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RESUMO 
 
Introdução: o Médico de Família e Comunidade cuida da saúde das pessoas, 

famílias e comunidades de forma abrangente e continuada. Diante deste contexto, 

vem crescendo a necessidade de formação de médicos de família e comunidade 

capacitados para atuar na Atenção Primária à Saúde, sendo hoje um dos grandes 

desafios para a consolidação de uma Atenção Primária à Saúde de qualidade. Para 

isso, os Programas de Residência Médica são o “padrão-ouro” para esta formação. 

O programa de residência médica em Medicina de Família e Comunidade de um 

município paulista nasce neste contexto, iniciando suas atividades em 2014. 

Objetivos: caracterizar o programa de Residência Médica a partir da perspectiva de 

sua coordenação, identificando seus princípios e pressupostos; mapear e apreender 

a percepção dos residentes quanto ao seu processo de formação, relacionando suas 

expectativas/motivações com a vivência na residência; mapear e apreender a 

percepção dos preceptores quanto à formação dos médicos residentes, identificando 

potências e desafios do projeto pedagógico da residência. Método: foi utilizada a 

metodologia de pesquisa qualitativa. A produção de dados foi construída a partir da 

Triangulação de Métodos, abrangendo entrevistas semiestruturadas, construção de 

narrativas e grupo focal. O campo de estudo é o programa de residência médica em 

Medicina de Família e Comunidade em um município paulista. A análise de dados foi 

empreendida com base na análise de conteúdo, do tipo “temática”. Resultados e 
discussão: a tessitura analítica focalizou a residência em Medicina de Família e 

Comunidade: projeto, potências e desafios. No âmbito do projeto político-pedagógico 

da residência, destacamos a preceptoria em tempo integral e de qualidade e a 

residência em rede como pressupostos fundamentais. No que se refere às potências 

do projeto pedagógico, discutimos as transformações positivas ocorridas na rede de 

saúde do município, a complementação da bolsa de residência pelo município, a 

qualidade da formação dos residentes e a credibilidade e a visibilidade atingidas 

pelo programa estudado. Como desafios do projeto pedagógico foram discutidas a 

construção da autonomia dos residentes e a manutenção do projeto pedagógico em 

relação às mudanças políticas no município. Considerações finais: os dados 

levantados na literatura e produzidos nesta pesquisa nos mostram a importância do 

investimento na formação de profissionais para a atuação no Sistema Único de 

Saúde, em especial na Atenção Primária à Saúde. O presente estudo pretende 

	



	

	

10	

contribuir para a expansão e a qualificação dos programas de residência em 

Medicina de Família e Comunidade no país. 

 

 

Palavras-chave: Residência Médica; Medicina de Família e Comunidade; Atenção 

Primária à Saúde; Relações Interprofissionais; Ensino na Saúde. 
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ABSTRACT: 

Introduction: The General Practitioner cares for the health of individuals, families 

and communities in a comprehensive and on-going manner. Given this context, there 

has been a growing need to train General Practitioner able to work in Primary Health 

Care, and is now one of the great challenges for the consolidation of quality Primary 

Health Care. For this, the Medical Residency Programs are the   "gold standard" for 

this training. The Medical Residency Program in Family Practice of a city in São 

Paulo was created in this context, starting its activities in 2014. Objectives: to 

characterize the medical residency program from the perspective of program 

coordination, identifying its principles and assumptions; mapping and capturing the 

residents' perception during their training process, relating their expectations and 

motivations experienced while in the residence; mapping and capturing the 

perception of tutors regarding the training of resident physicians, identifying 

potentials and challenges of the pedagogical project of the residence. Method: 
qualitative research methodology was used. Data production was constructed from 

the Triangulation of Methods, covering semi-structured interviews, construction of 

narratives and focus group. The field of study is the Medical Residency Program in 

Family Practice in a city of São Paulo. Data analysis was undertaken based on 

content analysis, thematic type. Results and Discussion: the analytical framework 

focused on the residency in Family Practice: project, powers and challenges. Within 

the framework of the political-pedagogical project of the Residence, we emphasize 

full-time and quality pre-tutoring and network residency as fundamental 

presuppositions. With regards to the potentials of the pedagogical project, we 

discussed the positive changes that took place in the health network of the city, the 

addition of the residence permit by the city, the quality of the residents' training and 

the credibility and visibility reached by the program studied. As challenges from the 

pedagogical project, there was a discussion about the construction of the autonomy 

of the residents and the maintenance of the pedagogical project in relation to the 

political changes in the city. Final considerations: the data collected in the literature 

and produced in this research shows us the importance of investing in the training of 

professionals to work in Unified Health System, especially in Primary Health Care. 

The present study aims to contribute to the expansion and qualification of the 

residency programs in family and community medicine in the country. 
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Keywords: Medical Residency; Family Practice; Primary Health Care; 

Interprofessional Relations; Health Education. 
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1. INTRODUÇÃO:  
 
1.1 Na trajetória da pesquisadora, as origens da pesquisa 

  

Minha trajetória profissional tem me levado cada vez mais a analisar o 

contexto da formação de profissionais para a atuação no Sistema Único de Saúde, 

em especial à Atenção Primária à Saúde, devido à minha formação médica em 

Medicina de Família e Comunidade. Atuando como gestora há alguns anos, venho 

me deparando com a escassez de profissionais médicos formados para a atuação 

nesta realidade. No início da pesquisa, trabalhava como coordenadora do programa 

de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, o objeto deste 

estudo. Eu me deparei com o desafio de construir, com a equipe da qual fazia parte, 

o projeto pedagógico desta residência, com a peculiaridade de ser uma secretaria de 

saúde municipal, sem o apoio de uma instituição formadora. Pretendo, por meio 

deste estudo, contribuir com a construção dos conhecimentos acerca deste tema. 

Estudar um objeto tão próximo, em que investi muito tempo e energia, é um 

grande desafio, mas também uma grande possibilidade. Por isso a escolha em 

realizar o Mestrado Profissional como a possibilidade de refletir sobre a minha 

prática e produzir um conhecimento que possa contribuir na transformação e auxiliar 

outros profissionais que enfrentam os desafios no campo da formação e do cuidado 

em saúde.   

Merhy (2004) traz a seguinte reflexão: 

 
Todo pesquisador, como já está consagrado pelas discussões sobre o 
“fazer ciência”, é, além de sujeito epistêmico, ou seja, portador de teorias e 
métodos que lhe permitem debruçar e estudar certos objetos da ciência, um 
sujeito ideológico, um sujeito “cultura”, ou seja, um sujeito interessado que 
dá valor a certas coisas e não outras, que tem certas opções e não outras, 
que tem certas concepções ideológicas e não outras. Porém, eu disse, este 
não é o todo do seu problema. O seu problema é que além de sujeito 
interessado você é um sujeito implicado. Você é o pesquisador e o 
pesquisado. E, assim, o analisador e o analisado. Você é um sujeito 
militante que pretende ser epistêmico...(p.2) 

 

O autor também afirma:  

 
Em Paulo Freire (1975), buscamos uma analogia entre a noção de que a 
cultura não pode ser externalizada e arrancada do sujeito (coletivo ou 
individual) que é sempre um “sabido” por ser portador de saberes, isto 
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porque a cultura lhe é constitutiva, como uma pele; por isso, este sujeito é 
também cultura e seu produtor, o que constitui um pressuposto básico do 
seu estar e ser no mundo. Procuramos olhar a implicação sob o mesmo 
ângulo. Não é possível pensar o sujeito em ação sem sua implicação 
(Mehry, 2004, p.7).  

 

Cecílio (2014) apresenta o conceito de “duplo/tríplice estatuto” para definir os 

pesquisadores que estão implicados como trabalhadores e/ou gestores na área da 

saúde. Profissionais que de alguma forma contribuíram para a discussão e 

implementação das políticas públicas de saúde brasileiras e que estão conduzindo 

estudos para analisar esta realidade. O autor não vê isto como um problema, mas 

traz para a reflexão a necessidade de que estes “estatutos” sejam explicitados pelos 

pesquisadores. Também sinaliza a importância das pesquisas qualitativas como 

desenhos metodológicos possíveis para estes tipos de estudo: “É quando 

progressivamente os estudos qualitativos vão se impondo como um caminho 

importante a ser explorado. É o que poderíamos chamar do “retorno do sujeito” nos 

estudos na saúde...” (p. 115). 

Portanto, explicito meu duplo estatuto, como pesquisadora e como gestora, 

na concepção, juntamente com outras pessoas, do projeto pedagógico da 

Residência em Medicina de Família e Comunidade e me proponho a olhá-la sob 

outros ângulos, produzindo reflexão e conhecimento sobre o tema. 

 

1.2 Referencial teórico 
 

1.2.1 A Residência Médica 
 

No Brasil, existem duas modalidades de ensino de pós-graduação: o stricto 

sensu e o lato sensu. Enquanto o primeiro tem como objetivo formar professores e 

pesquisadores, podendo ser dividido em Mestrado Profissional, Mestrado 

Acadêmico e Doutorado, o segundo tem contribuído para a formação de 

profissionais para assistência, gestão e ensino e divide-se em Especialização, 

Aperfeiçoamento e Residência (Olschowsky, 2001). 

A origem da modalidade de ensino denominada Residência está ligada ao 

significado de moradia, pois historicamente um dos requisitos básicos para os 

candidatos desse tipo de curso era residir na instituição onde se desenvolvia o 

programa de educação em serviço, e os alunos deveriam estar à disposição do 
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hospital em tempo integral (Silveira, 2005). Apesar de atualmente este requisito não 

ser obrigatório, os programas de residência exigem o cumprimento de uma carga 

horária semanal de 60 horas, exigindo-se a dedicação integral ao programa. 

A Residência Médica surgiu nos Estados Unidos da América no fim do século 

19. Em 1879, os professores Osler e Hausted do John Hopkins Hospital “[...] iniciam 

uma programação destinada ao adestramento de médicos após a graduação” 

(Silveira, 2005). Posteriormente, esse Programa ficou conhecido como Residência 

Médica ao visar à especialização do médico recém-formado. Conforme Lázaro da 

Silva (2005), em 1889, o programa criado por Hausted passou a ser considerado a 

primeira Residência Médica, direcionado ao treinamento na área cirúrgica. Osler, 

seguindo o modelo, implementou no mesmo hospital a Residência na Clínica 

Médica, em 1900. 

A partir dessas experiências, a Residência Médica difundiu-se pelos Estados 

Unidos e, posteriormente, em outros países como um programa indispensável para 

o treinamento e a especialização de médicos após a graduação (Lopes; Lima, 2000). 

No Brasil, conforme Silveira (2005), a Residência Médica se iniciou em 1940, 

influenciada pelo modelo americano, centrado no treinamento de habilidades 

técnicas nas instituições hospitalares, modelo da clínica tradicional, hegemônico na 

área da saúde, o qual foi acentuado com a publicação do Relatório Flexner. 

A Medicina foi a primeira profissão a ter uma modalidade de ensino 

legalmente reconhecida enquanto ensino em serviço pós-graduado. Em 1970, o 

Parecer Número 576, do Conselho Federal de Educação (CFE), identificou a 

Residência Médica como o sistema pedagógico ideal para a formação do 

profissional médico (Brasil, 1970). Na sequência, a Residência Médica foi instituída 

através do Decreto Número 80.281, em setembro de 1977, que criou a Comissão 

Nacional de Residência Médica (CNRM) e regulamentou a Residência Médica como 

uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos, funcionando em 

Instituições de Saúde (Feuerwerker, 1998; Silva, 2005). 

 

1.2.2 A Medicina de Família e Comunidade 
 

Definir a especialidade Medicina de Família e Comunidade não é uma tarefa 

fácil, pois, apesar de ser uma especialidade reconhecida no Brasil desde a década 
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de 1960, ela é ainda pouco conhecida pela maior parte da população e mesmo pelos 

próprios médicos e outros profissionais e gestores da área da saúde. 

Para o senso comum, o médico de família é um “clínico geral”, “aquele 

médico antigo, que ia na casa das pessoas”, ou mesmo o médico que não fez 

nenhuma residência, não tem nenhuma especialidade.   

Como definição, podemos dizer que o Médico de Família e Comunidade cuida 

da saúde das pessoas, famílias e comunidades de forma abrangente, continuada e 

contextualizada, tendo como cenário privilegiado de sua prática a Atenção Primária 

à Saúde (APS) (Castro et al, 2014). 

A Medicina de Família e Comunidade é a especialidade médica da 

integralidade com foco centrado na APS. Por isso, é uma especialidade estratégica 

na conformação dos sistemas de saúde. Cabe à MFC, com base em um primeiro e 

fácil acesso, cuidar de forma longitudinal, integral e coordenada da saúde das 

pessoas, considerando seu contexto familiar e comunitário. Portanto, a Medicina de 

Família e Comunidade é um componente primordial da atenção primária à saúde 

(Anderson et al, 2005). 

No Brasil, o Ministério da Saúde utiliza, para a expansão da APS e, portanto, 

para a reorientação do Sistema Único de Saúde (SUS), a Estratégia Saúde da 

Família (ESF). O financiamento da ESF vem crescendo, tendo ultrapassado 3 

bilhões de reais por ano em 2012 e 2013. Vem crescendo também o número de 

equipes implantadas, sendo que, em dezembro de 2013, já eram 34.715 equipes, 

cuidando de aproximadamente 109 milhões de pessoas, o que corresponde a 56,4% 

da população brasileira (Castro et al, 2014). 

Porém, devido à necessidade de expansão muito rápida da ESF e ao não-

crescimento da formação de profissionais para a atuação nesta área, a ESF tem 

incorporado profissionais médicos sem a devida formação em MFC, o que 

compromete a legitimidade do programa (Anderson et al, 2005). 

 

1.2.3 A formação do Médico de Família no Brasil – Desafios 
   

Diante deste contexto, vem crescendo, conjuntamente com a ESF, a 

necessidade de formação de Médicos de Família e Comunidade capacitados para 

atuar na Estratégia, sendo este hoje um dos grandes desafios para a consolidação 

de uma APS de qualidade. Anderson et al., em publicação referente à posição da 
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Sociedade Brasileira de Medicina e Comunidade (SBMFC), em 2007, consideram 

que “a formação (do MFC) deve se inspirar em um modelo de prática médica 

centrada na pessoa e na relação médico/paciente, com foco na família e orientada 

para a comunidade, privilegiando, por consequência, o primeiro contato, o vínculo, a 

continuidade e a integralidade do cuidado na atenção à saúde.” 

Anderson et al., 2007, ratificam a necessidade de se formarem Médicos de 

Família e Comunidade com conhecimentos, habilidades e atitudes centrados nas 

pessoas. Para isso, consideram que os Programas de Residência Médica (PRM) 

são o “padrão-ouro” para essa formação, pois não incluem somente uma suficiente 

carga horária de prática supervisionada mas também a adequada orientação teórica. 

Destacam ainda que, no âmbito da APS, os Programas de Residência Médica em 

Medicina de Família e Comunidade (PRMMFC) são ainda mais relevantes se for 

levado em conta o desafio de formar profissionais que deverão ocupar cada vez 

mais espaços de atividades docentes e de pesquisa. 

Diante desta enorme necessidade de formação de profissionais médicos para 

atuar no SUS, o Ministério da Saúde em 2009 criou o Programa Nacional de Apoio à 

Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas (Pró-Residência), 

através da Portaria Interministerial Número 1001, de 22 de outubro de 2009. Este 

programa implementou duas ações principais: financiamento de bolsas de residência 

para vagas novas em programas prioritários que estejam de acordo com as políticas 

de saúde do SUS e apoio à criação, à ampliação e à requalificação de programas de 

Residência Médica prioritários por meio do apoio matricial interinstitucional. Até este 

ano, as bolsas de Residência Médica eram financiadas pelo Ministério da Educação 

ou pelas Secretarias Estaduais de Saúde.  

Em relação ao estímulo à ampliação de vagas de residência em Medicina de 

Família e Comunidade pelos municípios, em 2012 é lançada a Portaria Número 

3.147/2012, que possibilita a inserção do médico residente, com acompanhamento 

de preceptoria, nas equipes de Saúde da Família no SCNES e também a priorização 

no programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (Requalifica UBS), 

que garante recursos para a construção e a reforma de UBS. Esta ação possibilita 

aumentar os recursos financeiros recebidos pelos municípios do Ministério da 

Saúde, pois permite ampliar equipes de Saúde da Família com médicos residentes, 

elevando os recursos do PAB municipal. 
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Em 2013, é lançado o Edital 29 do Pró-Residência para instituições públicas 

estaduais e municipais e também para hospitais privados sem fins lucrativos. O 

diferencial em relação aos editais anteriores foi a possibilidade de o Ministério da 

Saúde financiar uma vaga já financiada por outra fonte pagadora a cada duas novas 

vagas criadas pela instituição e também a possibilidade de as Secretarias Estaduais 

e Municipais terem seus programas próprios, sem a necessidade de parceria com 

uma IES. Com isto, o Ministério estimula Secretarias Municipais, Estaduais, Distrito 

Federal e instituições privadas a ampliar vagas de Residência Médica.  

Foi publicada também a Portaria 1.248 (2013), que garante o investimento de 

100 milhões de reais por ano do Ministério da Saúde a essas instituições, sendo 200 

mil reais por secretaria para a aplicação em reforma e adequação de espaços e a 

aquisição de material permanente (biblioteca e sala de estudo, entre outros). Além 

disso, serão disponibilizados entre 3 mil reais e 8 mil reais por mês para custeio de 

vaga criada para o hospital ou a Rede de Atenção à Saúde que ampliar pelo menos 

cinco vagas de residência. 

Estas medidas estão em consonância com o proposto pela Lei do Mais 

Médicos (Lei 12.871, de 2013), que pretende universalizar a oferta de vagas de 

Residência Médica a todos os egressos dos cursos de medicina até o final de 2018. 

Além disso, a Medicina de Família e Comunidade passa a ser um pré-requisito 

obrigatório para a maior parte das especialidades médicas, sendo que, a cada duas 

vagas de MFC abertas, será aberta uma vaga de outra especialidade, demonstrando 

assim a maior necessidade de formação de profissionais para a MFC no contexto 

brasileiro atual. 

Os Ministérios da Educação e da Saúde também constroem políticas 

indutoras na formação de outros profissionais não médicos para atuar no SUS com o 

estímulo à criação e à ampliação da residência multiprofissional no país. A 

residência em Área Profissional da Saúde é regulamentada em 2005 pela Lei 

Número 11.129. Em 2009, é lançada a Portaria Interministerial Número 1077/2009, 

que institui o Programa Nacional de Bolsas para Residências Multiprofissionais e em 

Área Profissional da Saúde e a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional 

em Saúde. Esta portaria define: 

 
A Residência Multiprofissional em Saúde e a Residência em Área 
Profissional da Saúde constituem modalidades de ensino de pós-graduação 
lato sensu destinado às profissões da saúde, sob a forma de curso de 
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especialização caracterizado por ensino em serviço, com carga horária de 
60 (sessenta) horas semanais e duração mínima de 2 (dois) anos. 
 

As categoriais profissionais incluídas na residência multiprofissional são: 

Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, 

Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. 

Com esta portaria 

 
O Programa Nacional de Bolsas para Residências em Área Profissional da 
Saúde tem o objetivo de incentivar a formação de especialistas para esta 
modalidade, caracterizada pela integração ensino-serviço-comunidade, em 
campos de atuação estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), 
principalmente nas áreas e redes de atenção à saúde prioritárias, definidas 
em comum acordo com os gestores do SUS, a partir das necessidades e 
realidades locais e regionais identificadas. 

  

Em 2015, o Ministério da Saúde lança o Edital Número 12, que tem por 

objetivo selecionar projetos de Programas de Residência em Área Profissional da 

Saúde, com enfoque na modalidade multiprofissional, para a concessão de bolsas. 

O diferencial deste projeto é possibilitar que secretarias de saúde possam ter seus 

projetos, sem a necessidade de uma instituição de ensino. A seguir estão citados os 

critérios de admissibilidade ao Edital: 

 
3. DOS CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE 
 
3.1. Podem concorrer a este Edital as instituições públicas estaduais, 
municipais e do Distrito Federal e privadas sem fins lucrativos, excetuando-
se as instituições federais vinculadas ao Ministério da Educação (MEC) e 
instituições privadas com fins lucrativos; 
 
3.1.1. Para ser proponente de Programa de Residência em Área 
Profissional da Saúde, as instituições deverão atender aos seguintes 
requisitos: 
a) ser instituição de ensino superior reconhecida pelo sistema oficial de 
ensino brasileiro, com cursos de graduação e/ou pós-graduação na área da 
saúde; ou 
b) ser instituição de pesquisa ou ciência e tecnologia com autorização da 
Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior - CAPES 
para a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu; ou 
c) ser serviço de saúde certificado em conjunto pelo setor da educação e da 
saúde como instituição escola ou serviço de saúde reconhecido pelo setor 
da saúde como rede SUS-Escola; ou 
d) ser instituição ou serviço de saúde que abrigue em caráter permanente e 
contínuo programas de Residência Médica, regular- mente credenciados 
pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM). 
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Em um período relativamente curto (de 2010 a 2016), o número de bolsas 

financiadas pelo MEC e pelo MS passou de 478 para 9.159 (Uchôa-Figueiredo, 

2016). 

O número de PRMMFC no Brasil vem aumentando nos últimos dez anos, 

embora ainda tenhamos uma capacidade de formação inferior à necessidade de 

médicos com esta especialidade. Ademais, os PRMMFC existentes são 

heterogêneos em relação à prática supervisionada, tendo em vista as diferenças 

históricas, estruturais e processuais dos serviços e a formação teórica oferecida. 

Concordando com a necessidade da rápida expansão dos programas e das 

vagas em MFC no país, porém preocupada com a qualidade destes programas, a 

Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) lançou em 

2015 o documento intitulado Currículo Baseado em Competências em Medicina de 

Família e Comunidade. Este documento foi construído por diversos especialistas na 

área, incluindo especialistas de outros países num primeiro momento, depois sendo 

submetido à consulta pública e finalmente revisado e lançado. Seu principal objetivo 

é servir de base para os programas de residência, definindo quais as competências 

esperadas que o residente deve possuir ao final dos dois anos de formação. 

O PRMMFC objeto deste estudo nasce em 2014, no contexto do programa 

Pró-Residência do Ministério da Saúde, citado acima.  

O principal desafio encontrado após os primeiros anos de implantação do 

programa é saber o quanto o currículo pensado e implantado está contribuindo para 

a formação dos médicos residentes, possibilitando a aquisição do perfil de 

competências esperado para o médico de família e para a comunidade ao final da 

sua formação acadêmica. 

Deste desafio, surgem os seguintes questionamentos sobre o programa de 

residência estudado: 

 

- Quais são os princípios/pressupostos da proposta formativa desta residência 

na perspectiva da coordenação? 

- Como os residentes percebem esta formação? Quais eram as 

expectativas/motivações e quais são as experiências vivenciadas? 

- Como os preceptores desta residência percebem esta formação? Quais 

avanços e desafios reconhecem? 
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2. OBJETIVOS  
 
2.1 Objetivo geral 

   
Compreender o processo formativo em um programa de residência médica 

em Medicina de Família e Comunidade a partir da ótica dos residentes, dos 

preceptores e da coordenação da residência. 

