e a freqo e a freqüêüência dos profissionais ncia dos profissionais 

da sada saúúde residentes.de residentes.



RESOLUÇÃO Nº 3, DE 4 DE MAIO DE 2010:
Carga Horária dos Programas de Residência em Saude

RESOLURESOLUÇÃÇÃO O NNºº 3, DE 4 DE MAIO DE 2010:3, DE 4 DE MAIO DE 2010:

Carga HorCarga Horáária dos Programas de Residria dos Programas de Residêência em ncia em SaudeSaude

� Carga horária mínima total = 5.760 horas

� 30 dias consecutivos de férias ou 2 períodos de 15 dias

� 80% de atividades práticas e 20% de atividades teóricas ou teórico-práticas

� Art 3°°°° As atividades teóricas, teórico-práticas e práticas devem necessariamente 

incluir, além do conteúdo especifico voltado à(s) área(s) de concentração e área(s) 

profissional(is) a que se refere(m) o(s) programa(s), temas relacionados à bioética, à

ética profissional, à metodologia científica, à epidemiologia, à estatística, às 

políticas públicas de saúde e ao Sistema Único de Saúde.

� Art 4°°°°A avaliação do desempenho do residente deverá ter caráter formativo e 

somativo, com utilização de instrumentos que contemplem os atributos cognitivos, 

atitudinais e psicomotores estabelecidos pela Comissão de Residência 

Multiprofissional (COREMU) da instituição.

�� Carga horCarga horáária mria míínima total = 5.760 horasnima total = 5.760 horas

�� 30 dias consecutivos de f30 dias consecutivos de féérias ou 2 perrias ou 2 perííodos de 15 diasodos de 15 dias

�� 80% de atividades pr80% de atividades prááticas e 20% de atividades teticas e 20% de atividades teóóricas ou ricas ou teteóóricorico--prprááticasticas

�� ArtArt 33°°°°°°°° As atividades teAs atividades teóóricas, ricas, teteóóricorico--prprááticasticas e pre prááticas devem necessariamente ticas devem necessariamente 

incluir, alincluir, aléém do contem do conteúúdo especifico voltado do especifico voltado àà(s) (s) áárea(s) de concentrarea(s) de concentraçãção e o e áárea(s) rea(s) 

profissional(is) a que se refere(m) o(s) programa(s), temas relaprofissional(is) a que se refere(m) o(s) programa(s), temas relacionados cionados àà biobioééticatica, , àà

éética profissional, tica profissional, àà metodologia cientmetodologia cientíífica, fica, àà epidemiologia, epidemiologia, àà estatestatíística, stica, ààs s 

polpolííticas pticas púúblicas de sablicas de saúúde e ao Sistema de e ao Sistema ÚÚnico de Sanico de Saúúde.de.

�� ArtArt 44°°°°°°°°A avaliaA avaliaçãção do desempenho do residente devero do desempenho do residente deveráá ter carter carááter formativo e ter formativo e 

somativosomativo, com utiliza, com utilizaçãção de instrumentos que contemplem os atributos cognitivos, o de instrumentos que contemplem os atributos cognitivos, 

atitudinaisatitudinais e e psicomotorespsicomotores estabelecidos pela Comissestabelecidos pela Comissãão de Resido de Residêência ncia 

MultiprofissionalMultiprofissional (COREMU) da institui(COREMU) da instituiçãçãoo..





Ações governamentais de apoio à residência
multiprofissional e em área profissional

AAçõçõeses governamentaisgovernamentais de de apoioapoio àà residresidêênciancia
multiprofissionalmultiprofissional e e emem áárearea profissionalprofissional

� Implantação e viabilização da CNRMS: infraestrutura, diárias e 

passagens

� Implantação de sistema informatizado de acompanhamento dos 

programas

� Início do processo de avaliação para autorização e reconhecimento

dos programas em funcionamento

� Mestrado Profissional Associado a Residências em Saúde –

Edital CAPES

�� ImplantaImplantaçãçãoo e e viabilizaviabilizaçãçãoo dada CNRMS: CNRMS: infraestruturainfraestrutura, , didiááriasrias e e 

passagenspassagens

�� ImplantaImplantaçãçãoo de de sistemasistema informatizadoinformatizado de de acompanhamentoacompanhamento dos dos 

programasprogramas

�� InInííciocio do do processoprocesso de de avaliaavaliaçãçãoo parapara autorizaautorizaçãçãoo e e reconhecimentoreconhecimento

dos dos programasprogramas emem funcionamentofuncionamento

�� MestradoMestrado ProfissionalProfissional AssociadoAssociado a a ResidResidêênciasncias emem SaSaúúdede ––

EditalEdital CAPESCAPES



Ações governamentais de apoio à residência
multiprofissional e em área profissional

AAçõçõeses governamentaisgovernamentais de de apoioapoio àà residresidêênciancia
multiprofissionalmultiprofissional e e emem áárearea profissionalprofissional

� Implantação do Programa de Residência Integrada

Multiprofissional em Saúde na rede de HU’s federais pelo MEC: 