 

2.2 Objetivos específicos 
   
- Caracterizar o programa de Residência Médica a partir da perspectiva da 

coordenação do programa, identificando os seus princípios e pressupostos. 

- Mapear e apreender a percepção dos residentes quanto ao seu processo de 

formação, relacionando suas expectativas/motivações com a vivência. 

- Mapear e apreender a percepção dos preceptores quanto à formação dos 

médicos residentes, identificando potências e desafios do projeto pedagógico da 

residência. 
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3. CAMINHO METODOLÓGICO 

 

3.1 Considerações gerais 
 

Richardson (1999) destaca que os estudos que utilizam uma abordagem 

qualitativa têm como objetivo a investigação de fenômenos sociais, situações 

complexas ou estritamente particulares, não tendo como objetivo a generalização 

dos resultados. Pelo contrário, a abordagem qualitativa objetiva investigar e 

compreender o contexto local a fim de proporcionar conhecimentos contextualizados 

e particularizados de determinado fenômeno. 

No contexto da metodologia qualitativa aplicada à saúde, emprega-se a 

concepção trazida das Ciências Humanas, segundo as quais não se busca estudar o 

fenômeno em si, mas entender seu significado individual ou coletivo para a vida das 

pessoas (Turato, 2005). 

Minayo aponta as metodologias qualitativas como  

 
[...] aquelas capazes de incorporar a questão do significado e da 
intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas 
sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua 
transformação, como construções humanas significativas” (Turato, 2005, 
p.510). 

 

 

3.2 Caracterização do cenário de pesquisa 
   

O campo de estudo do presente projeto é o programa de Residência Médica 

de Medicina de Família e Comunidade (PRMMFC) de um município paulista. 

O referido PRMMFC nasce no contexto do edital 29 (lançado em 2013) do 

programa Pró-Residência do Ministério da Saúde, implementado no ano de 2009. 

Neste mesmo ano, a gestão do município decide implantar, além do programa de 

MFC, os de clínica médica, psiquiatria, pediatria e ginecologia-obstetrícia, 

entendendo serem estas áreas prioritárias para a formação de médicos para o SUS. 

Foram aprovadas pelo MEC dez vagas para o programa de MFC, sendo que o 

município optou por ofertar seis vagas no ano de 2014, das quais três foram 

preenchidas. No ano de 2015, houve oferta de dez vagas para R1, sendo 

preenchidas seis vagas e no ano de 2016 foram ofertadas as mesmas dez vagas, 
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com preenchimento de cinco vagas. Nos anos de 2017 e 2018, as dez vagas foram 

preenchidas. Até julho de 2018, o programa contava com dez residentes do primeiro 

ano e dez residentes do segundo ano e já formou três turmas de residentes, com 

duas médicas formadas no início de 2016, cinco médicos no início de 2017 e dois 

médicos no início de 2018. 

O programa é coordenado por um Médico de Família e Comunidade que atua 

na gestão do município. O currículo consta de cinco estágios no R1 e 11 estágios no 

R2. Optou-se por utilizar a carga horária mínima teórica de 10%, aumentando a 

carga horária para as atividades práticas, distribuídas em unidades de cuidados 

primários de saúde (60%), atividades na comunidade (10%) e atividades em 

unidades de cuidados secundários e terciários (20%). O principal cenário de prática 

é a equipe da Estratégia Saúde da Família, à qual o residente estará vinculado 

durante os dois anos do programa. O residente é responsável por até 2 mil pessoas, 

conforme determinação do Ministério da Saúde.   

A preceptoria é realizada por Médicos de Família e Comunidade que atuam 

nas UBS onde estão alocados os residentes. O município conta com 34 UBS, sendo 

que três delas recebem residentes de MFC. Cada preceptor é responsável por no 

máximo três residentes. No final de 2017, o programa contava com seis preceptores. 

Estes participam, além de supervisionar diretamente os residentes, da organização e 

da oferta das atividades teóricas, junto com a coordenação. 

A partir da referência territorial da ESF, os residentes são alocados nas 

unidades de pronto-atendimento, nos serviços de Saúde Mental e Ambulatórios de 

Especialidades. Outros estágios são realizados em equipamentos de abrangência 

municipal, como a maternidade do Hospital Municipal Universitário e o Centro 

Especializado de Reabilitação, entre outros. 

 

3.3 Participantes da pesquisa 
   

Como participantes da pesquisa foram abrangidos dez residentes, um 

coordenador e um preceptor.  

No âmbito dos residentes, no processo de produção de dados, tinha-se o 

universo total de 11 residentes, sendo dez R1 e um R2, sendo que um dos 
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residentes do primeiro ano não aceitou participar da pesquisa. Portanto, participaram 

da pesquisa 10 residentes (nove R1 e um R2).1 

 

No âmbito dos preceptores, de um universo de seis, participou deste estudo 

um preceptor, com os demais não respondendo aos convites feitos pela 

pesquisadora.   

 

3.4 Processo de produção dos dados 
   

Para a produção de dados, foi utilizada a Triangulação de Métodos. Segundo 

Marcondes (2014), o termo Triangulação pode ser usado em três dimensões 

diferenciadas, dependendo do contexto em que é empregado, comportando, 

portanto, divergências conceituais, o que pode levar a equívocos na sua 

interpretação e compreensão. 

Segundo Minayo (2015), em uma primeira dimensão, a Triangulação é 

utilizada para a avaliação aplicada a programas, projetos e disciplinas. No processo 

avaliativo, sua conceituação se torna abrangente e complexa, abarcando diferentes 

variáveis, dentre elas, a necessidade de ter presentes avaliadores externos, além 

dos internos, e que preferencialmente sejam de formações distintas, possibilitando a 

“combinação e cruzamento de múltiplos pontos de vista” (Minayo, 2015). 

Em uma segunda dimensão, no que tange à coleta de dados, a Triangulação 

permite que o pesquisador possa lançar mão de três técnicas ou mais de coleta com 

vistas a ampliar o universo informacional em torno de seu objeto de pesquisa, 

utilizando, para isso, por exemplo, do grupo focal entrevista e aplicação de 

questionário, entre outros. 

Numa terceira dimensão, tem-se o emprego da Triangulação para a análise 

das informações coletadas. Neste sentido, a técnica prevê dois momentos distintos 

que se articulam dialeticamente, favorecendo uma percepção de totalidade acerca 

do objeto de estudo e a unidade entre os aspectos teóricos e empíricos, sendo essa 

articulação a responsável por imprimir o caráter de cientificidade ao estudo. 

																																																													
1	Em	2017,	dos	cinco	residentes	que	ingressaram	em	2016,	dois	desistiram	no	inicío	da	residência,	um	estava	
sendo	transferido	para	outro	programa	de	residencia	e	uma	estava	em	 licença-maternidade,	por	 isso	apenas	
um	participou	desta	pesquisa.	
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No presente estudo, o termo Triangulação será utilizado na sua segunda 

dimensão, referente à coleta de dados. Desta maneira, foram utilizados como 

instrumentos de produção de dados as entrevistas semiestruturadas, a construção 

de narrativas e o grupo focal. 

 

3.4.1 A produção de dados com a coordenação do programa: a   
entrevista semiestruturada 
   

A entrevista semiestruturada foi realizada com a coordenação da Residência 

Médica. Este tipo de entrevista é utilizado quando o pesquisador deseja obter o 

maior número possível de informações sobre determinado tema, segundo a visão do 

entrevistado, e também para obter um maior detalhamento do assunto em questão 

(Minayo, 1993). Como o objetivo nesta etapa é conseguir “caracterizar o programa 

de Residência Médica, a partir do seu projeto pedagógico, identificando quais são os 

seus princípios/pressupostos”, como já descrito nos objetivos, se optou pela 

entrevista semiestruturada, no sentido de aprofundar, a partir da visão da 

coordenação do programa de residência, o tema estudado. 

O roteiro utilizado para a realização da entrevista semiestruturada foi:  

 

1) Descreva a sua experiência na construção do projeto pedagógico da 

residência. (Quais foram os passos, como foi participar desta experiência, quais 

foram os desafios.) 

2) Baseado em quais princípios/pressupostos o programa de residência foi 

pensado? 

3) Quais expectativas a coordenação tinha em relação à construção e à 

implementação do programa da residência? (Em relação à articulação com os 

diversos atores, à formação dos residentes, a como estes residentes sairiam 

formados do programa.) 

4) Essas expectativas estão sendo/foram atingidas no processo de 

implantação da residência? Em que medida? 
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3.4.2 A produção de dados com os residentes: o grupo focal e a 
entrevista semiestruturada 
   

O grupo focal foi realizado com nove médicos residentes do primeiro ano 

(R1). Um dos residentes se recusou a participar. Foi realizado um encontro, com 

duração aproximada de 90 minutos, que contou com a participação de duas 

pesquisadoras convidadas pela pesquisadora principal, com o objetivo de diminuir o 

viés da coleta. Uma atuou como coordenadora e outra como relatora do grupo.  

Como o programa contava no momento da produção de dados com apenas 

um residente do segundo ano, foi realizada uma entrevista semiestruturada. Esta 

entrevista teve o mesmo roteiro do grupo focal. 

Segundo Ressel et al. (2008),  

 
...os grupos focais são grupos de discussão que dialogam sobre um tema 
em particular, ao receberem estímulos apropriados para o debate. Essa 
técnica distingue-se por suas características próprias, principalmente pelo 
processo de interação grupal, que é uma resultante da procura de dados. 
Em uma vivência de aproximação, permite que o processo de interação 
grupal se desenvolva, favorecendo trocas, descobertas e participações 
comprometidas. Também proporciona descontração para os participantes 
responderem as questões em grupo, em vez de individualmente. Essa 
técnica facilita a formação de ideias novas e originais. Gera possibilidades 
contextualizadas pelo próprio grupo de estudo. Oportuniza a interpretação 
de crenças, valores, conceitos, conflitos, confrontos e pontos de vista. E 
ainda possibilita entender o estreitamento em relação ao tema, no cotidiano 
(p.780). 

 

A escolha da utilização dos grupos focais/entrevista coletiva semiestruturada 

com os residentes se deu pelas possibilidades de interação grupal, a maior 

participação e consequentemente a maior captação da visão deste grupo sobre o 

objeto do presente estudo. Optou-se por separar os residentes do primeiro e 

segundo anos devido ao tempo de vivência na residência. 

O roteiro utilizado para a realização do grupo focal e a entrevista coletiva 

semiestruturada foi: 

 

1) O que motivou vocês a decidir fazer residência em Medicina de Família e 

Comunidade? 

2) Por que escolheram este programa? Quais características reforçaram esta 

decisão? 
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3) Quais expectativas vocês tinham quanto ao seu processo formativo na 

residência antes do início da mesma? 

4) Essas expectativas foram alcançadas? Em qual medida? O que facilitou e 

o que dificultou o alcance das expectativas? 

 

3.4.3 A produção de dados com os preceptores: a construção das 
narrativas 
   

Os seis preceptores foram convidados por meio de um correio eletrônico, em 

que constava uma breve explicação sobre o projeto de pesquisa e orientação para a 

construção da narrativa. Foi solicitada a construção de narrativas escritas que 

explorassem suas expectativas e motivações para participar deste processo de 

formação, relacionando-as com suas vivências durante o processo. 

Optou-se pelo uso das narrativas para coleta junto aos preceptores devido à 

riqueza de experiências vividas por estes atores, visto que são os atores que estão 

mais próximos da produção do projeto pedagógico em si, que estão em contato 

diário com os residentes, produzindo de forma viva o que foi formulado pela gestão e 

coordenação do programa de residência. 

Segundo Cunha (1997),  

 
Inicialmente tínhamos a perspectiva de que as narrativas constituíam a mais 
fidedigna descrição dos fatos e era esta fidedignidade que estaria 
“garantindo” consistência à pesquisa. Logo nos apercebemos que as 
apreensões que constituem as narrativas dos participantes são a sua 
representação da realidade e, como tal, estão prenhes de significados e 
interpretações. Conseguimos, ainda, perceber que, antes disto ser um 
problema, era o cerne da pesquisa socioantropológica, pois, como 
explicitam Berger & Luckmann, as análises têm particular importância para 
a sociologia do conhecimento porque revelam as mediações existentes 
entre universos macroscópicos de significação, objetivados por uma 
sociedade, e os modos pelos quais estes universos são subjetivamente 
reais para os indivíduos (1985, p. 109). 

 

A orientação para a produção das narrativas se deu da seguinte forma: 

 
Construa uma narrativa em texto livre que conte a experiência de ser preceptor do programa 

de residência em Medicina de Família e Comunidade do município. Conte-nos por que decidiu 

participar deste projeto, quais expectativas tinha em relação a este processo e se estas foram 

alcançadas ou não até o presente momento. Quais potências e desafios você observa no projeto 

pedagógico da residência. 
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 O convite para participação na pesquisa foi repetido por mais três vezes, num 

intervalo de três meses. Dois preceptores não aceitaram participar, justificando 

sobrecarga de trabalho e falta de tempo para produzir a narrativa. Dos quatro que 

aceitaram participar, apenas um preceptor efetivamente construiu sua narrativa. 

Como hipótese explicativa.para esta baixa adesão identificamos que a narrativa 

escrita pode não ter sido a melhor estratégia para a produção dos dados junto aos 

preceptores. A construção de narrativas exige uma dedicação de tempo diferente do 

grupo focal e da entrevista agendada, demandando uma organização de tempo e 

um investimento pessoal diferenciado.  

 

3.5 Processo de análise dos dados 
   

A análise dos dados foi feita por meio da análise do conteúdo. Para Bardin 

(1979), a análise de conteúdo abrange as iniciativas de explicitação, sistematização 

e expressão do conteúdo de mensagens com a finalidade de efetuar deduções 

lógicas e justificadas a respeito da origem dessas mensagens (quem as emitiu, em 

que contexto e/ou quais efeitos se pretende causar por meio delas). Neste sentido, a 

análise de conteúdo relaciona as estruturas semânticas (significantes) com 

estruturas sociológicas (significados) dos enunciados e articula a superfície dos 

textos com os fatores que determinam suas características (variáveis psicossociais, 

contexto cultural, contexto e processo de produção da mensagem) (Minayo, 2000). 

Para Bardin (1979), não se trata de atravessar os significantes para atingir 

significados, como se faz na leitura normal, mas de, por meio dos significantes e dos 

significados (manipulados), buscar diferentes significados de natureza psicológica, 

sociológica, política e histórica, entre outros. 

As entrevistas semi-estruturadas e o grupo focal foram registrados em áudio e 

transcritos na sua íntegra. Após isso, foi realizada a análise do seu conteúdo por 

meio da técnica da análise temática ou categorial, que, segundo Bardin (1979), se 

baseia em operações de desmembramento do texto em unidades para descobrir os 

diferentes núcleos de sentido que constituem a comunicação e, posteriormente, 

realizar o seu reagrupamento em classes ou categorias. 

A princípio, o material produzido foi organizado em grupos temáticos. Estes 

grupos temáticos foram definidos previamente pela pesquisadora e constituíam as 

perguntas disparadoras do grupo focal/entrevista semiestruturada. As 
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respostas/discussão de cada pergunta se constituiu nas unidades de contexto e a 

partir destas pode-se construir as unidades de registro. A unidade de registro, 

segundo Bardin (1979), é o menor recorte de ordem semântica que se liberta do 

texto, podendo ser uma palavra-chave, um tema, objetos, personagens etc., 

enquanto a unidade de contexto deve fazer compreender a unidade de registro, 

amplificando e dando sentido a esta. 

Este material foi então reagrupado e sistematizado, dando origem aos 

núcleos de significado. 

 

 
 
3.6 Procedimentos éticos 
 

O presente estudo se dá em conformidade com as Resoluções 466/12 (que 

regulamenta as pesquisas em seres humanos) bem como a Resolução 510/16 (que 

regulamenta as pesquisas em  Ciências Humanas e Sociais), ambas do Conselho 

Nacional de Saúde. Todos os participantes são voluntários e assinaram um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (anexos 2, 3, 4 e 5). 

O projeto foi enviado para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Unifesp/Plataforma Brasil e foi aprovado com Parecer Número 0534/2017 (anexo 6). 

 

 

GRUPOS	
TEMÁTICOS	

• DEFINIDOS	
PREVIAMENTE	
PELA	AUTORA	

UNIDADE	DE	
CONTEXTO	

• RESPOSTA	ÀS	
PERGUNTAS	
DISPARADORAS	

UNIDADE	DE	
REGISTRO	

NÚCLEOS	DE	
SIGNIFICADO	

• REAGRUPAMENTO	
DAS	UNIDADES	DE	
REGISTRO	
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4. RESULTADOS 
   

A análise de conteúdo, do tipo “temática”, permitiu, com base nos grupos 

temáticos, identificar unidades de contexto e unidades de registro, apreendendo-se 

os núcleos de significado. Para facilitar a apresentação dos resultados, serão 

descritos no texto os grandes grupos temáticos e os seus respectivos núcleos de 

significado. As unidades de contexto e de registro podem ser visualizadas no quadro 

de análise em anexo (anexo 7). Para exemplificar, optou-se por anexar apenas o 

quadro analítico do material produzido com o preceptor devido à sua extensão. A 

análise será apresentada baseada nos objetivos assumidos para esta pesquisa, 

dando voz aos participantes: coordenação da residência, residentes e preceptores. 

 

4.1 Programa de Residência: uma caracterização a partir do olhar da 
coordenação 

   

A partir da análise do material produzido na entrevista semiestruturada 

realizada com a coordenação da residência, delinearam-se seis grupos temáticos, a 

saber: princípios/pressupostos do projeto pedagógico da residência; processo de 

formação na residência: expectativas e vivências formativas; potências do projeto 

pedagógico; desafios do projeto pedagógico; impacto da residência na rede de 

saúde do município e convergência com as políticas nacionais de formação de 

médicos para o SUS. 

 

4.1.1 Princípios/pressupostos do projeto pedagógico da residência 
   
Com base na análise do grupo temático “princípios/pressupostos do projeto 

pedagógico da residência”, foram identificados dez núcleos de significado, 

apresentados a seguir.  

O primeiro princípio elencado pelo participante foi definir o alinhamento 

conceitual do projeto pedagógico, respeitando as necessidades de saúde do 

município: 
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Tinha que ser um programa de residência voltado para as necessidades do Sistema Único de 

Saúde, especificamente, que trabalhasse com a realidade (do município e da região metropolitana 

onde está inserido). 

 

Foi percebida pelo participante a residência em rede, utilizando serviços já 

existentes e respeitando a regionalização dos campos de estágio como um dos 

pressupostos do projeto: 

 
[...] que o residente do segundo ano já tivesse a possibilidade de articular as redes de 

atenção no município a partir das experiências dos pacientes, das discussões de caso. 

 

[...] que tivesse inserido na realidade, então a gente não criou uma situação de ter UBS que 

eram UBS especiais ou específicas só pra rede escola. 

 

Com uma expectativa de que inclusive eles pudessem ver as próprias pacientes no momento 

que fossem buscar atendimento de urgência e emergência. 

 

Bem como a interprofissionalidade e o trabalho em equipe na formação dos 

médicos residentes: “Pressuposto também da formação de profissional que trabalha 

em equipe, que saiba lidar com as diferenças da equipe multiprofissional”. 

Outro princípio do projeto é a prioridade do campo de estágio na atenção 

primária à saúde: 

 
A gente determinou que a residência ia ser construída o máximo possível de tempo nas UBS, 

que eles estariam relacionados a uma equipe da Estratégia de Saúde da Família diretamente. 

 

A preceptoria de qualidade e em tempo integral também emergiu no discurso 

do participante: 

 
[...] a construção da residência, ele tinha que tá alinhado com o processo de qualificação dos 

médicos de família que seriam preceptores. Então em todo momento a gente teve a possibilidade de 

liberar preceptores pra fazer cursos de especialização. 

 

[...] e isso sendo intermediado pela supervisão direta sempre do preceptor. Foi uma premissa 

que a gente partiu que ficasse com supervisão 100% do tempo, seja na UBS, seja fora da UBS. 
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A articulação dos eixos teóricos e práticos foi citada como princípio do projeto 

pedagógico: 

 
E aí a partir desse momento de horizontalidade que ele tinha com a equipe da Estratégia de 

Saúde da Família, programamos as saídas deles de forma que isso tivesse alinhado com o que a 

gente estava discutindo no campo, no eixo teórico e também no eixo prático. 

 

Estimular a autonomia do residente na construção da sua trajetória formativa 

também emergiu do discurso do participante: 

 
Dando mais autonomia para o residente. Tentando mostrar que eles também fossem mais 

protagonistas do processo de construção pedagógico também. 

 

Realizar um processo de avaliação constante (dos residentes, do programa e 

dos preceptores) também foi definido como princípio/pressuposto do projeto: 

 
Era um pressuposto também que realmente não ficasse só no papel a avaliação trimestral do 

programa. Então os residentes e os preceptores eram envolvidos nessas avaliações constantes para 

os ajustes que a gente precisava fazer. 

 

Outro pressuposto elencado foi a valorização da especialidade Medicina de 

Família e Comunidade como um princípio/pressuposto do projeto pedagógico: 

 
Acho que a valorização da Medicina de Família enquanto especialidade era o pressuposto 

essencial. Medicina de Família não é saúde da família. Medicina de Família não é medicina 

preventiva. Medicina de Família não é um pouquinho de pediatria, um pouquinho de ginecologia, um 

pouquinho de clínica. 

 

E, por fim, a participação da gestão local dos serviços nos processos de 

decisão da residência também emergiu na ótica da participante: 

 
É a questão participação da gestão e a implicação da gestão nesse processo. Então, a gente 

tinha sempre o compromisso de trazer para junto dos processos de decisão. Para que eles 

entendessem desde o princípio que o residente não era mão de obra barata. 
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4.1.2 Processo de formação na residência: expectativas quanto ao 
processo de formação e vivências formativas durante a construção 
do projeto pedagógico 
 
O grupo temático “processo de formação na residência” abrange expectativas 

quanto ao processo de formação e vivências formativas durante a construção do 

projeto pedagógico. Nesta abrangência, apreenderam-se 14 núcleos de significado, 

a saber: abertura de campo para o especialista em Medicina de Família e 

Comunidade no município; vivenciar o cotidiano das equipes de saúde da família; ter 

um programa de residência multiprofissional no município, concomitante ao da 

Residência Médica; articulação com os outros programas de Residência Médica do 

município; atingir credibilidade e visibilidade do programa em nível nacional; 

formação dos residentes condizente com o perfil de competências esperado ao 

médico de família e comunidade; qualificação do trabalho dos preceptores; 

expansão exponencial do número de vagas no programa de residência; programa 

sustentável com manutenção do projeto político-pedagógico independente da gestão 

política do município; conhecer outras experiências formativas no país; utilizar 

documentos da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade como 

norteadores da construção do projeto pedagógico; experiência pessoal gratificante; 

composição de duas perspectivas diferentes de formação por parte das 

coordenadoras do projeto e fortalecimento das ações de educação permanente para 

os profissionais da atenção básica no município.  

A abertura do campo para o especialista em Medicina de Família e 

Comunidade foi apontado como expectativa: 

 
A principal expectativa era realmente uma abertura de campo para o processo da 

especialidade dentro do município. Eu tenho uma convicção pessoal de que o médico de família bem 

formado, formado adequadamente para o Sistema Único de Saúde, é o melhor profissional para estar 

assumindo a equipe da Estratégia de Saúde da Família. 

 

Também foi apontada a expectativa de que o residente pudesse vivenciar o 

cotidiano das equipes de saúde da família: 
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A possibilidade de vivenciar, nos seus dois anos de residência, o cotidiano do trabalho das 

equipes da Estratégia, o desafio a que essas equipes são submetidas e como a especialidade 

poderia ajudar, auxiliar, complementar o esforço que já é feito pelas equipes. 

 

Ter um programa de residência multiprofissional no município, concomitante 

ao da Residência Médica, foi apreendido pelo participante como uma expectativa: 

 
Tinha outra expectativa, que a gente acabou não conseguindo fazer simultaneamente, que 

era ter uma residência em saúde da família no município para a gente conseguir formar outros 

profissionais. Esse é o primeiro ano da Residência Multiprofissional em Saúde da Família. 

 

Poder desenvolver a articulação com os outros programas de Residência 

Médica do município foi reconhecido pelo participante como expectativa: 

 
Tinha uma expectativa de ter pelo menos uma relação também com os outros residentes de 

clínica, GO, pediatria e psiquiatria, dentro da Atenção Básica. A gente teve isso de forma muito 

limitada com a psiquiatria. 

 

Atingir a credibilidade e a visibilidade do programa em nível nacional foi 

apreendido como expectativa pelo participante: 

 
Outra expectativa pessoal que eu tinha era essa questão mesmo da visibilidade que o 

programa podia atingir no município e fora dele e acho que isso foi contemplado, até porque a gente 

nunca teve um ano sem nenhum residente. 

 

O programa ele tem uma credibilidade nacional, ele tem um reconhecimento, tem os méritos, 

até por a gente ter conseguido esse ano completar a primeira turma, ter dez vagas completas. Ter 

100% de preenchimento de vagas é uma vitória muito grande para um programa que é relativamente 

novo!  

 
Proporcionar uma formação dos residentes condizente com o perfil de 

competências esperado pelo médico de família e comunidade foi relatado como uma 

expectativa pelo participante: 

 
E acho que os residentes eles se formaram adequadamente dentro do currículo baseado em 

competências da Sociedade Brasileira de Medicina de Família. Eu acho que o programa realmente 
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ficou bastante adequado. E a avaliação dos egressos a princípio também é boa, em relação ao perfil 

de formação. 

 

Assim como a qualificação do trabalho dos preceptores: 

 
Houve uma boa incorporação no cotidiano do processo de trabalho deles, dos processos 

pedagógicos, de avaliação. Melhoramos a qualidade das aulas. No início, era tudo aula expositiva 

PowerPoint. Hoje a gente faz uma metodologia ativa. A gente usa dinâmica e todo um processo de 

envolvimento dos residentes, seminário, a discussão dos casos clínicos centrados na pessoa. A 

gente tá fazendo PBI, que é o Problem Based Interviewing. 

 

A expansão exponencial do número de vagas no programa de residência 

também emergiu na ótica do participante: 

 
A gente tinha uma expectativa de manter o processo de expansão. Então a gente tinha uma 

previsão dos dois primeiros anos de ter dez vagas. Depois a gente passar para 20, até a gente 

chegar exponencialmente aí a 80, 100 vagas. Esse processo da expansão não foi atingido. 

 

Bem como construir um programa de residência sustentável com manutenção 

do projeto político-pedagógico independente da gestão política do município: 

 
De que o programa ele tivesse sustentabilidade. 

 

Outra expectativa era essa questão da troca de gestão. Como é que ia ser a continuidade da 

residência num plano de formação que não era de um governo, mas que deveria ser do Sistema 

Único de Saúde. Tinha essa expectativa de que o programa fosse forte o suficiente para resistir a 

isso, e hoje, nove meses após a troca de gestão, aparentemente a gente continua nesse mesmo 

trilho. 

 

Conhecer outras experiências formativas no país foi o primeiro passo 

identificado pela coordenadora na construção do projeto pedagógico: 

 
A partir disso, a gente buscou os projetos que já existiam de residências no Brasil.  

 

Também foi importante utilizar documentos da Sociedade Brasileira de 

Medicina de Família e Comunidade como norteadores da construção do projeto 

pedagógico: 
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[...] principalmente [os] da Sociedade Brasileira da Medicina de Família e Comunidade, que 

em 2013 era o nosso maior orientador em relação ao conteúdo programático que a residência devia 

ter e posteriormente a gente tem o Currículo Baseado em Competências, que foi publicado em 2014 

para 2015. Em 2013, a gente usou muito o documento de Expansão da Medicina de Família no 

Brasil. 

 

A coordenadora relata sua vivência como uma experiência pessoal 

gratificante: 

 
E participar dessa experiência foi muito enriquecedor do ponto de vista pessoal, profissional. 

 

A construção do projeto pedagógico contou com a composição de duas 

perspectivas diferentes de formação por parte das coordenadoras do projeto: 

 
E a gente partiu de duas construções. Uma construção da outra coordenadora que tinha feito 

uma residência tradicional bem reputada no Brasil e da minha experiência que não tinha feito 

residência, mas que tinha optado desde o final da graduação por um itinerário próprio de formação. 

Então, a gente sempre conversou bastante sobre isso e foi tentando equilibrar. 

 

E foi vivenciado pelo participante um fortalecimento das ações de educação 

permanente para os profissionais da atenção básica no município: 

 
Isso foi fundamental inclusive na construção dos processos de Educação Permanente do 

município. Principalmente na Atenção Básica, isso permitiu que a gente fortalecesse também várias 

iniciativas do próprio Departamento em relação à qualificação dos seus profissionais que não 

estavam envolvidos na residência diretamente, mas que eram incentivados pra fazer especialização 

em Medicina de Família, testar a prova de Título. 

 

4.1.3 Potências do projeto pedagógico 
 
No que se relaciona à análise do grupo temático “potências do projeto 

pedagógico”, foram identificados oito núcleos de significado, a saber: 

complementação da bolsa de residência pelo município; perfil dos residentes que 

ingressam no programa; qualidade da formação dos residentes; inserção na 

realidade cotidiana da APS; preceptoria em tempo integral e investimento na 

capacitação dos preceptores; credibilidade do programa de residência; possibilidade 
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de permanecerem no programa como preceptores após a formação; e as 

características do município, a qualidade do programa teórico e dos plantões nos 

serviços de urgência/emergência.  

A complementação da bolsa de residência pelo município foi percebida pela 

participante como uma potência do projeto: 

 
É inegável que a complementação da bolsa exerça o papel de fator de atração para o 

candidato. Para o médico recém-formado. 

 

O perfil dos residentes que ingressam no programa também foi reconhecido: 

 
Mas, até pelo perfil dos nossos egressos, eles são recém-formados. São pessoas que 

estavam aí, que são jovens e que não tinham feito alguma especialidade anterior. 

 

Outra potência se refere à qualidade da formação dos residentes: 

 
E que vinham buscando uma qualidade de formação. A gente tem muitos residentes que 

passaram em outros programas, em outras instituições, e optaram por ficar no nosso programa. 

 

Assim como a inserção na realidade cotidiana da atenção primária à saúde: 

 
A possibilidade realmente de estar em um programa de residência que primasse por essa 

possibilidade da inserção do residente na realidade do cotidiano. 

 

Outra potência identificada foi a preceptoria em tempo integral e o 

investimento na capacitação dos preceptores: 

 
A convivência com supervisão o tempo inteiro. 

 

A gente agarrou com unhas e dentes a possibilidade de inserir os preceptores nesse 

processo de formação. E eu acho que isso fez toda a diferença. Ter uma boa oferta teórica. Ter uma 

oferta teórica consistente. E felizmente a gestão foi favorável a isso. Ela compreendeu essas 

necessidades, apoiou o processo de formação desses preceptores também na docência. 

 

A credibilidade do programa de residência também emergiu como potência na 

ótica da participante: 
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A credibilidade que o programa atinge, ela vem da experiência da coordenação, vem do 

reconhecimento da capacitação dos preceptores. Do esforço da gestão em relação a propiciar as 

condições para a execução do programa. Não só a bolsa mas também a oferta de uma rede 

qualificada. 

 

E ainda a possibilidade de permanecerem no programa como preceptores 

após a formação: 

 
Estar no município também é uma possibilidade. A gente sempre colocava isso para eles e 

acho que eles assumiram um pouco isso também, de fazer parte de um projeto de construção de uma 

residência que futuramente já iria incorporá-los também como preceptores, que tem desejo de mantê-

los no município. 

 

Assim como as características do município, a qualidade dos plantões nos 

serviços de urgência/emergência e a qualidade do programa teórico: 

 
É um município próspero, relativamente próximo de São Paulo, da capital, que tem uma série 

de vantagens. 

 

Eles gostam muito dos plantões da urgência/emergência. A gente conseguiu dar uma 

qualidade alta aos plantões deles. Eles são supervisionados por preceptores que ou são médicos de 

família, ou são pediatras, com uma formação que atende as necessidades da Atenção Primária. 

 

E por último acho que não posso me esquecer do programa teórico também. Muitas 

residências no Brasil não têm a carga horária teórica respeitada. 

 

4.1.4 Desafios do projeto pedagógico 
 
A partir da análise do grupo temático “desafios do projeto pedagógico”, foram 

identificados cinco núcleos de significado: construção de articulação com diversos 

atores da rede de saúde; revisão do projeto pedagógico a partir da prática; falta de 

instituição de ensino parceira como janela de oportunidade para a qualificação do 

programa teórico da residência; falta de experiência pedagógica; e falta de apoio e 

de estruturas físicas pedagógicas (centros de estudos, biblioteca) com a 

necessidade de construção desta estrutura dentro do município.  

Para a coordenação, a construção da articulação com os diversos atores da 

rede de saúde foi o maior desafio encontrado: 
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E o maior desafio para mim foi que a gente, quando construiu o projeto pedagógico, não tinha 

todos os articuladores que a gente foi encontrando depois na hora da prática. No início, a gente tinha 

as ideias do que gostaria que a rede oferecesse, de como eles iam ser inseridos, mas a gente não 

tinha essa articulação direta. 

 

A necessidade de revisão do projeto pedagógico a partir da prática também 

emergiu na ótica do participante: 

 
Nem tudo que estava escrito no projeto pedagógico de fato se concretizou. A gente teve que 

fazer correções disso e que foram até oportunas. 

 

O participante identificou a falta de instituição de ensino parceira como uma 

janela de oportunidade para a qualificação do programa teórica da residência: 

 
Para mim, nunca foi um problema não ter uma instituição de ensino superior bancando essa 

parte teórica do programa. Eu via isso como uma “janela” de oportunidade, a de que os próprios 

profissionais da nossa rede, nós, da coordenação e da preceptoria, pudéssemos ser essa fonte de 

preparação. 

 

A falta de experiência pedagógica também emergiu da ótica do participante, 

como um desafio do projeto: 

 
Era uma preocupação a gente não ter a experiência, a expertise nessa parte pedagógica 

como programa de residência, mas não como universidade. 

 

A falta de apoio e de estruturas pedagógicas (centro de estudos, biblioteca), 

com a necessidade de construção desta estrutura dentro do município, é um desafio 

a ser superado na ótica do participante: 

 
Hoje, a gente tem um currículo integrado com a residência em saúde da família. Mas a gente 

não tem integração com as outras residências num ponto de vista teórico. Então a clínica está lá, 

estudando hipertensão e a gente está tendo uma aula de hipertensão em separado. Eu não vejo 

motivo para isso. Acho que a gente podia fazer a aula dos dois juntos e aí, nas particularidades 

específicas dos cenários de atuação, teriam as diferenças. Mas a hipertensão como afecção e como 

fenômeno que atinge as pessoas, os usuários, ela é uma coisa que poderia ser vista 

compartilhadamente. Deveria ser vista compartilhada! Se a gente tivesse centro de estudos 
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integrados, essa coisa mais organizativa, que a instituição de ensino superior acaba tendo, a gente 

poderia caminhar mais nesse sentido. 

 

E aí a gente não tem ainda um centro de estudos bem organizado. A gente não tem um 

depositório de aulas. A gente não tem um site próprio da residência. 

 

4.1.5 Impacto da residência na rede de saúde do município 
 
A partir da análise do grupo temático “impacto da residência na rede de saúde 

do município”, foram identificados quatro núcleos de significado: expansão do 

número e fixação de médicos especialistas em Medicina de Família e Comunidade 

na rede do município; potencial para maior expansão se outras políticas indutoras 

associadas; reconhecimento da residência pelos profissionais médicos da rede do 

município; e o reconhecimento pela gestão da importância da formação de Médicos 

de Família e Comunidade. 

A expansão no número e na fixação de médicos especialistas em Medicina de 

Família e Comunidade na rede do município foi percebida pelo participante: 

 
A gente conseguiu fixar profissionais. A gente tem preceptores que estão desde o momento 

inicial do programa, e a gente tem preceptores que chegaram depois por terem sido formados no 

próprio município. 

 

Porém o participante pontua que esta expansão poderia ter sido maior se 

fossem adotadas outras políticas indutoras associadas: 

 
[...] apesar de a gente ter tido muitas possibilidades de expandir. Isso se a gente tivesse 

outras políticas mais consistentes, e infelizmente a gente não teve. 

 

Outro ponto levantado como impacto foi o reconhecimento da residência 

pelos profissionais médicos da rede do município: 

 
Hoje eu tenho certeza de que, se perguntar a qualquer médico generalista da rede “o que é a 

residência em medicina de família?”, a resposta não vai ser tão nula quanto era no início. 

 

E também o reconhecimento pela gestão da importância da formação de 

Médicos de Família e Comunidade: 
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E em relação à gestão ganhamos 100%. As pessoas têm clareza da diferença de um médico 

de família e de um médico que não é especialista em Atenção Primária e nitidamente reconhecem 

isso como uma necessidade. 

 

4.1.6 Convergência com as políticas nacionais de formação de médicos 
para o SUS 
 
Em relação à análise do grupo temático “convergência com as políticas 

nacionais de formação de médicos para o SUS”, foram identificados seis núcleos de 

significado: expansão das vagas de residência no país como fato consumado, 

independentemente do gestor público; disputa por Médicos de Família e 

Comunidade entre os setores público e privado de saúde; ampliação da necessidade 

de vagas de residência em Medicina de Família e Comunidade, porém sem a 

organização da expansão com qualidade; posição diferente da Sociedade Brasileira 

de Medicina de Família e Comunidade em relação à residência no país; incoerência 

do programa Mais Médicos, com a necessidade de revisão pela não-possibilidade de 

cumpri-la no tempo estipulado; e baixa qualificação das ofertas de trabalho no SUS, 

o que desestimula a procura pela residência em Medicina de Família e Comunidade.  

Na percepção do participante, a expansão das vagas de residência no país é 

vista como fato consumado, independentemente do gestor público: 

 
Eu acho que a expansão da residência e da especialidade no Brasil, independente do Mais 

Médicos, independente do Pró-Residência, ela é um fato consumado. Eu acho que o que varia são as 

velocidades. 

 

Ele também evidencia uma disputa por Médicos de Família e Comunidade 

entre os setores público e privado de saúde: 

  
Eu acho que tanto o sistema público quanto o sistema privado quando passam a ter um olhar 

para a Atenção Primária, para essa orientação, da Medicina de Família enquanto porta de entrada da 

Atenção Primária, você tem um cenário de não formação dos profissionais há muitos anos no Brasil. 

Então, esse cenário represado faz com que a gente tenha necessidade de criar oportunidades para 

poder formar mais gente. 

 



	

	

47	

Existe uma disputa com o mercado privado em relação a quem já se formou porque, se o 

mercado privado começa a se expandir, ele começa a atrair de forma desigual, até financeiramente, 

nos rendimentos, os médicos que são especialistas em Medicina de Família e Comunidade. 

 

Na ótica da coordenadora, ocorreu a ampliação da necessidade de vagas de 

residência em Medicina de Família e Comunidade, porém sem a organização para 

uma expansão com qualidade: 

 
Essa política, na minha concepção, não previu a realidade imediata de quatro, cinco, seis, 

oito anos que a gente precisaria e como precisaria expandir a residência com qualidade. Então, todos 

os países do mundo que resolveram fazer expansão em Medicina de Família trabalhavam com 

números muito mais reduzidos. E eu não vi em nenhum momento na construção dessas políticas 

esse escalonamento com essa gradação que a gente tá falando aqui. 

 

Outra questão levantada é a posição diferente da Sociedade Brasileira de 

Medicina de Família e Comunidade em relação à Residência Médica no país: 

 
Então, pensando na lógica do que a Sociedade Brasileira de Medicina de Família defende, 

que a gente tivesse um norte de que a residência fosse obrigatória para qualquer exercício de 

especialidade, a partir de um determinado ponto da formação no Brasil, e que, em sendo obrigatória, 

parte dessas vagas, no mínimo 40%, fosse destinada para formação de Médicos de Família e 

Comunidade. 

 

A incoerência do Programa Mais Médicos, com a necessidade de revisão da 

lei, pela impossibilidade de cumpri-la no tempo estipulado, foi levantada pelo 

participante: 

 
Agora, como alinhar isso dentro de uma política nacional que fez provimento emergencial 

misturado ao mesmo tempo com a abertura da faculdade de medicina e a possibilidade da abertura 

de vagas de residência em vários campos nas áreas básicas. E ao mesmo tempo aumentando o 

tempo de formação e não diminuindo, porque você teria que fazer um ano especial de Medicina Geral 

de Família e Comunidade. A gente acaba tendo um dilema no país. 

 

Eles precisam sentar e refazer esses planos. Porque a gente está na eminência aí, de 2018, 

com uma lei que já é defasada per si, porque a gente não conseguiu atingir os contingentes que a 

gente precisava de formação. Então, para a Lei ser implementada, ela já não consegue em 2018. 

Não tem o número suficiente de vagas. 
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E pontuou sobre a baixa qualificação das ofertas de trabalho no SUS, que 

desestimula a procura pela residência em Medicina de Família e Comunidade: 

 
Então, o que a gente está dizendo para um egresso da graduação? Você vai terminar a 

residência, vai ser especialista em Medicina de Família e qual é a sua vantagem competitiva em 

relação a um Mais Médico ou a outro profissional. Não tem! Porque não existe oferta de trabalho 

qualificado no Sistema Único de Saúde que diferencie o cara que fez residência do cara que não fez 

residência. 

 

4.2. Programa de residência: as percepções dos residentes 
 

A partir da análise do grupo focal, realizado com os residentes do primeiro 

ano e da entrevista semiestruturada, realizada com o residente do segundo ano, 

perceberam-se muitas semelhanças entre os grupos temáticos e os núcleos de 

significado, optando-se por agrupar o material produzido.  
A análise do material permitiu delinear cinco grupos temáticos, a saber: 

contato com a especialidade durante a graduação; motivação para a escolha da 

Medicina de Família e Comunidade como especialidade; motivação para a escolha 

do programa de residência objeto deste estudo; expectativas quanto ao processo de 

formação na residência; e vivências formativas durante a residência: 

reconhecimento pelos pacientes e pela equipe, comunicação com a coordenação, 

pressupostos, potências e desafios do projeto pedagógico da residência. 

 

4.2.1 Contato com a especialidade MFC durante a graduação  
 

Em relação a este grupo temático, foi possível apreender três núcleos de 

significado: (des)conhecimento da especialidade: contato com conteúdos e com 

profissionais; relação teoria e prática; e ênfase na abordagem comunitária.  

O “(des)conhecimento da especialidade: contato com conteúdos e com 

profissionais” foi evidenciado na experiência dos participantes: 

 
Mas aí quando, eu passei no 5º ano, eu passei na UBS. Aí eu vi que havia os Médicos de 

Família, e eu, na minha ignorância, não conhecia o Médico de Família. Eu não sabia que existia essa 

especialidade até o 5º ano de medicina. 
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Então, você ter, como a gente teve, um estágio que seja com pessoas capacitadas e que 

deem a visão do que é a Medicina de Família realmente. Você ter isso desde o início da faculdade. 

Então, como você coloca o que é Medicina de Família para essas pessoas que estão em formação 

faz toda a diferença. 

 

Tinha a Medicina de Família desde o início, mas ela até então, do que eu percebo, na maioria 

das universidades, era trazida pelo Departamento de Medicina Preventiva. Pelo ponto de vista do 

sanitarista. Que é uma pessoa extremamente teórica e que traz o SUS. Ela não traz a Medicina de 

Família. Ela não traz a resolutividade. Então, é muito diferente você ter o Médico de Família que foi 

construído na prática da clínica, da UBS, de você ter a pessoa que foi construída na Academia, que 

fez medicina preventiva. E tem o sanitarista, que é uma pessoa que é de um mundo à parte 

praticamente! Então, ninguém quer ser aquela pessoa. No momento em que você coloca um Médico 

de Família enquanto uma pessoa especialista, enquanto a pessoa que está na prática com o 

paciente, enquanto a pessoa que resolve, que sabe raciocinar clinicamente, você traz isso para perto 

e você atrai também essas pessoas. 

 

A relação teoria e prática, com ênfase na teoria, em detrimento das atividades 

práticas, foi vivenciada pelos participantes durante a graduação: 

 
Tem o Departamento de Medicina de Família e Comunidade, de Medicina Integral, que eles 

chamam. Ele é bem forte. A gente tem aulas desde o início, mas aulas muito teóricas. A gente tem 

aula sobre SUS, aula sobre Medicina Centrada na Pessoa, mas a gente no início não tem nenhum 

contato com o paciente. 

 

Assim como a ênfase na abordagem comunitária: 

 
Era uma abordagem comunitária. Então a gente ia para a comunidade, via o ambiente, fazia 

as questões de grupo. A gente se envolvia um pouco com as questões da comunidade. Mas não era 

a prática clínica em si.  

 

4.2.2 Motivação para a escolha da MFC como especialidade 
 
A partir da análise do tema “motivação para a escolha da Medicina de Família 

e Comunidade como especialidade”, permitiu-se identificar cinco núcleos de 

significado, a saber: papel social da medicina; contato com a estratégia de saúde da 

família/residentes em Medicina de Família e Comunidade na graduação: atenção 

primária, ambulatório e hospital; Medicina de Família e Comunidade: 
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(des)valorização, transformação social e vínculo; diversidade de atendimentos na 

prática do Médico de Família e Trabalho em equipe multidisciplinar; e participação 

no movimento estudantil durante a graduação.  
O papel social da medicina foi evidenciado pelos atores da seguinte maneira: 

 
Que eu voltei lá para o início, porque eu fui fazer medicina. Sobre a questão do cunho social, 

comecei a revisitar os motivos que estavam mais abandonados, já deixados de lado. Eu fui criada por 

um avô que era líder comunitário! Tinha esse viés, eu nem revisitava isso mais. 

 
O contato com a estratégia de “saúde da família/residentes em Medicina de 

Família e Comunidade na graduação: atenção primária, ambulatório e hospital” foi 

importante na escolha da especialidade: 

 
Eu vi a potencialidade da Medicina de Família, porque minha mãe era tabagista, e aí eu 

participei de um grupo, na UBS em que eu fazia estágio, e foi um grupo para o qual eu consegui levá-

la. E aí ela parou de fumar e foi quando eu vi a potencialidade da Medicina de Família. Foi dessa 

forma que comecei a ver a Medicina de Família de um jeito diferente. 