� 35 programas – 500 vagas

� Investimento de R$ 28 milhões/ano

� Programa de financiamento de residências multiprofissionais do 

Ministério da Saúde

�Revisão do formato de financiamento – ampliação

� Investimento de R$ 133,5 milhões de 2006 a 2008

� Alcance: passou de 10 para 25 Estados neste período

� Foco prioritário na RMSF, mas com ampliação do escopo

para outras áreas e formatos

�� ImplantaImplantaçãçãoo do do ProgramaPrograma de de ResidResidêênciancia IntegradaIntegrada

MultiprofissionalMultiprofissional emem SaSaúúdede nana rederede de de HUHU’’ss federaisfederais pelopelo MEC: MEC: 

�� 35 35 programasprogramas –– 500 500 vagasvagas

�� InvestimentoInvestimento de R$ 28 de R$ 28 milhmilhõões/anoes/ano

�� ProgramaPrograma de de financiamentofinanciamento de de residresidêênciasncias multiprofissionaismultiprofissionais do do 

MinistMinistéériorio dada SaSaúúdede

��RevisRevisããoo do do formatoformato de de financiamentofinanciamento –– ampliaampliaçãçãoo

�� InvestimentoInvestimento de R$ 133,5 de R$ 133,5 milhmilhõõeses de 2006 a 2008de 2006 a 2008

�� AlcanceAlcance: : passoupassou de 10 de 10 parapara 25 25 EstadosEstados nesteneste perperííodoodo

�� FocoFoco prioritprioritááriorio nana RMSF, RMSF, masmas com com ampliaampliaçãçãoo do do escopoescopo

parapara outrasoutras ááreasreas e e formatosformatos



NNúúmero de profissionais por anomero de profissionais por ano

2006 2007 2008 TOTAL
ENFERMEIRO 140 195 61 396
ODONTÓLOGO 97 106 40 243
PSICÓLOGO 74 56 30 160
NUTRICIONISTA 19 49 24 92
ASSISTENTE SOCIAL 53 53 20 126
TERAPEUTA OCUPACIONAL 17 26 10 53
EDUCADOR FÍSICO 22 35 6 63
FARMACEUTICO 32 36 15 83
FONOAUDIÓLOGO 3 27 10 40
MÉDICO 65 61 0 126
FISIOTERAPEUTA 20 53 24 97
MÉDICO VETERINÁRIO 0 6 0 6
BIOQUÍMICO 0 2 0 2

TOTAL 542 705 240 1487



Distribuição dos Programas de Residência 
Integrada Multiprofissional dos Hospitais 

Universitários Federais



ProgramaPrograma de de ResidResidêênciancia IntegradaIntegrada MultiprofissionalMultiprofissional
emem SaSaúúdede dos dos HUHU’’ss FederaisFederais

Agenda:Agenda:
1 1 –– OficinaOficina dos dos HUsHUs emem BrasBrasíília lia –– MaioMaio de 2009 de 2009 parapara definidefiniçãçãoo de um de um modelomodelo consensual.consensual.
2 2 –– OficinasOficinas LocaisLocais : Academia + : Academia + ServiServiççoo parapara planejamentoplanejamento dos dos programasprogramas..
3 3 –– CadastramentoCadastramento dos dos novosnovos programasprogramas
4 4 –– VisitasVisitas parapara credenciamentocredenciamento
5 5 –– LanLanççamentoamento dos dos editaiseditais de de seleseleçãçãoo parapara 20102010 emem conjuntoconjunto com com osos dada residresidêênciancia MMéédicadica

Atividades Teóricas e Práticas Integradas
Multiprofissionais

Atividades
específicas
das Áreas

Profissionai
s

Atividades
específicas
das Áreas

Profissionai
s

EixoEixo TransversalTransversal



Alguns pressupostos:

� Necessária integração Academia – Serviço: docentes das

universidades devem estar articulados com os profissionais

preceptores dos hospitais;

� Articulação com os gestores Estadual e Municipal e o controle

social, por meio da Comissão de Acompanhamento de Contratos do 

Hospital;

� Pelo menos três profissões envolvidas em cada programa; 

AlgunsAlguns pressupostospressupostos::

� Necessária integração Academia – Serviço: docentes das

universidades devem estar articulados com os profissionais

preceptores dos hospitais;

� Articulação com os gestores Estadual e Municipal e o controle

social, por meio da Comissão de Acompanhamento de Contratos do 

Hospital;

� Pelo menos três profissões envolvidas em cada programa; 



Alguns pressupostos:

� Foco para a escolha das áreas de concentração dos programas a 

serem oferecidos por cada hospital: 

� Definição das áreas de concentração dos programas segundo as 

demandas locorregionais de profissionais e a capacidade operacional

das instituições;

� Priorização das políticas de Estado de saúde, definidas pelo
Ministério da Saúde, como por ex: Atenção Cardiovascular, Urgências
e Emergências, Atenção em Oncologia, Terapia Intensiva, Saúde da
Criança, Saúde da Mulher, Atenção ao Paciente Renal, etc...