 

Ficar o dia inteiro no hospital era muito diferente para mim, mais do que ficar o dia inteiro no 

ambulatório. Então, tinha essa questão também que eu me identifiquei muito mais. 

 

As várias faces da “Medicina de Família e Comunidade: (des)valorização, 

transformação social, vínculo e diversidade da prática clínica” apareceram no 

discurso dos participantes da seguinte maneira: 

 
Até na Inglaterra, que é o lugar que a Atenção Primária teoricamente é valorizada, o “berço”, 

a Atenção Primária não era bem-vista. O general practitioner era supermalvisto pelos colegas de 

classe. De início, eu não sabia que GP era médico de família e ficava perguntando: “O que que é 

isso, de que todo mundo fala mal?! 

 

Tinha uma ligação diferente dos pacientes com o médico. A gente, interno, às vezes atendia e 

o paciente, falava: “Mas calma! Cadê o doutor X? Aí a gente fala: “Não, calma! A gente vai conversar 

primeiro e depois ele vem!” Mas era uma ligação muito forte, que eu percebia entre o médico e 

paciente. 
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Foi a primeira vez que eu vi: “Nossa! Essa realidade aqui não tem monotonia! Não tem! 

Apesar de todo mundo “vender” que é monótono, não é monótono! (risos) De jeito nenhum! E aí 

aparecem mil coisas no mesmo dia, diferentes. Tem muita visita domiciliar, procedimento. 

 

O trabalho em equipe multidisciplinar também foi um fator citado pelos 

participantes: 

 
O que eu também achava muito interessante é a questão da equipe multidisciplinar. De como 

as coisas são muito mais horizontais. 

 

A participação no movimento estudantil durante a graduação também emergiu 

no discurso dos atores: 

 
Uma semana antes de as aulas começarem na UFBA, a gente tem um movimento estudantil 

muito forte, e que tradicionalmente organiza um estágio de vivência em SUS, que é a imersão de uma 

semana. Muitos são levados pra um outro município. E o pessoal do movimento estudantil, todos os 

dias, de noite, a gente disseca aquela vivência. Então, Saúde Mental discutindo Reforma Psiquiátrica, 

discutindo o acesso, discutindo integralidade, discutindo! Então, antes de eu entrar na faculdade, de 

ter a minha primeira aula, eu já tinha sido apresentado a todos esses debates e aquilo me mobilizou 

muito. Tanto que, assim que eu cheguei na faculdade, entrei para o movimento estudantil. E aí dentro 

do movimento estudantil é meio que um caminho comum de chegar num momento de você se 

perguntar se a Medicina de Família não é a resposta, porque você começa a pensar em Saúde 

Pública. 

 

4.2.3 Motivação para a escolha do PRM objeto deste estudo 
 
A partir da análise do grupo temático “motivação para a escolha do programa 

de residência objeto deste estudo”, foram identificados três núcleos de significado: 

pesquisa sobre os diversos programas de residência e ter conhecimento prévio do 

programa do município; características positivas do programa; e características 

positivas da rede de saúde e do município. 

Realizar uma pesquisa sobre os diversos programas de residência e ter 

conhecimento prévio do programa do município foi um fator importante para a 

definição da escolha dos participantes: 

 
A gente veio para cá ano passado. Ficou uma semana aqui, que foi outra coisa que deu muita 

segurança na hora de optar e pensar aqui como possibilidade. 
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Eu comecei a pesquisar, ver como é que eram os programas. Tinha um Programa na minha 

cidade, mas eu não me identificava muito com ele. Aí eu comecei a pesquisar outros lugares. Não fui 

em nenhum lugar. Eu não tinha condições de ir. Mas pesquisar, conversar como é que era o 

programa. 

 

E aí eu comecei a trabalhar aqui. Eu já conhecia como funcionava, mais ou menos, o fluxo 

daqui. E aí eu decidi que eu queria mesmo fazer Medicina de Família aqui. 

 

Os participantes relataram características positivas do programa como 

importantes para a definição da escolha: 

 
Ter segurança de ver que as pessoas que estavam aqui eram comprometidas e que era um 

programa que oferece outras coisas que programas de outros lugares não oferecem. 

 

Ter essa proximidade. O preceptor está lá o tempo todo. Ele está conseguindo enxergar quais 

são suas deficiências e tem a competência clínica para conseguir te ajudar a superar essas 

deficiências. 

 

Ter meios financeiros também de sobreviver, então eu ia precisar trabalhar saindo da 

faculdade ou fazer algo que me desse dinheiro. E aí aqui era uma residência que tinha uma 

complementação de bolsa. Tinha condições de eu me especializar e ao mesmo tempo ter renda. 

Então, também foi uma coisa que propiciou que eu pudesse fazer a residência. Porque senão eu ia 

ter que ficar só trabalhando mesmo. 

 

E por ter uma proximidade política, por achar que teria reverberação o que eu pensava aqui, 

por achar que eu teria mais contato com projetos populares, com alguma política envolvida dentro da 

Atenção Primária. Não ficar discutindo apenas a questão da clínica, mas também a questão política 

envolvida. Claro, ainda também influenciado pelo Centro Acadêmico, pela DENEM. 

Assim como características positivas da rede de saúde e do município: 

 
Quando a gente chegou aqui, era muito mais, a comunicação. Era muito mais evidente. Se 

via mais uma comunicação da rede. Uma integração. Que é bem difícil e a gente sabe que é 

importante. 

 

É a questão da cidade também. A gente sabe que é uma cidade boa também. 

 

É uma UBS bem bonitinha. 
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4.2.4 Expectativas quanto ao processo de formação na residência 
 
Este grupo temático possibilitou apreender quatro núcleos de significado, a 

saber: ampliar conhecimentos e habilidades como médico; necessidade de tempo 

durante a carga horária da residência para o estudo teórico e para a participação 

popular e comunitária; dificuldade de comunicação entre os residentes e a 

coordenação da residência; e superação das expectativas pelos residentes. 

Ampliar conhecimentos e habilidades como médico apareceu no discurso dos 

participantes da seguinte maneira: 

 
E eu tinha uma questão de ser muito inseguro para a prática médica. Eu achava que era 

fundamental que o espaço de fato fomentasse a discussão clínica. Uma Clínica Baseada em 

Evidência. Em que eu tivesse um preceptor presente, que acolhesse a minha dúvida e me ajudasse a 

superar esse momento. E aqui eu conseguia ver isso. 

 

Eu tinha a expectativa de aprender um pouco sobre práticas integrativas. 

 

Também tinha uma expectativa de tentar entrar em alguma coisa posterior para o mestrado, 

para virar preceptor, para virar professor. E eu esperava que a residência também me desse alguma 

bagagem no sentido de preceptoria. 

 

Quanto à “necessidade de tempo durante a carga horária da residência para o 

estudo teórico e para a participação popular e comunitária”, temos: 

 
Em relação às expectativas, acho que a principal dificuldade é a carga horária! Para ser um 

bom Médico de Família, você precisa estudar muito! Então, eu acho que a gente percebe nesses seis 

meses que a gente achava que precisava estudar muito, mas precisa estudar muito mais do que a 

gente achava. 

 

Eu esperava participar mesmo de um projeto de transformação da vida dessas pessoas com 

as quais trabalharia. As minhas expectativas eram muito de conseguir participar de conselho local de 

saúde, de conseguir participar, de mobilizar trabalhador, de conseguir participar de protestos junto 

com a população, de conseguir mobilizar a população a reivindicar direitos, entender a saúde de uma 

outra forma. 

 

A dificuldade de comunicação entre os residentes e a coordenação da 

residência foi identificada pelos participantes: 
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Um dos meus maiores temores era em relação a essa relação com a coordenação, 

principalmente com a preceptoria. Não de uma forma geral, mas com alguns preceptores. Porque 

existia já um burburinho de uma relação um tanto conflituosa da coordenação com os residentes e de 

algumas coisas serem muito impostas. De não existir um espaço de diálogo. De não haver 

comunicação entre os residentes, apesar de constantemente estarem se colocando diante das coisas 

que achavam que precisavam ser mudadas, de não serem ouvidos. 

 

Os participantes relataram também a superação das expectativas durante a 

vivência na residência: 

 
Eu não conhecia tantas ferramentas da Medicina de Família, não conhecia tanto o Método 

Clínico Centrado na Pessoa. Foi uma surpresa boa. Não era uma expectativa que eu tinha e foi uma 

coisa que foi além da minha expectativa. 

 

4.2.5 Vivências formativas durante a residência 
 
Neste tema, os participantes puderam expressar suas avaliações a partir das 

vivências no Programa de Residência, destacando o lugar da comunicação, os 

pressupostos, as potências e os desafios. A partir da análise do material, chegou-se 

a seis núcleos temáticos: reconhecimento da residência pela equipe de saúde e 

pelos pacientes; melhoria da comunicação entre os residentes e a coordenação da 

residência; apreensão dos pressupostos do projeto pedagógico a partir de suas 

vivências; potências do projeto pedagógico; desafios do projeto pedagógico; e 

impacto da residência na rede de saúde do município. 

No que se refere ao reconhecimento da residência pela equipe de saúde e 

pelos pacientes, temos: 

 
Hoje mesmo, uma paciente virou para mim e falou que eu era o anjo da guarda dela. 

 

Mas eu acho que todo o comprometimento junto com a equipe, que a gente faz. Mesmo a 

equipe, o carinho que a equipe mesmo demonstra com a gente participando da equipe durante esses 

dois anos. 

 

No tocante à “melhoria da comunicação entre os residentes e a coordenação 

da residência”, os residentes assim relataram: 
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Melhorou em relação ao que era esperado. Eu esperava que eu fosse muito mais cobrado e 

muito mais, não cobrado, mas... que estivesse sendo pior. Algumas coisas já mudaram para a nossa 

turma em relação até de ter a abertura para poder usar a carga horária em outros espaços. Não que 

seja uma resolução, mas melhorou. Tem os seus “poréns”, tem as suas minúcias, mas melhorou. 

 

Um momento bem marcante para mim foi a questão de uma reunião que a gente teve que foi 

muito tensa, entre a gente e a coordenação, que a gente debateu sobre saúde mental. Eu acho que 

ali deu uma guinada. Que estava muito pesado todo o processo, todas as discussões que a gente 

tinha com a coordenação. Tanto o nosso lado estava muito reativo quanto o lado das pessoas que 

estavam envolvidas na coordenação. 

 

O núcleo de significado “apreensão dos pressupostos do projeto pedagógico 

a partir de suas vivências” foi subdividido em: residências ligadas a instituições de 

ensino, residências em rede, interprofissionalidade e trabalho em equipe na 

formação e preceptoria de qualidade e em tempo integral. 

 
Em relação a ser essa residência em rede, para o SUS, de uma formação generalista, das 

reais necessidades da população. Mas eu também tinha medo de ir para a rede, porque eu sei que, 

justamente por a gente ter essa formação médica muito centrada dentro das universidades, dentro 

dos hospitais, é muito difícil às vezes de reconhecer como isso é feito fora dessa realidade. Você 

estaria com pessoas que não necessariamente estariam capacitadas para a docência por não serem 

pessoas que escolheram aquele espaço. Muitas vezes, a gente usa preceptores que não são 

necessariamente docentes. São pessoas do serviço que foram vinculadas à residência. 

 

Uma coisa muito positiva foi essa questão da “Multi”. Realmente uma visão maravilhosa que 

você tem de outras pessoas, de outros profissionais enquanto equipe. Você consegue ter um 

trabalho, uma visão mais integrada. 

 

Os preceptores são supercapacitados. Tem sempre alguém contigo ali, fazendo junto, e é 

uma coisa que, pelo que a gente ouve falar por aí, inclusive na minha própria faculdade, não é a 

realidade. 

 

No âmbito do núcleo de significado “potências do projeto pedagógico 

mapeadas a partir das vivências”, emergem: possibilidade da formação como 

médico de família; experiência em áreas de vulnerabilidade social; capacitação 

técnica das pessoas envolvidas na residência; atividades desenvolvidas na 

residência bem planejadas e estruturadas pedagogicamente. 
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Especialmente no primeiro ano da residência, eu tive um salto de qualidade muito grande na 

minha prática. Eu me sinto muito mais seguro hoje em dia para atender e hoje eu me sinto preparado 

para atender e ser médico de uma população e ser Médico de Família de fato. 

 

O que eu não esperava da residência foi a questão da consulta. A gente se debruça muito 

sobre o processo de consulta, muito mais, com total certeza, do que muitas outras residências, 

porque eu tenho amigos de outras residências e não é assim. Tem a questão de o preceptor 

“sombrear” a consulta e avaliar e dar feedback quase que na hora. Isso é excelente. 

 
Uma coisa que me surpreendeu também positivamente é a questão dos procedimentos. Eu 

acho que, principalmente comparando com outros serviços de residência, a gente faz bastante 

procedimento. A gente é sempre bem orientada de como fazer e eu achei isso bem legal. Um bom 

volume. Na minha faculdade, por exemplo, não é assim. 

 

Tem uma característica muito forte no programa de ser sempre estruturado 

pedagogicamente. Tudo o que a gente faz foi pensado e discutido. Tudo que está na nossa grade, do 

que vai acontecer dentro da residência, passou por esse processo cuidadoso de análise de ser 

realmente necessário, de como tem que ser. 

 

Eu acho que isso é positivo. De poder discutir com preceptores de outros residentes. Eu 

posso discutir com o preceptor de outra dupla. Os preceptores que estão na UBS não são exclusivos 

daqueles residentes. 

 

O núcleo de significado “desafios presentes no desenvolvimento do programa 

de residência em Medicina de Família e Comunidade” abrange pouca participação 

em movimentos populares; oferta insuficiente de práticas integrativas; carga horária 

excessiva com restrita autonomia dos residentes em relação à distribuição da carga 

horária da residência; excesso de demanda de atendimento e de demanda 

emocional; falta de espaço protegido para a discussão de casos com o preceptor; e 

pouco tempo de existência da residência. Vejamos: 

 
[...] participar de mobilização da vida das pessoas, teve alguns momentos dentro da 

residência que a gente fez isso. A gente participou de reunião de orçamento participativo, de 

conselho local de saúde. Eu acho que faltou um pouco de participação em mais espaços nesse 

sentido. 

 

A questão da carga horária, eu também sabia que eram 60 horas semanais, porque é o que 

está posto nacionalmente. No sentido de que, dentro das 60 horas semanais, você pode ter estudo 
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teórico para o residente. Vários residentes fazem isso. Não obrigatoriamente você tem que estar 

numa sala de aula, estudando. 

 

Mas, às vezes, na correria, a gente não tem esse espaço de discussão protegido. Acho que 

eu sinto falta disso, principalmente no início, quando tinha um pouco menos de preceptor e a gente 

está em maior número. Então, às vezes era uma passada. Passava o caso muito rápido e eu não 

conseguia absorver aquela coisa mais de conhecimento daquele caso assim. 

 
Porque, ao mesmo tempo que pedem que a gente seja autônomo, que tenha tomada de 

decisão dentro da equipe, que seja uma referência, modificam a agenda, colocam outras situações. 

Não sou eu que controlo minha agenda. 

 

A análise permitiu também apreender a percepção sobre o “impacto da 

residência na rede de saúde do município”: 

 
Porque acho que é muito diferente você conseguir ver as coisas fluindo e funcionando e você 

percebe que a residência também está presente nisso. Em como a rede está se estruturando. Como 

as coisas funcionam, como os processos vão mudando a partir da inserção do serviço de ensino. 

 

Essa questão do vínculo com a equipe, do vínculo com a população, são coisas que me 

marcaram muito dentro dessa residência! E a ACS me contou, muito emocionada nesse dia, me 

mostrou o tanto que a residência teve impacto naquela região. E eu acho que é o que eu vou levar de 

mais importante dentro dessa residência foi isso. 

 

4.3 Programa de Residência: a percepção do preceptor 
 
A partir da análise da narrativa construída por um dos preceptores do 

programa, foi possível configurar três grupos temáticos, a saber: a experiência como 

preceptor (a escolha, as expectativas e a vivência); potências do projeto pedagógico; 

e desafios do projeto pedagógico, conforme quadro analítico em anexo (anexo 7). 

 

4.3.1 A experiência como preceptor: a escolha, as expectativas e a 
vivência 
 
Relativo ao grupo temático “a experiência como preceptor: a escolha, as 

expectativas e a vivência”, foi possível apreender sete núcleos de significado: equipe 

da residência e da gestão do município; falta de perspectiva no trabalho anterior; 
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facilitar mudanças em processos de trabalho; investimento na capacitação técnica e 

pedagógica; ampliação do olhar crítico sobre a prática e estímulo à autonomia; 

superação das expectativas; e superação da sobrecarga de trabalho através de 

apoio da coordenação. 

A “equipe da residência e da gestão do município” como fator para a escolha 

em fazer parte do processo foi relatado pelo preceptor: 

 
Decidi participar do projeto de residência de Medicina de Família e Comunidade do município 

porque vi nele uma chance de me aproximar mais de pessoas interessadas em construir uma 

residência com abertura para inovações com base em todo um sistema de saúde municipal também 

disposto a se capacitar. 

 

O preceptor relatou como outro motivo para escolher participar do programa 

de residência a falta de perspectiva no seu trabalho anterior: 

 
Eu estava muito animada a participar do projeto também porque me via engessada numa 

UBS sem perspectivas de mudanças em vários sentidos. 

 

A possibilidade de facilitar mudanças em processos de trabalho era uma 

expectativa enunciada pelo preceptor: 
Já numa UBS com residência, via mais possibilidade de apoio para transformações mais 

globais com apoio da gestão e da coordenação da residência, como em apoios técnicos de saúde 

mental, de procedimentos. 

 

O participante relatou o investimento na capacitação técnica e pedagógica 

como vivência importante na sua jornada como preceptor:  

 
Fazer parte deste projeto tem aberto portas para eu me capacitar cada vez mais como 

preceptora com cursos específicos, como o da Euract, o curso de preceptora do UNASUS, o de 

preceptoria de Residência Médica no SUS (IEP-HSL/MS), além de pela própria residência, onde 

temos inovado os métodos pedagógicos de aprendizagem e de avaliação com os colegas 

preceptores e a coordenação em espaços específicos da residência. 

 

Outra vivência relatada pelo preceptor foi a ampliação do olhar crítico sobre a 

prática e estímulo à autonomia: 
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Todos estes cursos e espaços foram e estão sendo muito importantes para melhorias no meu 

cotidiano como preceptora, permitindo ter maior crítica sobre o meu fazer e permitindo que eu mesma 

seja proativa e sugira mudanças no meu espaço. 

 

O participante relatou a superação das suas expectativas iniciais: 

 
Portanto, minhas expectativas foram alcançadas e superadas, já que não imaginava que o 

projeto pudesse me proporcionar tanto aprendizado clínico e de gestão, amadurecimento pessoal e 

profissional, além das ferramentas de preceptoria. 

 

O preceptor relatou uma sobrecarga de trabalho, que tem sido superada 

através do apoio da coordenação do programa: 

 
Posso afirmar que pensei em desistir em certo momento em que eu me sentia muito 

sobrecarregada no projeto, mas pude encontrar apoio e, após remanejamento, estou bem adaptada 

novamente e animada com as novas propostas de trabalho. 

 

 

4.3.2 Potências do projeto pedagógico 
 

Após análise do material produzido com o preceptor, foram apreendidos a 

partir do grupo temático “potências do projeto pedagógico na visão do preceptor” 

quatro núcleos de significado: equipe de preceptores engajados no projeto; 

utilização de ferramentas de avaliação e de metodologias ativas de ensino; processo 

que estimula mudanças positivas na gestão da UBS; e possibilitar a capacitação dos 

demais profissionais da rede. 
A presença de uma equipe de preceptores engajados no projeto foi destacada 

pelo participante: 

 
Existem muitas potências na residência de MFC do município, já que existe uma equipe de 

preceptores muito engajados e unidos para melhoria da residência em seus vários aspectos. 

 

A utilização de ferramentas de avaliação e de metodologias ativas de ensino 

são potências do projeto, segundo o participante: “Como em relação às ferramentas 

de avaliação, às aulas teóricas com metodologias ativas de aprendizagem e às 

discussões diárias de casos”. 
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O preceptor apontou na sua fala que o processo da residência estimula 

mudanças positivas na gestão da UBS: 

 
Esta equipe também é motivada para realizar mudanças positivas na gestão das UBS em que 

estão instalados, auxiliando todos os profissionais a compartilharem de forma mais eficiente o 

espaço, discutindo temas relevantes para gerir melhor os recursos (como a discussão de 

rastreamento e de guias com filas e melhorando a comunicação). 

 

E também possibilita a capacitação dos demais profissionais da rede: 

 
Também percebo potência na residência em capacitar os profissionais da rede, como já foi 

realizada a capacitação de BLS nas UBS, além de apoio nos encontros de Educação Permanente. 

 

4.3.3 Desafios do projeto pedagógico 
 
Na análise do grupo temático “desafios do projeto pedagógico na visão do 

preceptor”, encontramos quatro núcleos de significado: maior proximidade entre os 

preceptores e seus residentes; intersecção pedagógica com a residência 

multiprofissional; expansão do programa para outras UBS, associada à ampliação 

do quadro de preceptores; e fornecimento de materiais para a realização de 

procedimentos. 

A maior proximidade entre os preceptores e seus residentes foi citada pelo 

preceptor como desafio:  

 
Percebo como desafio ainda nesta residência, porém como algo se superando, a 

aproximação maior entre a equipe de preceptores e seus residentes. 

 

Assim como a necessidade de intersecção pedagógica com a residência 

multiprofissional:  

 
Também é um desafio importante a criação de um programa pedagógico de intersecção dos 

programas da residência multiprofissional e da MFC. 

 

A expansão do programa para outras UBS, associada à ampliação do quadro 

de preceptores, também foi apontada como um desafio para o preceptor:  
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A expansão do projeto para outras UBS do município e o aumento do quadro de preceptores 

e a manutenção dos preceptores das UPAs para a residência de MFC são questões importantes a 

serem superadas. 

 

E por fim o fornecimento de materiais para a realização de procedimentos foi 

destacado como um desafio do programa:  

 
“Outro ponto a avançar é a equiparação das UBS, como em relação a materiais para 

procedimentos, para evitar que os próprios profissionais necessitem arcar com os custos para facilitar 

o aprendizado”. 

  



	

	

62	

5. DISCUSSÃO 
 
Neste capítulo, empreendemos um trabalho analítico que buscou entrelaçar e 

triangular as experiências e as concepções dos participantes. Desta forma, a 

tessitura analítica focalizou a Residência em Medicina de Família e Comunidade: 

projeto, potências e desafios.  

Optou-se por analisar estas três categorias em separado com o objetivo de 

evidenciar o projeto pedagógico da Residência. 

 

5.1 O projeto político-pedagógico da residência 
 
No âmbito do Projeto do Programa de Residência em Medicina de Família e 

Comunidade investigado, apreenderam-se as perspectivas e os olhares da 

coordenadora, de um preceptor e dos residentes do primeiro e do segundo ano da 

residência. 

Os princípios e pressupostos que emergiram abrangem a qualidade e a 

intensidade da preceptoria e a residência em rede na formação dos médicos 

residentes. 

Um dos fatores limitantes que têm dificultado a implantação de programas de 

Residência Médica em MFC no país é a escassez de profissionais qualificados que 

possam atuar como preceptores. Segundo a Comissão Nacional de Residência 

Médica (CNRM), o médico, para ser preceptor em MFC, deveria ser MFC formado 

através de Residência Médica. Caso isso não seja possível, a seleção deve ser feita 

na seguinte ordem: MFC titulado pela SBMFC; ser médico especialista nas áreas de 

Clínica Médica ou Pediatria ou Ginecologia, com experiência prática como MFC; e 

ser médico com possibilidade de realizar a prova de título no ano seguinte, ou seja, 

com pelo menos quatro anos de trabalho na APS (Izecksohn, 2017). Para alcançar o 

título de especialista em MFC pela SBMFC, o médico deve ter atuado no mínimo 

quatro anos como MFC em regime de 40 horas semanais e ser aprovado em uma 

prova de título realizada por esta Sociedade, que ocorre anualmente. 

Até o início de 2018, não tínhamos disponível dados consolidados do número 

de MFC no país. Isto porque não existe um sistema que agregue as informações do 

número de egressos dos programas de residência e o número de especialistas 
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titulados pelas Sociedades de Especialidades. A SBMFC publicou, no início de 2018, 

estes dados. Por este levantamento, temos no país atualmente 5.438 Médicos de 

Família e Comunidade. Mas este número não é exato. Ele não exclui os médicos já 

falecidos e os que concluíram a residência antes de 1981 (ano em que é criada a 

Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM e concomitantemente o sistema 

de informação que consolida o número de egressos dos programas de residência). 

Esse número representa menos de 2% do total de médicos no país (Augusto, 2018). 

Para um país ser considerado como tendo um sistema de saúde baseado na APS, é 

necessário ter mais de 50% dos profissionais trabalhando com formação adequada 

a esta prática (Lopes, 2005). Estes números mostram como estamos longe desta 

perspectiva e o quanto deve ser investido para conseguirmos formar profissionais 

médicos para atuarem na APS. 

Além do baixo número de profissionais titulados na especialidade, tem sido 

crescente a disputa com o mercado privado de saúde, que tem oferecido melhores 

condições de trabalho e melhores remunerações a estes médicos. A ANS, o órgão 

que regula os planos de saúde no país, tem incentivado os mesmos a investir na 

APS. Documentos normatizadores e um processo de acreditação estão sendo 

colocados em prática com esta finalidade. Desta forma, um novo campo de trabalho 

para Médicos de Família irá se abrir, disputando com o sistema público estes 

profissionais. Segue o trecho de uma publicação de 2018 da ANS (Laboratório de 

Inovação sobre experiências em APS na saúde suplementar): 

 
A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, desde 2004, através de 
uma política indutora, vem estimulando as operadoras a repensarem a 
organização da atenção prestada aos usuários por meio de uma visão 
ampliada de saúde, saindo do modelo de atenção centrado na doença para 
um modelo com práticas cuidadoras e integrais que promovam a interface 
necessária entre a promoção da saúde e a prevenção de doenças e os 
demais níveis e complexidades da assistência à saúde, em prol da garantia 
do acesso aos serviços e da melhoria da qualidade de vida deste grupo 
populacional (ANS, 2018, p.5). 

 

Para exemplificar a dificuldade relatada acima, apresentamos uma 

experiência organizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o Grupo 

Hospitalar Conceição, de Porto Alegre, intitulada Programa Nacional de Residência 

Médica em Medicina de Família e Comunidade. Este projeto tinha por objetivo criar 

vagas de residência descentralizadas nos municípios, com o objetivo de fixar 

profissionais em locais de escassez de médicos. A gestão do programa era sediada 
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em Porto Alegre, por uma renomada IES, onde toda parte teórica seria desenvolvida 

por meio de EAD. E as atividades formativas seriam desenvolvidas por preceptores 

locais, nos municípios participantes, sendo apoiados pelo grupo gestor (reuniões 

semanais com os preceptores para capacitação). Os pré-requisitos aos municípios 

para participar do projeto eram: ter até 50 mil habitantes, possuir cobertura de 

estratégia de saúde da família entre 60 e 90%, fazer adesão ao Programa Nacional 

de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), ter a presença 

de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou outro serviço de emergências, dispor 

de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), maternidade, hospital geral com até 50 

leitos, Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), além de ter uma boa 

conectividade de internet, e não ter faculdade de Medicina. Foram pré-selecionados 

21 municípios, porém apenas nove realmente cumpriam os critérios e demonstraram 

interesse em participar (um município nos Estados de Goiás, São Paulo e Paraná, 

Santa Catarina e cinco no Rio Grande do Sul). Foram disponibilizadas 200 vagas, 

sendo que apenas sete residentes foram aprovados no processo seletivo e destes 

apenas três se matricularam (Berger, 2017). 

Neste artigo, os autores refletem sobre os possíveis motivos para a baixa 

ocupação das vagas de residência em MFC. Para eles, dois pontos seriam 

fundamentais: o pouco contato com a APS e com profissionais qualificados para 

trabalhar na APS durante a graduação e a baixa valorização do MFC, visto como um 

especialista precarizado. Em nossa pesquisa, ambos os pontos são trazidos pelos 

residentes. E também é relatado como, alguns anos após a implantação do 

programa no município, a gestão e os demais profissionais da APS apresentam 

outra visão sobre o trabalho do MFC, com uma maior valorização do papel deste 

profissional. 

Uma característica fortemente levantada pelos participantes envolve o 

importante papel da preceptoria no programa de residência estudado. A 

coordenação traz como característica fundamental do PPP a preceptoria de 

qualidade e em tempo integral. Relata o investimento realizado na capacitação do 

preceptor, com a sensibilização da gestão para possibilitar a liberação para 

realização de cursos, espaço protegido para discussão com os residentes e 

participação ativa na construção do programa teórico da residência. 

Na fala dos residentes, surge em diversos momentos como eles percebem a 

presença desta importante figura. Como cresceram e amadureceram clinicamente, a 
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partir do contato diário, ombro a ombro, com o seu preceptor. Alguns deles citam 

que conheceram o programa antes de escolhê-lo e que um dos fatores que 

motivaram a escolha foi a qualidade da preceptoria. 

O preceptor, participante da pesquisa, traz na sua fala o quanto cresceu 

pessoal e profissionalmente com a participação em cursos e as ferramentas que 

incorporou no seu cotidiano. O quanto se sentiu apoiado pela coordenação e pela 

gestão para realizar mudanças em seu processo de trabalho, deixando claro que o 

investimento na preceptoria é um ponto forte e perceptível no programa de 

residência estudado. 

Segundo Botti (2008): 

 
A principal função do preceptor é ensinar a clinicar, por meio de instruções 
formais e com determinados objetivos e metas. Portanto, entre as suas 
características marcantes devem estar o conhecimento e a habilidade em 
desempenhar procedimentos clínicos. Nesse sentido, o preceptor se 
preocupa principalmente com a competência clínica ou com os aspectos de 
ensino-aprendizagem do desenvolvimento profissional, favorecendo a 
aquisição de habilidades e competências pelos recém-graduados, em 
situações clínicas reais, no próprio ambiente de trabalho (p.365). 

 

 A Academia Europeia de Professores em Medicina de Família 

(EURACT) faz a seguinte reflexão sobre o que é ser um bom preceptor: 

 
[...] definindo um bom formador como aquele que possui não apenas 
competência clínica, mas também aptidões para a docência e atributos 
pessoais. Isto é, além de ser um clínico competente para uma prática 
médica pautada no profissionalismo, precisa possuir boa saúde, saber ouvir, 
ter vontade de compartilhar seu conhecimento, ser organizado e saber se 
comunicar, bem como receber treinamento específico à docência de forma 
continuada. Além da conhecida vontade de ensinar, para que um MFC seja 
um bom preceptor é fundamental desenvolver habilidades educacionais 
específicas para o ambiente ambulatorial, treinar a especificidade do ensino 
de adultos e participar de um ambiente de educação permanente 
(Izecksohn, 2017, p.740). 

 

Segundo Izecksohn (2017), o preceptor deve compreender as necessidades 

de aprendizado de seu residente, respeitando o estilo de aprendizagem de cada um. 

Segundo a CNRM, os programas de residência em MFC devem ter de 70 a 80% da 

carga horária em serviços de atenção primária, mínimo de 10% em serviços de 

atenção secundária, terciária e/ou urgência/emergência e entre 10 e 20% de carga 

teórica. Dessa maneira, o tempo que o residente permanece com seu preceptor, 

sendo que ambos estão vinculados a uma mesma equipe de saúde da família, ao 
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longo dos dois anos de residência é muito significativo. É uma relação intensa, de 

proximidade. O preceptor, além de ser responsável pelo cuidado das pessoas e 

famílias que estão sob sua responsabilidade, precisa estar disponível para discutir 

casos com seu residente, acompanhar atendimentos, auxiliar o residente a construir 

sua trajetória de aprendizado ao longo do processo formativo da residência. 

Izecksohn complementa: 

 
Ser preceptor em MFC significa ocupar cotidianamente um duplo papel no 
ambulatório: ser gestor do cuidado dos pacientes e apoiador do processo de 
aprendizado dos seus residentes. A segurança do paciente, que busca 
evitar lesões e danos decorrentes do cuidado é item imprescindível na 
discussão sobre preceptoria e Residência Médica. A responsabilidade do 
preceptor por esse duplo papel de cuidado impõe aos PRM a questão de 
buscar formas de treinamento para o exercício da preceptoria, para que 
façam parte de uma rede de prevenção de danos e erros (p.740) 

 

Ser um programa de residência construído e implementado por uma 

Secretaria de Saúde Municipal é um princípio (pressuposto) fundamental do projeto 

político-pedagógico da residência objeto deste estudo. Isto traz dois aspectos 

importantes para o projeto: ser construído em uma rede municipal de saúde e não 

ter o apoio/parceria de uma IES.  

Tradicionalmente, os programas de Residência Médica, em qualquer 

especialidade, são focados nos hospitais de ensino, a maior parte deles ligada a 

uma Universidade. A carga horária da residência é cumprida quase na sua 

totalidade nos hospitais, ficando uma carga horária mínima para os serviços de APS. 

Isso ocorreu por uma inversão de lógica, em que o residente é a peça-chave para o 

funcionamento de muitos hospitais. Amoretti (2005) relata esta reflexão sobre o 

hospital como o principal campo de formação em serviço: 

 
A expansão da formação em serviço, representada pela residência médica, 
passou a ocorrer então pela necessidade de organização dos próprios 
serviços médicos para as práticas hospitalares em cada contexto específico, 
e não pelas necessidades sociais de incremento da formação de 
profissionais de determinada especialidade. Contudo, esta mão de obra 
especializada adicional é temporária e precisa ser regularmente renovada, 
para que o benefício de sua presença seja permanente (Amoretti, 2005, 
p.139).  

 

A residência em MFC, de acordo com a Resolução da CNRM 01/2015, define 

que 70% da carga horária deve ser cumprida na APS e no mínimo 10% em serviços 

secundários e terciários. Apesar da grande carga horária na APS, nem sempre os 
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estágios nos demais níveis de atenção estão articulados em rede e tampouco com 

outros programas de residência existentes na mesma instituição, visto que o MFC é 

um profissional que atua articulado com outras especialidades (além do papel de 

“filtro”, encaminhando os pacientes para os demais especialistas, também realiza 

coordenação do cuidado, por meio das contrarreferências dos especialistas). 

O PPP da residência estudada, assim como os dados produzidos por esta 

pesquisa, nos traz a forte característica deste programa de ser construído em rede. 

Primeiramente, os residentes são alocados em equipes de SF e permanecem na 

mesma equipe ao longo dos dois anos. Foi definido um território (o município é 

dividido em nove territórios de saúde) em que três UBS são campo de estágio dos 

residentes. A UPA, os CAPS e os serviços secundários onde os residentes realizam 

seus estágios são os serviços que são referência deste território. Isso possibilita, 

inclusive, que os residentes possam realizar o cuidado de seus pacientes quando 

estes acessam outros pontos do sistema (o que ocorre frequentemente na UPA, por 

exemplo). Em segundo lugar, o projeto de residência em rede previa uma articulação 

com os demais programas de residência coordenados pelo município nas 

especialidades de Clínica Médica, Pediatria, Psiquiatria e Ginecologia e Obstetrícia. 

Este foi e continua sendo um grande desafio para o município. A MFC e a Psiquiatria 

conseguiram articular seus programas em vários aspectos, com aulas teóricas, 

discussão de casos e atendimentos em conjunto sendo realizados de forma contínua 

ao longo dos dois anos de residência. Porém com os demais programas esta 

articulação não ocorreu. Estava prevista no PPP dos cinco programas de residência 

uma atividade teórica que agregasse as cinco especialidades a cada três meses, 

porém isto ocorreu apenas uma vez, sendo que esta única experiência foi bastante 

positiva. Entretanto, por dificuldade de articulação entre as coordenações dos 

programas esta atividade não ocorreu mais. E, para finalizar, a articulação com o 

programa de residência multiprofissional em saúde, que demorou alguns anos para 

iniciar pela dificuldade que o município encontrou em credenciar seu programa de 

residência multiprofissional (por corte de bolsas pelo Ministério da Saúde). A 

pesquisadora não vivenciou esta experiência, pois quando se desligou do município 

a residência multiprofissional ainda não existia. Os participantes desta pesquisa 

trazem este como um ponto importante do PPP e será abordado mais 

profundamente a seguir nesta discussão.  
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A própria experiência pessoal da autora contribui para esta discussão. A 

pesquisadora realizou sua formação na Residência Médica em MFC em uma 

instituição de ensino tradicional do Estado de São Paulo. Os estágios no Hospital 

Universitário e nos serviços secundários eram totalmente desarticulados do que 

acontecia na USF (inclusive aconteciam em municípios diferentes). Apesar de boa 

parte da sua carga horária ter sido cumprida na APS, a preceptoria era exercida por 

profissionais de outras especialidades (pediatria, clínica médica e ginecologia-

obstetrícia). Havia apenas um MFC com formação como preceptor, com uma carga 

horária reduzida. A preceptoria no dia a dia da USF era realizada informalmente 

pelos médicos contratados do munícipio, alocados nas equipes de ESF. Nenhum 

deles tinha formação em MFC. Boa parte do seu conhecimento das competências e 

habilidades para ser MFC a autora adquiriu na sua prática após a conclusão da 

residência, por meio de estudo individual e troca com outros MFC. Ao integrar o 

projeto de construção e implementação do presente programa de residência, a 

autora pôde se compor com outra MFC (a atual coordenadora do programa), que 

teve outra trajetória de formação profissional. Esta optou por não cursar uma 

residência e realizar sua formação de forma autônoma, juntamente com outras 

médicas. Atuavam na mesma UBS e tinham uma rotina de estudos e discussão de 

casos e temas que possibilitou adquirir os conhecimentos desejáveis. Após 

completar o tempo de atuação na APS necessário, prestou a prova de Título da 

SBMFC e conseguiu sua titulação em MFC. Foram estas duas experiências diversas 

que compuseram a construção do PPP deste programa de residência. 

No que se refere à não-participação de uma IES na formulação/coordenação 

deste programa de residência, a coordenação da residência traz um aspecto 

importante sobre o tema. Quando perguntada se a não-existência de uma IES 

parceira na construção do projeto da residência foi vista como um problema, a 

mesma referiu que encarou o fato como uma janela de oportunidade, no sentido de 

criar a expertise necessária para a construção e a implementação da residência no 

município. 

Os residentes, em suas falas, relatam experiências nas IES onde realizaram 

suas graduações, apontando os limites apresentados pelas mesmas. Estágios em 

serviços coordenados pelas IES, bem diferentes das realidades encontradas no 

SUS, a pouca articulação em rede com os demais serviços, a supervisão por 

profissionais sem formação para a APS foram pontos levantados pelos residentes 
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que corroboram esta discussão. A prioridade do campo de estágio na APS e 

articulado com os demais serviços da rede, característica fundamental deste projeto, 

pode ter sido facilitada pelo fato de o programa não estar vinculado a uma IES. 

Para a coordenação da residência, o maior desafio foi a articulação com os 

diversos atores da rede de saúde. A coordenação da residência, juntamente com a 

gestão do município, definiram os princípios/pressupostos do PPP da Residência e 

construíram os estágios (e os objetivos a serem alcançados em cada um deles) que 

comporiam este programa. A partir daí foram definidos os campos de estágio e foi 

necessário discutir com os gestores de cada campo explicando o que era a medicina 

de família e comunidade, a residência em MFC do município, os objetivos do estágio 

e como se daria a inserção do residente neste campo. 

 O programa na época de sua implantação contava com cinco estágios no R1 

e onze estágios no R2, ou seja, dezesseis diferentes campos de estágio, 

necessitando negociação e organização do processo em cada um deles. Sendo que 

somente quando o residente realmente chegava ao estágio e vivenciava o referido 

serviço era possível avaliar como isto ocorreu de fato e rediscutir caso o processo 

não ocorresse da forma como havia sido planejado. 

 Além disso, ocorreu o grande desafio de inserir os residentes em três UBS 

diferentes, cada uma com seu gestor local e suas equipes. Nem todas as equipes 

das UBS receberam residentes e houve (e sempre haverá) conflitos a serem 

mediados nesta relação. A coordenação da residência optou por se aproximar de 

forma efetiva destes gestores locais, propiciando que os mesmos participassem das 

decisões da residência referentes à sua unidade, para que houvesse 

corresponsabilização dos mesmos no processo. Mesmo assim os conflitos 

ocorreram e a coordenação teve que estar sempre presente nas unidades para 

mediar estes conflitos. Apesar das dificuldades, o processo tem ocorrido de forma a 

propiciar aos residentes campos de estágio que cumpram com os objetivos de 

formação presentes no Currículo Baseado em Competências, referência deste 

programa. 

Ser gestor desta complexa rede facilita este processo de articulação. Quando 

o programa de residência é coordenado por uma IES ele é pensado por esta 

instituição, que então procura uma rede de saúde capaz de receber este programa. 

Desta forma, os gestores da rede nem sempre estão sensibilizados para a 

importância e para a complexidade do processo de implantação, o que faz com que 
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esta articulação nem sempre ocorra de forma adequada o que muitas vezes leva à 

construção de espaços protegidos (unidades de saúde escola, por exemplo), que 

não condizem totalmente com a realidade que será encontrada por estes 

profissionais após sua formação na residência. 

A presente pesquisa não pretende afirmar qual destes dois modelos é melhor. 

Devido à grande necessidade de expansão de vagas de residência em MFC, é 

importante que tanto as IES quanto às Secretarias Municipais de Saúde e  

Secretarias Estaduais de Saúde assumam seu papel na formação destes 

profissionais.  

O primeiro questionamento que devemos fazer é quais são os motivos para 

uma Secretaria Estadual ou Municipal de Saúde investir recursos humanos e 

financeiros para a implantação de um programa de Residência Médica. Fazendo 

uma revisão da literatura, encontramos algumas pistas para esta questão. 

O principal ponto diz respeito à insuficiência e à má distribuição de médicos 

no território nacional como um fato percebido há muito tempo por gestores, 

estudiosos, trabalhadores e usuários (Pinto et al., 2014). Esta situação era tão 

evidente que em 2013 ocorreu o movimento Cadê o Médico?, encabeçado pela 

Frente Nacional dos Prefeitos, que pressionava o Governo Federal para a solução 

deste problema. O Programa Mais Médicos (PMM) foi a resposta (Pinto et al., 2014). 

 O eixo Provimento do PMM visou resolver de forma emergencial e provisória 

a falta de médicos, principalmente em áreas estratégicas de difícil fixação de 

profissionais. O eixo Formação do Programa, que traz mudanças na graduação e na 

Residência Médica, mostra a corresponsabilidade dos municípios no seu papel de 

formadores e de campo de estágio para estes profissionais, que está previsto na lei 

que regulamenta o SUS (Lei 8.080, de 1990).  

Storti (2017) traz uma contribuição sobre este tema. O autor faz o 

levantamento de seis programas de Residência Médica em MFC no país que são 

coordenados por Secretarias Municipais de saúde, sendo que o programa objeto 

deste estudo está incluído neste grupo. 

 
O programa de residência médica foi um dos meios para diminuir a 
escassez de médicos e aumentar a sua qualificação para atuação na ESF. 
Assim, a expansão da Atenção Básica contribuiu como janela de 
oportunidade para a criação de PRM de gestão municipal, representando 
demanda para incorporação e qualificação de médicos, além de prover 
infraestrutura para a organização desses programas (Storti, 2017, p.1306). 
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E como consideração final traz a seguinte contribuição: 

 
Percebeu-se que os gestores municipais de saúde podem assumir um 
protagonismo fundamental para a expansão da formação em Medicina de 
Família e Comunidade. Nos programas analisados, verificou-se que o 
aumento da cobertura da Atenção Básica e a melhoria da infraestrutura das 
UBS são estratégias que potencializam a residência em MFC. Destacam-se, 
também, as ações de formação e valorização da preceptoria, muitas 
desenvolvidas em conjunto com inciativas federais, e a oferta de bolsas e 
gratificações que demonstraram ser característica marcante de todos os 
programas com elevada taxa de ocupação das vagas de residência (Storti, 
2017, p.1309). 

 

A Revista Brasileira de MFC trouxe uma série de entrevistas com gestores 

municipais que implantaram programas de MFC em sua rede. O gestor do município 

de Curitiba relata: 

 
Apesar de Curitiba ter uma história de mais de 30 anos do médico 
generalista na APS e de contar com uma residência em MFC nas suas 
unidades de saúde (a da PUC-PR), percebeu-se a necessidade de ampliar 
o número de vagas e de responsabilizar diretamente a gestão municipal por 
essa tarefa. Em janeiro de 2013, foi criada a Comissão de Residência 
Médica (COREME) da SMS de Curitiba e, em abril, iniciaram os primeiros 
12 residentes de MFC. Uma das características da nossa residência tem 
sido a de oferecer essa possibilidade para os médicos concursados da rede. 
Um efeito que já se percebe é a melhoria na qualidade dos serviços nas 
unidades de saúde que contam com a residência (Poli Neto, 2014, p.193). 

 

O gestor do município do Rio de Janeiro, que apresenta o maior número de 

vagas em residência em MFC no país, faz a seguinte colocação: 

 
Não dá para montar um sistema em que o Saúde da Família é a única 
estratégia de atenção se não tivermos médicos de família. Os médicos de 
família são fundamentais para esse sistema, por isso, todo esse 
investimento na residência. Hoje temos 100 vagas da própria Secretaria e 
mais cerca de 40 vagas das Universidades (UERJ, UFRJ, ENSP). 
Atualmente, o Rio de Janeiro é a cidade brasileira com o maior número de 
vagas de residência em Medicina de Família e Comunidade, o que está 
diretamente relacionado ao modelo de atenção escolhido, e é impossível 
pensar em uma boa equipe de saúde da família na qual os médicos não 
sejam especialistas na área. A nossa meta é que tenhamos 50% dos 
nossos médicos, até 2016, com o título de especialista em Medicina de 
Família e Comunidade (Soranz, 2014, p.68). 