AlgunsAlguns pressupostospressupostos::

� Foco para a escolha das áreas de concentração dos programas a 

serem oferecidos por cada hospital: 

� Definição das áreas de concentração dos programas segundo as 

demandas locorregionais de profissionais e a capacidade operacional

das instituições;

� Priorização das políticas de Estado de saúde, definidas pelo
Ministério da Saúde, como por ex: Atenção Cardiovascular, Urgências
e Emergências, Atenção em Oncologia, Terapia Intensiva, Saúde da
Criança, Saúde da Mulher, Atenção ao Paciente Renal, etc...



Alguns pressupostos:

� Programas com 60 horas, com garantia dos mesmos benefícios

oferecidos aos residentes médicos;

� R1: rodízio de estágios em diferentes serviços do hospital, 

possibilitando ao residente vivenciar e adquirir experiências diversas, 

sempre sob supervisão direta PRESENCIAL de um preceptor;

Alguns pressupostos:

� ProgramasProgramas com 60 com 60 horashoras, com , com garantiagarantia dos dos mesmosmesmos benefbenefíícioscios

oferecidosoferecidos aosaos residentesresidentes mméédicosdicos;;

�� R1: R1: rodrodííziozio de de estestáágiosgios emem diferentesdiferentes serviserviççosos do hospital, do hospital, 

possibilitandopossibilitando aoao residenteresidente vivenciarvivenciar e e adquiriradquirir experiexperiêênciasncias diversasdiversas, , 

sempresempre sob sob supervissupervisããoo diretadireta PRESENCIAL de um preceptor;PRESENCIAL de um preceptor;



Alguns pressupostos:

� R2: rodízio de estágios na área de concentração escolhida, sob 

supervisão direta de um preceptor. A supervisão deverá ser presencial

na maior parte do tempo, e ocasionalmente poderá ser à distância

(porém por profissional presente na instituição);

� Tanto no R1 como no R2, deverá ser incluído na grade um rodízio

obrigatório na rede básica, em unidade que disponha de equipes de 

Saúde da Família, preferencialmente aquelas onde funcionar também

um Programa de Residência Multiprofissional em SF, de forma a 

propiciar a troca de experiências.

AlgunsAlguns pressupostospressupostos::

� R2: rodízio de estágios na área de concentração escolhida, sob 

supervisão direta de um preceptor. A supervisão deverá ser presencial

na maior parte do tempo, e ocasionalmente poderá ser à distância

(porém por profissional presente na instituição);

� Tanto no R1 como no R2, deverá ser incluído na grade um rodízio

obrigatório na rede básica, em unidade que disponha de equipes de 

Saúde da Família, preferencialmente aquelas onde funcionar também

um Programa de Residência Multiprofissional em SF, de forma a 

propiciar a troca de experiências.



Atenção HospitalarAtenção Hospitalar Atenção BásicaAtenção Básica

Objetivo: IntegraçãoObjetivo: Integração

Residência  
Integrada  

Multiprofissional em 
Atenção Hospitalar

Residência  
Integrada  

Multiprofissional em 
Atenção Hospitalar

Residência    
Multiprofissional em 

Saúde da Família

Residência    
Multiprofissional em 

Saúde da Família

Visão de futuro: movimento circularVisão de futuro: movimento circular



Com a Residência Multiprofissional, deverão ocorrer
mudanças no sistema hospitalar brasileiro, tais como:

� Maior integração da equipe de saúde, numa visão de cuidado ampliada;

� Maior integração com a rede básica;

� Humanização de assistência;

� Melhoria dos indicadores qualitativos de Saúde;

� Redução do tempo de internação dos pacientes;

� Ampliação de programas de atendimento domiciliar;

� Implantação de novos serviços (ex: saúde mental, saúde bucal).

Com a Com a ResidResidêênciancia MultiprofissionalMultiprofissional, , deverdeverããoo ocorrerocorrer
mudanmudanççasas no no sistemasistema hospitalarhospitalar brasileirobrasileiro, , taistais comocomo::

�� MaiorMaior integraintegraçãçãoo dada equipeequipe de de sasaúúdede, , numanuma visvisããoo de de cuidadocuidado ampliadaampliada;;

�� MaiorMaior integraintegraçãçãoo com a com a rederede bbáásicasica;;

�� HumanizaHumanizaçãçãoo de de assistassistêênciancia;;

�� MelhoriaMelhoria dos dos indicadoresindicadores qualitativosqualitativos de de SaSaúúdede;;

�� ReduReduçãçãoo do tempo de do tempo de internainternaçãçãoo dos dos pacientespacientes;;

�� AmpliaAmpliaçãçãoo de de programasprogramas de de atendimentoatendimento domiciliardomiciliar;;

�� ImplantaImplantaçãçãoo de de novosnovos serviserviççosos (ex: (ex: sasaúúdede mental, mental, sasaúúdede bucalbucal).).