 

O município de Florianópolis também é uma referência em PRMMFC no país, 

e o gestor municipal salienta: 

 
A formação de recursos humanos para a saúde é uma responsabilidade 
compartilhada entre todos os entes federativos que compõem o SUS. Se 
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quisermos ter profissionais com perfil para atuação no sistema público, nada 
mais natural do que formá-los dentro desse cenário, e isso é especialmente 
importante quando se trata da APS. Transferir (ou deixar) essa 
responsabilidade exclusivamente com as universidades é um erro que pode 
repercutir posteriormente no serviço. Sendo assim, atuar na formação 
desses profissionais é uma necessidade e uma decisão estratégica para 
qualquer município de médio e grande porte que queira contar com uma 
APS qualificada (Lermen Jr., 2014, p.303). 

 

Enquanto a Residência Médica se baseia na formação hospitalocêntrica, 

dando continuidade ao processo iniciado na graduação (modelo flexneriano), as 

residências multiprofissionais em saúde nascem com o seguinte objetivo: 

 
Estabeleceu-se que a Residência Multiprofissional em Saúde deve 
constituir-se como um programa de cooperação intersetorial para favorecer 
a inserção qualificada dos jovens profissionais da saúde no mercado de 
trabalho, particularmente para a construção do SUS (Rosa e Lopes, 2010, 
p.487). 

 

As residências em rede não são novidade no país. Em 1976, a Secretaria do 

Estado da Saúde do Rio Grande do Sul criou a primeira residência em Medicina 

Comunitária no Brasil, que dois anos depois se tornou uma residência 

multiprofissional, chamada São José do Murialdo. Algum tempo depois, esta 

experiência foi adotada pelos Estados de Pernambuco e Rio de Janeiro (Rosa e 

Lopes, 2010). Estes programas perdem força no final dos anos 1980 e durante os 

anos 1990 devido às políticas neoliberais do Estado Brasileiro. No ano de 1999, o 

Governo Brasileiro reativa os projetos para residências na Atenção Básica, 

produzindo diretrizes e propostas de financiamento (Rosa e Lopes, 2010). 

Este processo culmina com a regulamentação da residência multiprofissional 

em saúde no ano de 2005. Em 2009, é lançado o primeiro edital (edital de 

convocação número 24) para a seleção pública dos primeiros projetos de residência 

multiprofissional (antes os programas firmavam convênios diretamente com o MEC). 

Este edital continha um forte apelo para que as IES firmassem parcerias com as 

Secretarias de Saúde a fim de elaborar propostas que fossem viáveis dentro da 

realidade do SUS local (Uchôa-Figueiredo, 2016). 

O MFC, considerado como o profissional médico capacitado para atuação na 

APS, que no SUS se configura por meio da ESF, precisa possuir competências para 

o trabalho em equipe. No documento Currículo Baseado em Competências para a 

MFC, da SBMFC, que serve de guia para os programas de residência na 

especialidade no país, estão definidas que competências o MFC deve possuir. Estão 
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divididas em: pré-requisitos, essenciais, desejáveis e avançadas. As competências 

essenciais são as esperadas que o residente possua ao final do seu processo 

formativo. Trabalho em equipe multiprofissional é uma área de competência deste 

currículo. Abaixo se descrevem as competências essenciais desta área: 

 

- Trabalha o cuidado de forma compartilhada, construindo projetos 

terapêuticos quando necessários. 

- Maneja de forma compartilhada o cuidado oportunamente. 

- Propicia momentos de troca de conhecimentos com outros 

profissionais (exemplo: consultas compartilhadas e matriciamento), otimizando o 

próprio tempo e o da equipe. 

- Trabalha junto com a equipe no reconhecimento das necessidades de 

saúde da sua comunidade, utilizando ferramentas diversas, como a vigilância da 

saúde, o planejamento estratégico comunicativo, e criando outras que sejam 

necessárias. 

- Mobiliza a equipe e a comunidade no fomento à criação e presença em 

espaços para participação cidadã, otimizando o próprio tempo e o dos outros 

profissionais. 

- Media conflitos oportunamente. 

- Promove bem-estar da equipe. 

- Atua em equipe de forma ativa e respeitosa, fomentando um bom clima 

organizacional e promovendo a participação e uma tomada de decisão 

compartilhada. 

Desta maneira, os programas de Residência Médica em MFC devem conter 

no seu currículo atividades pedagógicas que desenvolvam o trabalho em equipe. No 

PPP do programa de residência estudado, consta como objetivo principal: 

 
O Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade tem 
como objetivo formar médicos qualificados para produzir o cuidado no 
território adscrito da Unidade Básica de Saúde com as equipes de Saúde da 
Família, de forma multidisciplinar, desenvolvendo suas ações articulando o 
raciocínio clínico, epidemiológico e investigativo. Para tal, entende-se que é 
necessário formar médicos com conhecimentos e habilidades para 
produção do cuidado em saúde de qualidade, humanizados e resolutivos. A 
ênfase deve ser na abordagem familiar com produção de vinculo e 
responsabilização. 
 

Como dito pela coordenação da Residência Médica, o objetivo era compor a 
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residência multiprofissional no município de forma concomitante, desenvolvendo 

atividades pedagógicas que possibilitassem a integração entre os currículos. Esse 

objetivo foi parcialmente alcançado, pois a residência multiprofissional iniciou suas 

atividades três anos após o início da residência. Também são pressupostos do PPP 

vivenciar o cotidiano das equipes de SF e a interprofissionalidade e o trabalho em 

equipe na formação dos médicos residentes com o objetivo de formar médicos 

capazes de atuar em equipe, lidar com as diferenças e de compartilhar saberes e 

tomada de decisões. 

Os residentes do primeiro ano que participaram deste estudo foram a primeira 

turma a conviver com a residência multiprofissional. Surge no discurso dos 

participantes a superação das expectativas, pois quando escolheram este programa 

não existia a residência multiprofissional. Foi dito como os espaços de discussão 

interprofissional estão servindo para ampliar o olhar sobre o cuidado das pessoas, 

incorporando outras visões, quebrando paradigmas, melhorando sua formação 

profissional. 

Para a preceptora participante desta pesquisa, há o desafio da criação de um 

programa pedagógico de intersecção dos programas da residência multiprofissional 

e da MFC. 

Pelo pouco tempo desta experiência compartilhada e por ainda não haver 

residentes formados neste programa após o início da residência multiprofissional, 

esta pesquisa não permitiu apreender a formação interprofissional na Residência 

Médica estudada. 

 

5.2 As potências do projeto pedagógico 
 
No escopo das “Potências do Programa de Residência em Medicina de 

Família e Comunidade” pesquisado, foram analisadas as transformações ocorridas 

na rede do município; complementação da bolsa da residência; a qualidade da 

formação dos residentes egressos deste programa; e a credibilidade e visibilidade 

do programa a nível nacional. 

Storti (2017) traz alguns aspectos relacionados a transformações ocorridas 

nas redes de saúde de seis municípios que implantaram a residência em MFC nas 

suas redes. O primeiro aspecto se relaciona com a ampliação da cobertura da APS 

através da ESF nos municípios estudados. A residência em MFC caminhou junto 
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com esta expansão, pois a expansão da cobertura possibilitou incorporar 

preceptores e residentes nas equipes, inclusive criando um campo de atuação após 

a formação na residência e também evidenciou a responsabilidade destes 

municípios em formar profissionais para atuar nesta rede em expansão. Dos seis 

municípios analisados neste estudo, dois deles já apresentavam altas coberturas da 

APS e um manteve a cobertura em torno de 50%. Três municípios saíram de 

coberturas muito baixas para coberturas em torno de 50%, evidenciando o 

investimento destas gestões em ampliar a cobertura da ESF, qualificando o cuidado. 

A média de expansão nacional de cobertura da APS era de 1,5% ao ano, entre 2006 

e 2013, relacionada à dificuldade em atrair e fixar médicos para atuar nas equipes 

de SF (Programa Mais Médicos – 2 Anos). A criação dos programas de residência é 

uma oportunidade de atrair e fixar médicos (Storti, 2017): 

 
Assim, a expansão da Atenção Básica contribuiu como janela de 
oportunidade para a criação de PRM de gestão municipal, representando 
demanda para incorporação e qualificação de médicos, além de prover 
infraestrutura para a organização desses programas (Storti, 2017, p.1306). 

 

O município foco desta pesquisa faz parte deste grupo de três municípios que 

apresentaram rápida expansão da sua rede de APS, com dificuldade em ampliar 

mais equipes pela falta de profissionais médicos para compor as equipes. A gestão 

então decide implantar o PRMMFC visando atrair, fixar e formar profissionais com o 

perfil de competências esperado para atuar na ESF. Isto possibilitou atrair médicos 

já formados em MFC para compor a equipe de preceptores, como relatado pela 

preceptora que participou deste estudo, que atuava em outro município e foi atraída 

pela proposta da residência. A coordenadora destaca que a maior parte dos 

preceptores está presente desde o início do projeto, ou seja, a residência possibilitou 

fixar médicos no município. Além da expansão numérica de profissionais e a fixação, 

é destacado por ela um maior interesse nos médicos que já atuavam no município 

em fazer especialização em SF e conseguir o Título de Especialista em MFC. 

Este interesse está relacionado a outro aspecto avaliado como impacto do 

PRMMFC na rede, que foi a qualificação dos processos de Educação Permanente 

realizados no município. O município já realizava ações de EP voltadas a médicos e 

enfermeiros da AB. Com a incorporação dos preceptores e dos residentes na 

coordenação e condução deste processo, houve a melhora na qualidade dos 

encontros realizados. Estas discussões incorporaram ferramentas da MFC, como o 
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Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP), a Medicina Baseada em Evidências e 

a Prevenção Quaternária, dentre outras, qualificando a prática destes profissionais 

envolvidos nos encontros de EP. Isto despertou em alguns profissionais o interesse 

em se qualificar, trazido na fala da coordenadora. Os gestores municipais também 

perceberam a potência de ter profissionais MFC qualificados na rede, inclusive 

percebido por profissionais em outros níveis de atenção. Desta forma, a residência 

não apenas contribuiu para a formação dos seus residentes mas também para a dos 

médicos e demais profissionais da rede de atenção básica deste município. 

A qualificação da rede de atenção proporcionada pela implantação dos PRM 

em MFC é relatada na literatura. Justino (2016) conta a experiência do município do 

Rio de Janeiro: 

 
Outro resultado obtido é que a inserção do PRMFC-Rio nas unidades de 
saúde refletiu na exigência de se obter a melhoria da qualidade dos demais 
profissionais e também da organização do serviço, fato que talvez seja 
justificado por ser um espaço de constantes reflexões sobre o processo de 
trabalho. Devido à exigência de formar um novo perfil médico para atuar na 
ESF, o PRMFC ainda proporcionou que as Unidades que possuem 
residência recebam materiais diferenciados, tais como: material para 
pequenos procedimentos e para inserção de DIU, oxímetro de pulso portátil, 
eletrocautério e criocautério. Este investimento influencia na melhoria da 
oferta de serviços, ou seja, a população tem mais acesso a serviços 
diferenciados (Justino, 2016, p.1476). 

 

Outro programa a relatar o impacto da residência na rede de saúde foi a 

experiência da UFPB, que, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de 

João Pessoa, implantou seu programa no ano de 2010. Soares (2018) diz que a 

presença dos residentes nos serviços impulsiona movimentos de EP entre os 

demais profissionais da equipe, além da oferta de cursos pela Universidade: 

 
A aposta na construção de itinerários pedagógicos singulares às demandas 
de cada residente, sua equipe de saúde e seu território vem contribuindo 
para a qualificação de serviços, ressignificando espaços de ensino-
aprendizagem, produzindo redes colaborativas, tornando as unidades de 
saúde vinculadas ao PRMFC reconhecidas por projetos inovadores que 
acabam tensionando mudanças em outros serviços da rede de saúde. 
Nesta direção, o PRMFC da UFPB tem produzido diversas ofertas 
formativas (cursos, treinamentos, educação permanente e matriciamento) 
sobre variados temas e práticas em saúde, não apenas para seus 
residentes, mas para demais profissionais da rede de serviços, em especial 
da AB (Soares, 2018, p.6). 
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A ociosidade das vagas nos PRMMFC no país é um desafio a ser superado. 

Houve um aumento na oferta de vagas de residência nesta especialidade. Em 2017, 

a MFC foi a segunda especialidade médica com maior número de vagas de R1 

autorizadas (5.943 vagas, sendo 2.969 para R1, 2.969 para R2 e cinco para R3, 

correspondendo a 10,2% do total de vagas de RM no país), atrás apenas da Clínica 

Médica. Porém a taxa de ocupação destas vagas gira em torno de 30% (Sarti, 

2018). 

Uma das formas encontradas para aumentar as taxas de ocupação destes 

programas de residência foi a complementação da bolsa do residente, que é paga 

pelo MS, pelos municípios. O valor da bolsa de residência é fixo e igual para todas 

as especialidades no país, e atualmente tem o valor aproximado de 2,9 mil reais. 

Storti (2017) relata que, dos seis municípios estudados, quatro complementam as 

bolsas de residência por meio de legislação própria e com valores variados, 

chegando até a equiparação do valor recebido pelos médicos que atuam na rede. 

Um dos municípios permite que os médicos estatutários se licenciem para realizar a 

residência e que mantenham parte da remuneração que recebia. Neste mesmo 

estudo, os mesmos quatro municípios também ofertam incentivo financeiro aos 

preceptores ligados ao PRM. 

No PRM estudado, a complementação da bolsa foi pensada para atrair 

candidatos e diminuir o risco de ociosidade das vagas, mas também para permitir 

que médicos que já atuavam na rede do município pudessem se licenciar 

temporariamente, porém recebendo a mesma remuneração. Isto possibilitou, até o 

ano de 2017, que dois médicos que atuavam na rede cursassem a residência, no 

entanto ficou abaixo da expectativa inicial da gestão. Um dos fatores considerados é 

a mudança da carga horária, que passaria de 40 para 60 horas semanais na 

residência. 

Na fala dos residentes participantes do estudo, foi expressiva a 

complementação da bolsa como uma potência do PRM, inclusive sendo um fator 

decisivo para a escolha do programa. Mas todos relataram a associação da 

complementação com a qualidade do programa. Relataram terem comparado os 

diversos programas e visto que a qualidade era semelhante ou até melhor do 

programa escolhido – a complementação foi um fator a mais que influenciou na 

escolha. E também foi forte a fala sobre a impossibilidade de realizar a residência se 

não fosse a complementação, por necessidade de auxiliar na renda familiar. 
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Soranz (2014) relata que, para atrair bons candidatos e manter os residentes 

no PRM, é necessário ter qualidade, além da complementação da bolsa. A 

qualidade do PRM estudado é evidenciada pelos residentes, preceptor e 

coordenação da residência estudada. A qualidade dos egressos da residência é 

relatada pela coordenadora, apesar de não termos mecanismos de avaliação para 

corroborar tal afirmação.  

Na tabela 1, seguem consolidados os dados dos residentes, por ano, de 

ingressos, egressos, transferências e permanência no município após a formação. 

 
TABELA 1: ANÁLISE DA OCUPAÇÃO DAS VAGAS E PERMANÊNCIA DOS RESIDENTES APÓS 
A FORMAÇÃO. 
 

ANO VAGAS 

PREENCHIDAS 

SAÍDA * ENTRADA ** TOTAL DE 

FORMADOS 

ANO DE 

FORMAÇÃO 

PERMANÊNCIA 

NO MUNICÍPIO 

2014 3 1 0 2 2016 2 

2015 6 2 1 5 2017 3 

2016 5 3 0 2 2018 1 

2017 10 1 1 - - - 

2018 10 0 0 - - - 

* Desistências ou transferências para outros programas de residência 
** Transferências recebidas de outros programas de residência 

Das três turmas que já concluíram a residência, temos que, dos nove 

formados, seis permaneceram no município, atuando como preceptores na 

graduação ou na Residência Médica, o que corresponde a 66,7%. Estes dados nos 

dão informações indiretas sobre a qualidade da formação na residência, sendo que 

mais da metade dos egressos permaneceu no município. 

Os residentes percebem, nas suas vivências formativas ao longo da 

residência, esta qualidade. Relatam que se sentem mais capacitados clinicamente, 

com melhora no raciocínio clínico, incorporação das ferramentas da MFC 

(principalmente o MCCP), que tiveram um salto de qualidade na prática clínica. 

Relatam a qualidade da preceptoria e a organização das atividades pedagógicas 

(bem estruturadas). 

Em relação à visibilidade e credibilidade a nível nacional, o presente 

programa conseguiu, em quatro anos de existência, se transformar em uma 

referência nacional, como uma experiência bem-sucedida de um município 

implantando uma residência em MFC. Fez parte de um grupo de seis municípios, 
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selecionados pelo MS, para participarem de duas oficinas sobre Residências em 

Medicina Geral de Família e Comunidade, publicada por Storti em 2017. 

A procura pela residência tem crescido a cada ano, sendo que, em 2018, 30 

candidatos foram aprovados e disputaram as dez vagas ofertadas pelo município. 

Está no segundo ano consecutivo com 100% de ocupação das vagas, sendo que a 

média nacional é de 30% de ocupação. 

 

5.3 Os desafios do projeto pedagógico 
 
Os “Desafios” apreendidos no Programa de Residência em Medicina de 

Família e Comunidade investigado são: a construção da autonomia dos residentes; 

a manutenção do projeto frente às mudanças políticas dentro do município; a 

fragilidade da conjuntura nacional relacionada à formação de médicos especialistas 

no país; e a expansão deste e de outros programas de residência em Medicina de 

Família e Comunidade. 

A principal queixa dos residentes em relação ao PRM foi a pouca autonomia 

dada pela coordenação para que construíssem sua trajetória formativa ao longo dos 

dois anos, como a ausência e a pouca flexibilidade da carga horária, possibilitando 

escolher outras atividades formativas, além das ofertadas pela residência. Além da 

dificuldade de diálogo com a coordenação sobre este tema. Os próprios residentes 

conseguem refletir sobre a melhora lenta, porém gradual, destas questões.  

Uma preocupação da coordenação da residência, desde a sua implantação, 

era selecionar profissionais com o desejo de atuar como MFC. Dada a baixa 

ocupação das vagas de residência desta especialidade, é bastante frequente que 

profissionais que não conseguiram ingressar na especialidade que seria sua 

primeira escolha optem por cursar MFC, principalmente nos municípios que 

complementam a bolsa de residência. Além disso, existe a falsa percepção de que a 

residência em MFC seria um programa mais tranquilo em relação a outros 

programas, em relação ao cumprimento de carga horária e a realização de plantões, 

o que o torna um campo fértil para atrair pessoas pouco interessadas na 

especialidade. Além disso, devido à complementação da bolsa, havia por parte da 

gestão central do município uma cobrança para que estes profissionais atuassem a 

maior parte do tempo nas UBS (diretriz colocada pela própria CNRM). Dessa 
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maneira, impôs-se um desafio fundamental para a coordenação: como estimular a 

autonomia com responsabilidade. 

Freire (1996) nos traz uma pista: 

 
Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Por outro lado, ninguém 
amadurece de repente, aos vinte e cinco anos. A gente vai amadurecendo 
todo dia, ou não. A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é 
processo, é vir a ser (Freire, 1996, p.105) 

 

Em Zatti (2007), encontramos a seguinte definição de autonomia: 

 
Etimologicamente autonomia significa o poder de dar a si a própria lei, autós 
(por si mesmo) e nomos (lei). Não se entende este poder como algo 
absoluto e ilimitado, também não se entende como sinônimo de 
autossuficiência. Indica uma esfera particular cuja existência é garantida 
dentro dos próprios limites que a distinguem do poder dos outros e do poder 
em geral, mas apesar de ser distinta, não é incompatível com as outras leis 
(Zatti, 2007, p. 14). 

 

A autonomia é conquistada, construída a partir das decisões, das vivências, 

da própria liberdade (Zatti, 2007). E a educação deve proporcionar contextos 

formativos que sejam adequados para que os educandos possam se fazer 

autônomos (Zatti, 2007). Então a pergunta que se faz é: o PPP deste programa de 

residência proporciona contextos formativos para a construção da autonomia dos 

residentes? 

A Residência Médica é justamente pensada para realizar a transição do 

médico recém-formado para o mundo do trabalho. Durante a graduação, o estudante 

está constantemente supervisionado e todas suas ações são (ou deveriam ser) 

discutidas e aprovadas por um supervisor já médico. A residência, apesar de manter 

a figura do supervisor/preceptor, tem como finalidade a construção da autonomia, 

visto que o residente, já médico, vai gradualmente adquirindo confiança e 

experiência para a tomada de decisões. Vai demandando cada vez menos seu 

preceptor na tomada de decisões. A preceptoria deve estar presente 

constantemente não com o intuito de “aprovar” todas as ações do residente, mas de 

ser um exemplo, de poder ser acionada quando necessário, permitir que o residente 

se torne autônomo.  

A principal atividade desenvolvida na residência em MFC objeto deste estudo 

é a atuação do residente como médico de uma equipe de SF. Dessa maneira, o 

residente é diretamente responsável por até 2 mil pessoas e compõe uma equipe 
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com pelo menos um enfermeiro, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de 

saúde. Também se relaciona com a equipe de saúde bucal referência para a sua 

população e do apoio matricial (NASF). Desta maneira, conduz reuniões de equipe 

para a discussão de casos, atende individualmente as pessoas do seu território, 

realiza visitas domiciliares, grupos (ele tem autonomia para escolher os temas e as 

populações que irá priorizar nestes espaços), ou seja, atividades semelhantes às 

desenvolvidas pelo seu preceptor e pelos demais médicos das equipes da UBS 

onde está inserido.  

Participa de discussões de casos clínicos mensalmente, com os demais 

residentes e preceptores. A cada mês uma dupla residente/preceptor escolhe um 

caso complexo que atendeu (a escolha do caso é feita pelo residente) e o apresenta 

seguindo os passos do MCCP. O preceptor fica responsável por trazer um 

embasamento teórico referente ao principal tema abordado no caso. A partir daí, é 

aberto espaço para a discussão de como o caso foi abordado e de outras 

possibilidades de condução do mesmo. 

Os momentos de avaliação também são momentos de participação ativa dos 

residentes, que são avaliados e avaliam tanto o programa como seus preceptores. A 

partir da avaliação são definidas prioridades no aprendizado do residente, revendo 

sua trajetória formativa. 

Nos estágios externos, realizados na maternidade, nos serviços de atenção 

secundária (ambulatórios, CAPS etc.), esta autonomia do residente é limitada, pois 

são serviços ainda em adaptação para receber residentes, que não estão 

constantemente no serviço. A exceção se faz no estágio da UPA, em que os 

preceptores são médicos de família ou especialistas que se identificam com o 

projeto e participam ativamente na construção dos espaços formativos da 

residência. 

A baixa autonomia do residente realmente ocorre na ausência (no início do 

programa) de espaços livres na grade horária semanal ou na possibilidade de 

escolha de atividades fora das atividades da residência para compor a carga horária. 

Isso se dá pelos motivos apresentados acima e também pelo excesso de temas que 

devem ser cumpridos nos dois anos de formação do residente a fim de atingir as 

competências consideradas essenciais ao MFC.  

Os espaços de diálogo existem, mas talvez não sejam adequadamente 

utilizados. Semanalmente, o residente tem um horário protegido com o seu 
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preceptor para realizar uma avaliação de como foi sua semana e adequar as 

atividades subsequentes. Trimestralmente, toda a equipe da residência (residentes, 

preceptores e coordenação) realiza uma reunião em que é finalizada a avaliação 

trimestral dos residentes e é feita uma avaliação do programa. 

 Em várias reuniões das quais a pesquisadora participou, os residentes não 

se manifestaram ou então o fizeram de forma que dificultou o diálogo. A 

coordenação também em muitos momentos encontrou dificuldades em conduzir 

estes espaços. A pesquisadora se desligou do programa há aproximadamente dois 

anos e meio e não vivenciou mais estes espaços. No relato dos participantes, 

principalmente dos residentes, foi dito que a comunicação entre a coordenação e os 

residentes vem melhorando ao longo do tempo, com investimento de ambas as 

partes neste processo. 

Para Freire (200) a construção da autonomia do educando se constrói a partir 

da relação autoridade/liberdade, na busca do equilíbrio entre as duas. Os extremos 

destas duas condições seriam o autoritarismo e a licenciosidade, que devem ser 

evitadas. “O autoritarismo é a ruptura em favor da autoridade contra a liberdade e a 

licenciosidade, a ruptura em favor da liberdade contra a autoridade” (Freire, 2000, p. 

99). 

 Ambos os pólos são nocivos para a autonomia, já que o autoritarismo 

mantém o educando excessivamente dependente da autoridade e poda a liberdade 

de escolher e fazer por si mesmo. Já a licenciosidade impede a aprendizagem da 

autorresponsabilização e permite que o educando se torne dependente dos próprios 

impulsos e desejos (Zatti, 2007). Para tanto, o educador deve estimular a autonomia 

por meio da prática da liberdade com responsabilidade, sem abrir mão da sua 

autoridade enquanto educador, mas sem tender para o autoritarismo. 

Para Freire, o ato de estudar é difícil e exige disciplina, mas uma disciplina 

respeitosa, dialógica. Para a construção desta disciplina respeitosa, é necessária, 

segundo Freire, a educação da vontade, sendo que a vontade só se torna autêntica 

em sujeitos que assumem seus limites (Zatti, 2007). A vontade despótica nega a 

própria autonomia e a autonomia dos outros (Zatti, 2007): 
O melhor para a promoção da autonomia é que a liberdade possa se 
constituir assumindo seus limites criticamente. O confronto com as demais 
liberdades e com a autoridade dos pais, professores, do Estado, é bom e 
necessário, pois amadurece a liberdade, ela descobre que não é absoluta, 
mas é cerceada por outras liberdades e pela autoridade, e sua autonomia 
não é absoluta ou autossuficiente (Zatti, 2007, p. 67). 
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Com base nessas percepções, o educador pode criar condições para que 

seus alunos criem sua própria autonomia. Saber escutar, falar com eles, e não para 

eles, fomentar nos educandos a curiosidade e a criticidade são pistas que o autor 

traz na sua obra (Zatti, 2007). 

Como a tensão entre autoridade e liberdade é constante e intrínseca ao 

processo de formação, poderiam ser construídos espaços em que esta situação 

pudesse vir à tona e possibilidades de construção coletiva para enfrentá-la, a partir 

de situações concretas ocorridas no cotidiano de formação. Estas discussões podem 

contribuir para a formação destes residentes, como educadores que serão em um 

futuro próximo. Tem sido frequente neste programa a incorporação dos residentes 

recém-formados como preceptores, sendo um dos objetivos da formação de 

especialistas em MFC em suprir a falta de profissionais qualificados para formar 

novos especialistas. 

Outra possibilidade seria no sentido da construção de espaços livres na grade 

horária dos residentes, que pudessem ser organizados conjuntamente entre o 

preceptor e o residente, analisando quais as lacunas formativas o residente 

apresenta e quais atividades ele poderia desenvolver neste tempo com o objetivo de 

preencher tais lacunas. Desta forma, o residente poderia exercer sua autonomia ao 

diminuir os riscos de cair na licenciosidade, um risco temido pela coordenação da 

residência. 

Outro risco temido pela coordenação é o desmonte do projeto frente às 

mudanças políticas no município. A gestão que implantou a residência no município 

atuou entre 2009 e 2016. A partir de 2017, uma nova gestão de outro partido político 

assumiu o governo. No que tange aos programas de Residência Médica, não houve 

mudança na COREME nem nas coordenações e supervisões dos programas. No 

PRMMFC, não foram sentidas alterações significativas. Porém, em outros 

municípios com programas municipais, a mudança política foi sentida. Nos maiores 

programas, que são do Rio de Janeiro e de Florianópolis, tem ocorrido o desmonte 

da rede básica de saúde, com o consequente comprometimento dos programas 

vinculados às secretarias. Historicamente, o SUS vivencia mudanças de rumo, com 

alterações de áreas prioritárias, que comprometem a continuidade e o fortalecimento 

das políticas de saúde nacionais. A ESF é uma exceção, pois desde sua criação, em 

1994, vem obtendo investimentos e aumentando a cobertura da mesma.  
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A política de formação de especialistas médicos também sofre com estas 

mudanças. Até o Programa Mais Médicos ser lançado, em 2013, não havia uma 

política de Estado voltada para direcionar a formação médica, diferente de todos os 

países que fizeram reformas em seus sistemas de saúde (Programa Mais Médicos – 

2 Anos). Canadá, Cuba, Espanha e Portugal, por exemplo, regulamentaram a 

formação médica especializada para a APS entre os anos de 1980 e 1990, 

baseados nos seguintes pontos: Residência Médica definida como padrão-ouro de 

formação, estabelecimento de percentuais mínimos para a MFC e obrigatoriedade 

de residência para incorporação ao sistema de saúde (Trindade e Batist, 2016). 

 O Governo Federal, ao construir esta política, deu voz a diferentes 

representantes da sociedade civil, como os conselhos de classe e as sociedades 

das especialidades. A SBMFC participou ativamente desta discussão, porém 

apresentava uma visão diferente do Governo Federal. Para a SBMFC a residência 

médica deveria ser considerada obrigatória para o exercício da medicina no país. E 

o Governo deveria regular o número de vagas de residência ofertadas, garantindo 

no mínimo 40% das vagas em MFC. Isso, ao longo do tempo, força os médicos 

formados a cursarem a residência em MFC, aumentando gradualmente a proporção 

desta especialidade entre os médicos. Esta política é seguida nos países que 

possuem APS fortes. 

 O PMM não torna a residência obrigatória para o exercício da medicina, não 

define a porcentagem de vagas mínima em MFC e ainda amplia o tempo de 

formação de médicos especialistas, tornando a MFC obrigatória para a maior parte 

das outras especialidades. Isso, além de diminuir a oferta de especialidades por um 

período, também acarreta num esforço para os programas de residência em MFC 

(aumento expressivo das vagas com qualidade), para profissionais que irão passar 

de um a dois anos cursando este programa mas que ao final de sua formação irão 

exercer outra especialidade e não a MFC. Esta é a grande crítica feita pela SBMFC, 

que condiz com a opinião da pesquisadora, frente sua experiência profissional. 

O PMM sofreu, dentro da classe médica, forte resistência, em todos os seus 

eixos (provimento, graduação e residência). O CFM e os CRM, assim como várias 

entidades médicas, tentaram barrar o programa sob vários argumentos. Com a 

mudança no Governo Federal, o Programa foi mantido, porém não com o mesmo 

investimento. Estamos na iminência de colocar em prática a reforma proposta para a 

Residência Médica, em 2019, e ainda não temos definições claras de como se dará 
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o processo (em que a MFC se torna pré-requisito obrigatório para a maior parte das 

residências em outras especialidades). Até porque, como lembrado pela 

coordenação da residência, não atingimos a meta de vagas de residência em MFC 

para o ano de 2019. 

Dessa forma, apesar do intenso investimento do Governo Federal nos últimos 

anos para estimular a formação de profissionais para a APS no país a continuidade 

da expansão de vagas em residência em MFC e como será conduzida a política de 

formação de especialistas médicos no país é ainda incerta no atual momento que 

estamos vivendo.. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Sistemas de Saúde fortes, que apresentam bons indicadores de saúde, que 

garantem acesso, longitudinalidade e coordenação do cuidado, que estão mais perto 

das pessoas, são sistemas que adotaram a APS como eixo estruturante. O Brasil 

desde 1994 adotou a ESF como o seu modelo de APS e, com isso, a expansão da 

cobertura populacional tem aumentado. Porém esta taxa de crescimento vinha se 

estagnando devido principalmente à falta do profissional médico para compor as 

equipes. 

O SUS, criado na Constituição de 1988, tem definido em suas diretrizes o seu 

papel como formador de profissionais para atuar no Sistema. Países que 

conseguiram realizar reformas estruturantes importantes fizeram a ordenação da 

formação de especialistas médicos, voltada para as necessidades da população, e 

não pelo mercado. No Brasil, até o ano de 2013, isto nunca havia acontecido. O 

Programa Mais Médicos para o Brasil foi um marco neste sentido, visando diminuir a 

curto e a longo prazo a falta de profissionais médicos, a má distribuição destes no 

território nacional e a distribuição destes nas especialidades, com poucos 

especialistas MFC no país. 

Esta política coloca em evidência a importância dos gestores estaduais e 

municipais em assumir sua responsabilidade na formação de profissionais na área 

da saúde, possibilitando que os mesmos criem PRM, com bolsas pagas pelo MS. 

Esta política visa formar e estabelecer médicos em áreas de difícil fixação, de 

acordo com a necessidade real da população.  

Esta pesquisa demonstrou as potências de uma Secretaria de Saúde 

Municipal em construir e implementar programas de residência médica. O Ministério 

da Saúde deve investir mais para que os municípios brasileiros tenham condições 

de assumir seu papel fundamental na formação de especialistas médicos. Os 

municípios devem ocupar o espaço destinado a eles, que acarretará em 

profissionais formados na realidade cotidiana do trabalho e que serão absorvidos por 

estes municípios para atenderem a população. 

A pesquisadora defende que todos os cenários devem ser estimulados: desde 

municípios que optem por não realizar parcerias com IES quanto os que optem por 

fazê-lo. Porém, como o primeiro cenário é mais novo e tem mostrado bons 

resultados nos locais onde foi implantado, defende que os PRM gerenciados por 
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Secretarias de Saúde deveriam ganhar destaque e estímulo por parte do Governo 

Federal. E, reconhece, que são necessárias mais pesquisas nesta área para  

identificar caminhos que facilitem a relação das IES com as Secretarias de Saúde. 

A residência estudada nesta pesquisa nasce neste contexto. O objetivo desta 

pesquisa era compreender o processo formativo desta residência a partir da ótica 

dos residentes, preceptores e coordenação.  

Com esta caracterização, levantaram-se pistas que indicam potências e 

desafios, que podem auxiliar outros gestores a implantar e qualificar programas de 

Residência Médica em MFC. 

A preceptoria de qualidade e em tempo integral se destaca como um princípio 

(pressuposto) do PPP e foi identificada como potência pelos participantes da 

pesquisa. Isto incorpora a qualidade na formação, que se traduz na qualidade dos 

egressos dos programas de Residência Médica. Investir no preceptor é fundamental 

para a expansão e a qualificação dos PRMMFC no país. Para isto, é necessário 

políticas do Governo Federal que apoiem os municípios, visando a qualificação e o 

estímulo a estes profissionais. E também de gestores municipais sensibilizados, que 

entendam que o preceptor vai atuar de forma diferenciada nas equipes, cobrindo um 

menor número de pessoas e tendo uma flexibilidade maior na sua agenda, para 

possibilitar a supervisão dos residentes. O PRM estudado investiu fortemente na 

formação dos preceptores: possibilitou aos mesmos utilizarem da sua carga horária 

semanal para cursarem mestrado e cursos de especialização voltados para a 

qualificação do trabalho como preceptor;  apoiou com  bolsa complementar ao 

salário para o desempenho desta função, estimulando que profissionais qualificados 

se interessem em atuar como preceptores;  estimulou a obtenção do título de 

especialista em MFC pelos preceptores;  realiza reuniões frequentes com estes 

profissionais, para alinhamento e qualificação do trabalho dos mesmos. Todas estas 

ações são pistas oferecidas por este programa para qualificar o trabalho do 

preceptor e que acreditamos ser fundamental em qualquer PRM em MFC que queira 

atingir qualidade na formação de seus residentes.  

A complementação da bolsa pelos municípios é outro ponto importante a ser 

destacado. Os municípios que têm PRMMFC e têm conseguido melhorar suas taxas 

de ocupação e atrair bons profissionais oferecem uma complementação da bolsa de 

residência. A dedicação exclusiva dos residentes nas 60 horas semanais, a 

incorporação dos mesmos nas equipes de SF com grande carga de trabalho, a 
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qualificação das equipes que trabalham nas UBS/USF que recebem residentes 

justificam este investimento pelo município. Políticas federais que aumentam o 

repasse de recursos financeiros para munícipios com Residência Médica, como a 

inclusão deste e de seu preceptor na equipe de SF apoiam os gestores municipais 

para garantir esta complementação. Para viabilizar o pagamento destas bolsas, se 

faz necessário que os municípios avaliem o valor desta complementação de acordo 

com a realidade local, assim como construam mecanismos legais para viabilizar o 

pagamento destas bolsas, com aprovação de leis municipais para regulamentar esta 

ação. 

A construção de uma residência em rede, que possibilite os residentes a atuar 

nos diversos níveis de atenção, sempre articulados com o serviço de APS ao qual 

estão vinculados, que propiciem a articulação entre os diversos programas de 

residência de outras especialidades (caso haja no município) e estimule a formação 

em conjunto com outros profissionais por meio da residência multiprofissional é 

fundamental e um grande desafio para os gestores. Desconstruir a formação 

hospitalocêntrica, à qual o médico foi submetido durante a graduação, em que a 

APS e os profissionais que nela atuam são desqualificados, se faz necessário. 

Realizar isso de forma autônoma ou em parceria com IES, sensibilizando estas a 

saírem de seus muros e mergulharem na rede, é um papel importante destes 

programas. 

Os resultados dos quatro anos de existência deste PRM já podem ser 

sentidos e foram identificados nesta pesquisa, apesar de não fazerem parte do seu 

objetivo. A transformação ocorrida na rede de APS, com a qualificação dos 

processos de EP para os demais profissionais, a incorporação de egressos da 

residência na rede (mais de 50% deles), a fixação de profissionais qualificados no 

município são alguns destes. O PRM vai para o segundo ano consecutivo com 100% 

de ocupação de suas vagas, um grande desafio dos PRM em todo o país. Este dado 

demonstra a credibilidade que o PRM atingiu a nível nacional. 

Como desafio principal intrínseco a este PRM está a construção da autonomia 

dos residentes ao longo do processo formativo. A construção da autonomia se dará, 

acreditamos, por meio da relação dialógica entre coordenação e residentes, 

processo este já iniciado, visto que a autonomia dos educandos é 

princípio/pressuposto deste PRM, declarado pela coordenação. Qualificar este 

processo ocorre gradualmente e necessita do investimento de ambas as partes. 
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Existe ainda o desafio externo ao PRM, que diz respeito à conjuntura nacional 

relacionada à formação de médicos especialistas no país. Após as mudanças 

ocorridas no Governo Federal em 2016, ainda não ficou claro como serão 

conduzidas estas políticas. Porém o cenário de cortes em investimentos públicos 

vem se consolidando. A descontinuidade de bolsas de programas de pós-

graduação, anunciado recentemente, nos mostra que cortes nas bolsas de 

Residência Médica e multiprofissional podem ocorrer, comprometendo a formação 

de profissionais de saúde para o SUS e a consolidação da ESF. Os gestores 

municipais e estaduais precisam se mobilizar para sensibilizar o Governo Federal da 

importância destas políticas desenvolvidas até o momento. A sociedade brasileira, 

que utiliza o SUS de diversas maneiras necessita enxergar esta política pública 

como fundamental e lutar por ela. 

Os dados levantados na literatura e produzidos nesta pesquisa nos mostram 

a importância do investimento na formação de profissionais para atuação no SUS, 

em especial na APS. Qualificar o cuidado ofertado à população exige investimentos 

intensos e contínuos neste sentido. Produzir conhecimento no cotidiano dos serviços 

do SUS e da APS é fundamental para fortalecemos esta política pública tão 

ambiciosa, que vem transformando a vida das pessoas ao longo dos seus 30 anos 

de existência. 
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Anexo 1 - Termo de Autorização para Coleta de Dados 
 
 
Ilmo. Sr (a)  
Fábio de Souza Santos 
Chefe de Divisão Educação permanente em Saúde 
Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo 
 
Eu, Patrícia Dias Gomes Braz, inscrita no Programa de Mestrado Ensino em Ciências da 
Saúde – Modalidade Profissional da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sob a 
orientação da Profª Drª Sylvia Helena Batista, venho solicitar a V. Sa. a autorização para 
coleta de dados nessa instituição, com a finalidade de realizar a pesquisa intitulada 
“Experiência Formativa na Residência em Medicina de Família e Comunidade: potências e 
desafios”, que tem como objetivo caracterizar o programa de residência médica em Medicina 
de Família desta instituição, a partir do seu projeto pedagógico, identificando quais são os 
seus princípios/pressupostos; mapear e apreender a percepção dos residentes quanto ao seu 
processo de formação relacionando suas expectativas/motivações  com a vivência e mapear e 
apreender a percepção dos preceptores quanto à formação dos médicos residentes, 
identificando potências e desafios do projeto pedagógico. Pretende-se realizar entrevista 
semiestruturada com a coordenadora da residência médica; a construção de narrativas pelos 
residentes do primeiro e segundo anos desta instituição e também a realização de um grupo 
focal, com duração de 90 minutos, com os preceptores da atenção básica desta residência. 
Assumo o compromisso de utilizar os dados obtidos somente para fins científicos, bem como 
de disponibilizar os resultados obtidos para esta instituição. 
 
Desde já agradecemos e esperamos contar com a sua colaboração.  
 
Atenciosamente,  
 
 

_______________________________________________ 
Patrícia Dias Gomes Braz – Pesquisadora Principal 

 
_______________________________________________ 

Coordenação do Programa de Mestrado Ensino em 
Ciências da Saúde – Modalidade Profissional da 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 
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Anexo 2 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Coordenação do Programa de 
Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade  
 
“Experiência Formativa na Residência em Medicina de Família e Comunidade: potências e 
desafios” 
 
Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que 
visa caracterizar o programa de residência médica em Medicina de Família e Comunidade do 
município de São Bernardo do Campo, por meio da percepção dos atores envolvidos no 
processo, que são sua coordenação, seus residentes e seus preceptores.  
 
A produção  dos dados se dará por meio de Entrevista Semiestruturada, que será gravada e 
transcrita integralmente, GARANTINDO-SE O ANONIMATO. 
 
Espera-se como benefício contribuir para o aprimoramento dos programas de residência já 
existentes e também para os programas que serão construídos, a partir da melhor compreensão 
do processo de produção do projeto pedagógico e de como ele foi e está sendo produzido no 
cotidiano. 
 
Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal 
investigadora é Patrícia Dias Gomes Braz, que pode ser encontrada no telefone (11) 98465-
9696.  
 
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com 
o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, (11) 5571-
1062, FAX: (11) 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br  
 
As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não sendo 
divulgada a identificação de nenhum participante.  
É garantida sua plena liberdade de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em 
qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 
O(a) Sr(a). tem a garantia de que todos os dados obtidos a seu respeito, assim como qualquer 
material coletado só serão utilizados neste estudo. 
O(a) Sr(a). não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua participação 
neste estudo. Da mesma forma, o(a) Sr(a). não terá nenhuma despesa pessoal em qualquer 
fase do estudo. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 
pesquisa.  
A qualquer momento, se for de seu interesse, o(a) Sr(a). poderá ter acesso a todas as 
informações obtidas a respeito de sua participação ou a respeito dos resultados gerais do 
estudo. Quando o estudo for finalizado, o(a) Sr(a). será informado(a) sobre os principais 
resultados e conclusões obtidas no estudo. 
Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma ficará com o(a) 
Sr(a). e a outra conosco. 
 
Acredito ter sido suficientemente informado sobre a pesquisa intitulada “Experiência 
Formativa na Residência em Medicina de Família e Comunidade: potências e desafios”. Eu 
discuti com Patrícia Dias Gomes Braz sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 
Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 
realizados, seus riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 
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Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente 
em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes 
ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo. 
 
 
 
Data: ____/____/____ 
 
 
 
_______________________________             _______________________________ 
  
 Nome do participante da pesquisa                                          Assinatura 
 
 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 
deste profissional para a participação neste estudo.  
 
 
Data: ____/____/____ 
 

 

________________________________ ___________________________________ 
   
     Nome da pesquisadora     Assinatura 
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Anexo 3- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Residentes do primeiro ano do 
Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade  
 
“Experiência Formativa na Residência em Medicina de Família e Comunidade: potências e 
desafios” 
 
Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que 
visa caracterizar o programa de residência médica em Medicina de Família e Comunidade do 
município de São Bernardo do Campo, por meio da percepção dos atores envolvidos no 
processo, que são sua coordenação, seus residentes e seus preceptores.  
 
A produção dos dados se dará por meio de um grupo focal, com duração de 90 minutos, que 
será gravado e transcrito integralmente, GARANTINDO-SE O ANONIMATO. 
 
Espera-se como benefício contribuir para o aprimoramento dos programas de residência já 
existentes e também para os programas que serão construídos, a partir da melhor compreensão 
do processo de produção do projeto pedagógico e de como ele foi e está sendo produzido no 
cotidiano. 
 
Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal 
investigadora é Patrícia Dias Gomes Braz, que pode ser encontrada no telefone (11) 98465-
9696.  
 
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com 
o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, (11) 5571-
1062, FAX: (11) 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br  
 
As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não sendo 
divulgada a identificação de nenhum participante.  
É garantida sua plena liberdade de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em 
qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 
O(a) Sr(a). tem a garantia de que todos os dados obtidos a seu respeito, assim como qualquer 
material coletado só serão utilizados neste estudo. 
O(a) Sr(a). não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua participação 
neste estudo. Da mesma forma, o(a) Sr(a). não terá nenhuma despesa pessoal em qualquer 
fase do estudo. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 
pesquisa.  
A qualquer momento, se for de seu interesse, o(a) Sr(a). poderá ter acesso a todas as 
informações obtidas a respeito de sua participação ou a respeito dos resultados gerais do 
estudo. Quando o estudo for finalizado, o(a) Sr(a). será informado(a) sobre os principais 
resultados e conclusões obtidas no estudo. 
Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma ficará com o(a) 
Sr(a). e a outra conosco. 
 
Acredito ter sido suficientemente informado sobre a pesquisa intitulada “Experiência 
Formativa na Residência em Medicina de Família e Comunidade: potências e desafios”. Eu 
discuti com Patrícia Dias Gomes Braz sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 
Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 
realizados, seus riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 
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Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente 
em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes 
ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo. 
 
 
 
Data: ____/____/____ 
 
 
 
_______________________________             _______________________________ 
  
 Nome do participante da pesquisa                                          Assinatura 
 
 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 
deste profissional para a participação neste estudo.  
 
 
Data: ____/____/____ 
 

 

________________________________ ___________________________________ 
   
     Nome da pesquisadora     Assinatura 
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Anexo 4 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Residentes do segundo ano do 
Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade  
 
“Experiência Formativa na Residência em Medicina de Família e Comunidade: potências e 
desafios”  
 
Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que 
visa caracterizar o programa de residência médica em Medicina de Família e Comunidade do 
município de São Bernardo do Campo, por meio da percepção dos atores envolvidos no 
processo, que são sua coordenação, seus residentes e seus preceptores.  
 
A produção dos dados se dará por meio de uma entrevista coletiva semiestrutura, com 
duração de 90 minutos, que será gravada e transcrita integralmente, GARANTINDO-SE O 
ANONIMATO. 
 
Espera-se como benefício contribuir para o aprimoramento dos programas de residência já 
existentes e também para os programas que serão construídos, a partir da melhor compreensão 
do processo de produção do projeto pedagógico e de como ele foi e está sendo produzido no 
cotidiano. 
 
Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal 
investigadora é Patrícia Dias Gomes Braz, que pode ser encontrada no telefone (11) 98465-
9696.  
 
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com 
o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, (11) 5571-
1062, FAX: (11) 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br  
 
As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não sendo 
divulgada a identificação de nenhum participante.  
É garantida sua plena liberdade de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em 
qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 
O(a) Sr(a). tem a garantia de que todos os dados obtidos a seu respeito, assim como qualquer 
material coletado só serão utilizados neste estudo. 
O(a) Sr(a). não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua participação 
neste estudo. Da mesma forma, o(a) Sr(a). não terá nenhuma despesa pessoal em qualquer 
fase do estudo. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 
pesquisa.  
A qualquer momento, se for de seu interesse, o(a) Sr(a). poderá ter acesso a todas as 
informações obtidas a respeito de sua participação ou a respeito dos resultados gerais do 
estudo. Quando o estudo for finalizado, o(a) Sr(a). será informado(a) sobre os principais 
resultados e conclusões obtidas no estudo. 
Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma ficará com o(a) 
Sr(a). e a outra conosco. 
 
Acredito ter sido suficientemente informado sobre a pesquisa intitulada “Experiência 
Formativa na Residência em Medicina de Família e Comunidade: potências e desafios”. Eu 
discuti com Patrícia Dias Gomes Braz sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 
Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 
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realizados, seus riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 
Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente 
em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes 
ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo. 
 
 
 
Data: ____/____/____ 
 
 
 
_______________________________             _______________________________ 
  
 Nome do participante da pesquisa                                          Assinatura 
 
 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 
deste profissional para a participação neste estudo.  
 
 
Data: ____/____/____ 
 

 

________________________________ ___________________________________ 
   
     Nome da pesquisadora     Assinatura 
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Anexo 5 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Preceptores do Programa de 
Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade  
 
“Experiência Formativa na Residência em Medicina de Família e Comunidade: potências e 
desafios” 
 
Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que 
visa caracterizar o programa de residência médica em Medicina de Família e Comunidade do 
município de São Bernardo do Campo, por meio da percepção dos atores envolvidos no 
processo, que são sua coordenação, seus residentes e seus preceptores.  
 
A produção dos dados se dará por meio da produção de narrativa escrita, GARANTINDO-SE 
O ANONIMATO. 
 
Espera-se como benefício contribuir para o aprimoramento dos programas de residência já 
existentes e também para os programas que serão construídos, a partir da melhor compreensão 
do processo de produção do projeto pedagógico e de como ele foi e está sendo produzido no 
cotidiano. 
 
Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal 
investigadora é Patrícia Dias Gomes Braz, que pode ser encontrada no telefone (11) 98465-
9696.  
 
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com 
o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, (11) 5571-
1062, FAX: (11) 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br  
 
As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não sendo 
divulgada a identificação de nenhum participante.  
É garantida sua plena liberdade de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em 
qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 
O(a) Sr(a). tem a garantia de que todos os dados obtidos a seu respeito, assim como qualquer 
material coletado só serão utilizados neste estudo. 
O(a) Sr(a). não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua participação 
neste estudo. Da mesma forma, o(a) Sr(a). não terá nenhuma despesa pessoal em qualquer 
fase do estudo. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 
pesquisa.  
A qualquer momento, se for de seu interesse, o(a) Sr(a). poderá ter acesso a todas as 
informações obtidas a respeito de sua participação ou a respeito dos resultados gerais do 
estudo. Quando o estudo for finalizado, o(a) Sr(a). será informado(a) sobre os principais 
resultados e conclusões obtidas no estudo. 
Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma ficará com o(a) 
Sr(a). e a outra conosco. 
 
Acredito ter sido suficientemente informado sobre a pesquisa intitulada “Experiência 
Formativa na Residência em Medicina de Família e Comunidade: potências e desafios”. Eu 
discuti com Patrícia Dias Gomes Braz sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 
Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 
realizados, seus riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 
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Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente 
em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes 
ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo. 
 
 
 
Data: ____/____/____ 
 
 
 
_______________________________             _______________________________ 
  
 Nome do participante da pesquisa                                          Assinatura 
 
 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 
deste profissional para a participação neste estudo.  
 
 
Data: ____/____/____ 
 

 

________________________________ ___________________________________ 
   
     Nome da pesquisadora     Assinatura 
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UNIFESP - HOSPITAL SÃO
PAULO - HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DA

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

EXPERIÊNCIA FORMATIVA NA RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E
COMUNIDADE: POTÊNCIAS E DESAFIOS

PATRICIA DIAS GOMES BRAZ

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP/EPM

2
68676217.9.0000.5505

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 2.124.107

DADOS DO PARECER

Projeto CEP/UNIFESP n:0534/2017 (parecer final)

O médico de família e comunidade (MFC) cuida da saúde das pessoas, famílias e comunidades de forma
abrangente e continuada. Diante deste contexto, vem crescendo a necessidade de formação de MFCs
capacitados para atuar na APS, sendo hoje, um dos grandes desafios para a consolidação de uma APS de
qualidade. Para isso, os Programas de Residência Médica (PRM) são o ?padrão-ouro? para essa formação.
O PRMMFC de São Bernardo do Campo nasce neste contexto, iniciando suas atividades em 2014.
Objetivos: Caracterizar o programa de residência médica, a partir do seu projeto pedagógico, identificando
quais são os seus princípios/pressupostos; mapear e apreender a percepção dos residentes quanto ao seu
processo de formação, relacionando suas expectativas/motivações com a vivência na residência; mapear e
apreender a percepção dos
preceptores quanto à formação dos médicos residentes, identificando potências e desafios do projeto
pedagógico da residência.
Hipótese: A proposta formativa do PRMMFC de São Bernardo do Campo abrange aspectos convergentes
com a política de formação de médicos para o SUS, todavia ainda incorpora de forma

Apresentação do Projeto:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

04.023-061

(11)5571-1062 E-mail: secretaria.cepunifesp@gmail.com

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Botucatu, 572 1º Andar Conj. 14
VILA CLEMENTINO

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)5539-7162
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UNIFESP - HOSPITAL SÃO
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UNIVERSITÁRIO DA

Continuação do Parecer: 2.124.107

incipiente as dimensões da interprofissionalidade no cotidiano formativo.

- Hipótese: A proposta formativa do programa de residência médica em Medicina de Família e Comunidade
abrange aspectos convergentes com a política de formação de médicos para o SUS, todavia ainda
incorpora de forma incipiente as dimensões da interprofissionalidade no cotidiano formativo.

- Objetivo Primário: Compreender o processo formativo em Medicina de Família e Comunidade a partir da
ótica dos residentes, dos preceptores e da coordenação da residência. -Objetivo Secundário: Caracterizar o
programa de residência médica, a partir do seu projeto pedagógico, identificando quais são os seus
princípios/pressupostos; Mapear e apreender a percepção dos residentes quanto ao seu processo de
formação relacionando suas expectativas/motivações com a vivência; Mapear e apreender a percepção dos
preceptores quanto à formação dos médicos residentes, identificando potências e desafios do projeto
pedagógico da residência.

Objetivo da Pesquisa:

Em relação aos riscos e benefícios, o pesquisador declara: -Riscos: No que diz respeito a esta pesquisa, por
exemplo, embora pouco provável, a entrevista/grupo focal/narrativa pode causar algum constrangimento ao
participante.

-Benefícios: Não se aplica

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Trata-se de projeto de Mestrado de PATRÍCIA DIAS GOMES BRAZ. Orientadora: Profª Dra. Sylvia Helena
Souza da Silva Batista. Projeto vinculado ao Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde e
ao Departamento de Saúde Educação e Sociedade, Campus Baixada Santista, Universidade Federal de
São Paulo.

TIPO DE ESTUDO: Estudo qualitativo
LOCAL: o estudo será realizado no programa de residência médica de Medicina de Família e
Comunidade (PRMMFC) do município de São Bernardo do Campo (SBC). O programa é coordenado por
duas médicas de família e comunidade que atuam na gestão do município. PARTICIPANTES: Os sujeitos
da pesquisa serão os treze residentes (do primeiro e segundo anos do programa), os seis

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

04.023-061

(11)5571-1062 E-mail: secretaria.cepunifesp@gmail.com

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Botucatu, 572 1º Andar Conj. 14
VILA CLEMENTINO

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)5539-7162
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Continuação do Parecer: 2.124.107

preceptores e uma coordenadora da residência. -Grupo
Residentes do primeiro ano da residência: 10 participantes (Grupo Focal) -Grupos Residentes do segundo
ano da residência: 3 participantes (Entrevista coletiva semiestruturada) -Grupo Coordenação do Programa
de Residência: 1 participante(Entrevista semiestruturada) -Grupo Preceptores do Programa de Residência: 6
participantes (Construção de Narrativas)
Será empreendida a partir da Análise por Triangulação de Métodos, a qual permite a combinação e
cruzamento de múltiplos pontos de vista; a análise do contexto, da história, das relações e das
representações; a visão de vários informantes e o emprego de uma variedade de técnicas de coleta de
dados que acompanha o trabalho de investigação Resultados esperados:
Caracterizar o projeto pedagógico da residência, relacionando-o com as políticas nacionais de formação de
médicos, no contexto do Programa Mais Médicos para o Brasil. Além disso espera-se apreender as
vivências dos principais atores envolvidos no projeto, que são seus residentes, preceptores e coordenação,
identificando as potencialidades e desafios e propiciando material que poderá auxiliar os novos programas
de residência nesta área a construir seus projetos pedagógicos, contribuindo para a criação de programas
de residência de qualidade no país todo e ampliando a formação de médicos de família e comunidade que o
país tanto necessita.

1- Foram apresentados os principais documentos: folha de rosto; projeto completo; cópia do cadastro
CEP/UNIFESP, orçamento financeiro e cronograma apresentados adequadamente. 2-TCLE a ser aplicado
aos participantes. 3- outros documentos importantes anexados na Plataforma Brasil: a)- solicitação de
autorização dirigida à Divisão Educação permanente em Saúde Secretaria de Saúde de São Bernardo do
Campo (Pasta: OutrosSubmissão
1; Documento: Apendice_A_Termo_de_autorizacao_para_Coleta_de_Dados.pdf) b)- autorização da
Secretaria de Saúde do Municícpio de São Bernardo do Campo (Pasta: Outros- Submissão 1; Documento:
Apendice_F_Autorizacao_coleta_de_dados_municipio.pdf) c)- cadastro CEP/UNIFESP (Pasta: Outros-
Submissão 1; Documento: folha_de_rosto_unifesp_patricia_braz.pdf)

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Nada consta
Recomendações:

Trata-se de respostas de pendências ao parecer original consubstanciado CEP nº , quanto aos seguintes
questionamentos abaixo:

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

04.023-061

(11)5571-1062 E-mail: secretaria.cepunifesp@gmail.com

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Botucatu, 572 1º Andar Conj. 14
VILA CLEMENTINO

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)5539-7162
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1-Rever a informação dada, no campo "Riscos", que indica que a pesquisa não pode causar
riscos.Conforme orientação da CONEP, lembramos que qualquer pesquisa com seres humanos pode
causar algum risco, por mínimo que seja. No que diz respeito a esta pesquisa, por exemplo, embora pouco
provável, a entrevista/grupo focal/narrativa pode causar algum constrangimento ao participante.
Resposta: alteração realizada na Plataforma Brasil
CEP-UNIFESP: PENDÊNCIA ATENDIDA

2- Em relação ao todos os TCLEs: a)- Retirar a palavra ?Apêndice ? do cabeçalho do documento, já que o
TCLE não é um anexo, mas sim um documento individualizado.; b)- todas as páginas devem ser numeradas
(ex: 1/4, 2/4, etc.), as quais deverão ser rubricadas pelo pesquisador e pelo participante da pesquisa no
momento da aplicação do TCLE.
Resposta: foram anexados os 4 TCLEs, com as alterações solicitadas. O cabeçalho foi refeito, sem a
palavra apêndice e a numeração foi colocada no rodapé à direita.
CEP-UNIFESP: PENDÊNCIA ATENDIDA

O CEP informa que a partir desta data de aprovação, é necessário o envio de relatórios parciais
(anualmente), e o relatório final, quando do término do estudo.
PARECER ACATADO PELO COORDENADOR “ad ref”

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_812379.pdf

08/06/2017
17:06:39

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_Residentes2_revisado.pdf 08/06/2017
17:04:23

PATRICIA DIAS
GOMES BRAZ

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_Residentes1_revisado.pdf 08/06/2017
17:04:06

PATRICIA DIAS
GOMES BRAZ

Aceito

TCLE / Termos de TCLE_Preceptores_revisado.pdf 08/06/2017 PATRICIA DIAS Aceito
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UNIFESP - HOSPITAL SÃO
PAULO - HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DA

Continuação do Parecer: 2.124.107

SAO PAULO, 19 de Junho de 2017

Miguel Roberto Jorge
(Coordenador)

Assinado por:

Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_Preceptores_revisado.pdf 17:03:48 GOMES BRAZ Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_Coordenacao_revisado.pdf 08/06/2017
17:03:30

PATRICIA DIAS
GOMES BRAZ

Aceito

Outros Carta_resposta.docx 08/06/2017
17:03:03

PATRICIA DIAS
GOMES BRAZ

Aceito

Outros Apendice_F_Autorizacao_coleta_de_da
dos_municipio.pdf

22/05/2017
13:22:48

PATRICIA DIAS
GOMES BRAZ

Aceito

Outros Apendice_A_Termo_de_autorizacao_pa
ra_Coleta_de_Dados.pdf

22/05/2017
13:20:15

PATRICIA DIAS
GOMES BRAZ

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Brochura_pesquisa_patriciabraz.pdf 22/05/2017
13:18:59

PATRICIA DIAS
GOMES BRAZ

Aceito

Outros folha_de_rosto_unifesp_patricia_braz.pd
f

22/05/2017
12:23:56

PATRICIA DIAS
GOMES BRAZ

Aceito

Folha de Rosto folha_de_rosto_patricia_braz.pdf 22/05/2017
12:23:18

PATRICIA DIAS
GOMES BRAZ

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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(11)5571-1062 E-mail: secretaria.cepunifesp@gmail.com

Endereço:
Bairro: CEP:
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VILA CLEMENTINO

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)5539-7162
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Anexo 7 - Quadro da análise dos dados produzidos com o preceptor 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO TEMÁTICO 1: VIVÊNCIAS COMO PRECEPTOR: A ESCOLHA, EXPECTATIVAS E A VIVÊNCIA 
 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADES DE REGISTRO NÚCLEOS DE SIGNIFICADO 
Decidi-me participar do projeto de residência de 
Medicina de Família e Comunidade do município 
porque vi nele uma chance de me aproximar mais de 
pessoas interessadas em construir uma residência com 
abertura para inovações com base em todo um sistema 
de saúde municipal também disposto a se capacitar. 
 
Eu estava muito animada a participar do projeto 
também porque me via engessada numa UBS sem 
perspectivas de mudanças em vários sentidos; já numa 
UBS com residência, via mais possibilidade de apoio 
para transformações mais globais como apoio da 
gestão e da coordenação da residência, como em 
apoios técnicos de saúde mental, de procedimentos, de 
capacitações clínicas diversas, de gestão da clínicas. Vi 
que participando dele eu poderia me motivar mais para 
um aprimoramento técnico em Medicina de Família e 
Comunidade, como também em relação a questões 
pedagógicas da preceptoria em si. 
 
Fazer parte deste projeto tem aberto portas para eu me 
capacitar cada vez mais como preceptora com cursos 
específicos, como o da Euract, o curso de preceptora 
do Unasus, o de preceptoria de Residência Médica no 
SUS (IEP-HSL/MS), além de pela própria residência 
em si, onde temos inovado os métodos pedagógicos de 
aprendizagem e de avaliação com os colegas 
preceptores e a coordenação em espaços específicos da 
residência. Todos estes cursos e espaços foram e estão 
sendo muito importantes para melhorias no meu 
cotidiano como preceptora, permitindo ter maior 
crítica sobre o meu fazer e permitindo que eu mesma 
seja pró-ativa e sugira mudanças no meu espaço. 

Decidi-me participar do projeto de residência de Medicina 
de Família e Comunidade do município porque vi nele uma 
chance de me aproximar mais de pessoas interessadas em 
construir uma residência com abertura para inovações com 
base em todo um sistema de saúde municipal também 
disposto a se capacitar. 
 

Equipe da residência e da gestão do 
município 

Eu estava muito animada a participar do projeto também 
porque me via engessada numa UBS sem perspectivas de 
mudanças em vários sentidos; 

Falta de perspectiva no trabalho 
anterior 

já numa UBS com residência, via mais possibilidade de 
apoio para transformações mais globais como apoio da 
gestão e da coordenação da residência, como em apoios 
técnicos de saúde mental, de procedimentos, 

Facilitar mudanças em processos de 
trabalho 

de capacitações clínicas diversas, de gestão da clínicas. Vi 
que participando dele eu poderia me motivar mais para um 
aprimoramento técnico em Medicina de Família e 
Comunidade, como também em relação a questões 
pedagógicas da preceptoria em si. 
 
Fazer parte deste projeto tem aberto portas para eu me 
capacitar cada vez mais como preceptora com cursos 
específicos, como o da Euract, o curso de preceptora do 
Unasus, o de preceptoria de Residência Médica no SUS 
(IEP-HSL/MS), além de pela própria residência em si, 
onde temos inovado os métodos pedagógicos de 
aprendizagem e de avaliação com os colegas preceptores e 
a coordenação em espaços específicos da residência. 
 

Ampliar capacitação técnica e 
pedagógica 

Todos estes cursos e espaços foram e estão sendo muito 
importantes para melhorias no meu cotidiano como 
preceptora, permitindo ter maior crítica sobre o meu fazer e 
permitindo que eu mesma seja pró-ativa e sugira mudanças 

Ampliação do olhar crítico sobre a 
prática e estímulo à proatividade  
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Portanto, minhas expectativas foram alcançadas e 
superadas, já que não imaginava que o projeto pudesse 
me proporcionar tanto aprendizado clínico e de gestão, 
amadurecimento pessoal e profissional, além das 
ferramentas de preceptoria. Posso afirmar que pensei 
em desistir em certo momento em que eu me sentia 
muito sobrecarregada no projeto, mas pude encontrar 
apoio e, após remanejamento, estou bem adaptada 
novamente e animada com as novas propostas de 
trabalho. 
 

no meu espaço. 
 
Portanto, minhas expectativas foram alcançadas e 
superadas, já que não imaginava que o projeto pudesse me 
proporcionar tanto aprendizado clínico e de gestão, 
amadurecimento pessoal e profissional, além das 
ferramentas de preceptoria. 
 

Superação das expectativas 

Posso afirmar que pensei em desistir em certo momento em 
que eu me sentia muito sobrecarregada no projeto, mas 
pude encontrar apoio e, após remanejamento, estou bem 
adaptada novamente e animada com as novas propostas de 
trabalho. 
 

Superação da sobrecarga de 
trabalho através de apoio da 

coordenação 

	
GRUPO TEMÁTICO 2: POTÊNCIAS DO PROJETO PEDAGÓGICO 
 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADES DE REGISTRO NÚCLEOS DE SIGNIFICADO 
Existem muitas potências na residência de MFC do 
município, já que existe uma equipe de preceptores 
muito engajados e unidos para melhoria da residência 
em seus vários aspectos, como em relação às 
ferramentas de avaliação, às aulas teóricas com 
metodologias ativas de aprendizagem e às discussões 
diárias de casos. Esta equipe também é motivada para 
realizar mudanças positivas na gestão das UBS em que 
estão instalados, auxiliando todos os profissionais a 
compartilharem de forma mais eficiente o espaço, 
discutindo temas relevantes para gerir melhor os 
recursos (como discussão de rastreamento e de guias 
com filas e melhorando a comunicação. Também 
percebo potência na residência em capacitar os 
profissionais da rede, como já foi realizada capacitação 
de BLS nas UBS, além de apoio nos encontros de 
Educação Permanente. 
 

Existem muitas potências na residência de MFC do 
município, já que existe uma equipe de preceptores muito 
engajados e unidos para melhoria da residência em seus 
vários aspectos 

Equipe de preceptores engajados no 
projeto 

como em relação às ferramentas de avaliação, às aulas 
teóricas com metodologias ativas de aprendizagem e às 
discussões diárias de casos. 

Ferramentas de avaliação e 
utilização de metodologias ativas 

de ensino 
Esta equipe também é motivada para realizar mudanças 
positivas na gestão das UBS em que estão instalados, 
auxiliando todos os profissionais a compartilharem de 
forma mais eficiente o espaço, discutindo temas relevantes 
para gerir melhor os recursos (como discussão de 
rastreamento e de guias com filas e melhorando a 
comunicação. 

Processo que estimula mudanças 
positivas na gestão da UBS 

Também percebo potência na residência em capacitar os 
profissionais da rede, como já foi realizada capacitação de 
BLS nas UBS, além de apoio nos encontros de Educação 
Permanente. 

Possibilitar capacitação dos demais 
profissionais da rede 

 
 
GRUPO TEMÁTICO 3: DESAFIOS DO PROJETO PEDAGÓGICO 
 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADES DE REGISTRO NÚCLEOS DE SIGNIFICADO 
Percebo como desafio ainda nesta residência, porém 
como algo se superando, a aproximação maior entre a 
equipe de preceptores e seus residentes. Também é um 
desafio importante a criação de um programa 
pedagógico de intersecção dos programas da 
residência multiprofissional e da MFC. A expansão do 
projeto para outras UBS do município, assim como o 
aumento do quadro de preceptores e a manutenção dos 
preceptores das UPAs para a residência de MFC são 
questões importantes a serem superadas. Outro ponto a 
se avançar é a equiparação das UBS, como em relação 
a materiais para procedimentos, para evitar que os 
próprios profissionais necessitem arcar com os custos 
para facilitar o aprendizado. 
 

Percebo como desafio ainda nesta residência, porém como 
algo se superando, a aproximação maior entre a equipe de 
preceptores e seus residentes. 

Maior proximidade entre os 
preceptores e seus residentes 

Também é um desafio importante a criação de um 
programa pedagógico de intersecção dos programas da 
residência multiprofissional e da MFC. 

Intersecção pedagógica com a 
residência multiprofissional 

A expansão do projeto para outras UBS do município, 
assim como o aumento do quadro de preceptores e a 
manutenção dos preceptores das UPAs para a residência de 
MFC são questões importantes a serem superadas. 

Expansão do programa para outras 
UBS 

Outro ponto a se avançar é a equiparação das UBS, como 
em relação a materiais para procedimentos, para evitar que 
os próprios profissionais necessitem arcar com os custos 
para facilitar o aprendizado. 
 

Fornecimento de materiais para 
realização de procedimentos 
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