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 “A Atenção Básica caracteriza-se por um 

conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrange a promoção e 

a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, 

redução de danos e a manutenção da saúde, com 

o objetivo de desenvolver uma atenção integral 

que impacte na situação de saúde e autonomia 

das pessoas e nos determinantes e 

condicionantes de saúde das coletividades” 

(BRASIL, 2011). 

“Campanha da Fraternidade 2012. Tema: 

Fraternidade e Saúde Pública. Lema: Que a 

saúde se difunda sobre a terra! (Eclo 38,8)” 

(CNBB, 2012). 
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RESUMO 

 

A Medicina de Família e Comunidade- MFC é definida como a especialidade médica 

que presta assistência à saúde de forma continuada, integral e abrangente para pessoas, suas 

famílias e à comunidade. Tem como campo principal de atuação a atenção básica na porta de 

entrada do SUS. Se todos os titulados em MFC no Brasil estivessem atuando na Estratégia 

Saúde da Família teríamos apenas 9,35% das equipes da referida estratégia com médicos 

especialistas, fato que a nosso ver contribui com a baixa resolutividade da Atenção Básica no 

Brasil. O objetivo desta pesquisa é analisar a escolha da especialidade em MFC entre alunos 

concluintes dos módulos do internato em medicina de família e comunidade na Universidade 

Federal do Pará. Delineou-se um estudo descritivo exploratório em uma pesquisa quantitativa. 

A coleta dos dados foi feita por meio de um questionário semiestruturado, com perguntas 

fechadas e abertas, aplicado aos alunos do internato (5º e 6º anos) concluintes dos módulos de 

MFC I e MFC II. O questionário foi aplicado, obtendo adesão por meio do TCLE de 47 

estudantes de um universo de 50 dos referidos módulos do internato. Os resultados obtidos, 

em relação ao perfil revelaram que a idade média é de 25,6 anos; em relação ao gênero houve 

predominância do sexo feminino (29/ 61,7%)  com relação ao masculino (18 /38,3%); a renda 

familiar de (14/ 29,8%) é de 1 a 10 salários mínimos, 13 (27,7%) recebem de 10 a 20 salários 

mínimos, 10 (21,3%) de 21 a 30 salários mínimos e 9 (19,1%) de 31 a 50 salários mínimos. A 

maioria (46 / 97,9%) é solteira, sendo que 45 (95,7%) não tem filhos e apenas 2 (4,3%) tem 

um filho cada.  Os sujeitos da pesquisa concluíram o ensino médio entre 2000 a 2006, a 

maioria (34 / 72,3%) é proveniente de escola particular. Dezoito (38,3%) já havia realizado 

outro curso superior antes do ingresso no curso médico; 43 (91,5%) ingressaram no curso 

médico no ano de 2007. Os motivos que os levaram a escolher o curso de medicina foram: 13 

(27,7%) alunos informaram a identificação com a profissão, 7 (14,9%)  identificação com a 

profissão e mercado de trabalho, 5 (10,6%) identificação com a profissão, busca do 

conhecimento e mercado de trabalho, 2 (4,3%) identificação com a profissão, busca do 

conhecimento, mercado de trabalho e influência familiar, 2 (4,4%)  busca do conhecimento ou 

identificação com a profissão, altruísmo e mercado de trabalho. Onze (23,4%) alunos 

escolheram a especialidade médica no 1° semestre do curso e 15 (31,9%) o fizeram entre o 

10° ao 12° semestre. Com referência aos aspectos relacionados à opção pela especialidade 

médica, apenas 2 (4,3%) fizeram opção pela especialização em MFC e 45 (95,7%) 
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escolheram outras especialidades. Quando interrogados sobre a influência da remuneração na 

escolha da especialidade médica 28 (59,6%) responderam ser este um fator que influencia 

positivamente e 27 (57,4%) afirmaram considerar a MFC uma especialidade de baixo 

prestígio junto à classe médica e à sociedade, embora 33 (70,2%) alunos tenham respondido 

que a MFC é uma especialidade que exige muito conhecimento. Entre os motivos que os 

levaram a rejeitar a MFC citaram: identificação e interesse por outra especialidade, baixa 

remuneração, péssimas condições de trabalho, baixa valorização da especialidade, falta de 

reconhecimento e prestígio e o fato de a especialidade não possuir cirurgia. Sobre a influência 

das vivências durante o curso médico e dos professores na escolha pela especialidade os 

estudantes relatam inserção em cenários de atenção básica, especificamente no contexto da 

ESF, embora explicitem também atitudes preconceituosas de alguns docentes em relação ao 

público alvo atendido no nível primário. É válido ressaltar a relevância da abordagem da 

medicina de família e comunidade, não tão somente ao poder formativo das propostas de 

ensino das escolas médicas, como também ao poder imbuído pelo processo de ensino da 

medicina de família e comunidade, diante das reformas em saúde vigentes no Brasil, a 

exemplo dos esforços para o trabalho em redes de atenção à saúde e a consolidação da 

estratégia saúde da família. Na presente pesquisa os estudantes relatam que os principais 

motivos que os levam à rejeição pela EMFC são relativos as precárias condições de 

infraestrutura, baixa remuneração e baixa valorização da especialidade, o que leva a repensar 

não só as adequações curriculares do curso médico mas também as políticas públicas de 

incentivo e melhoria das condições de trabalho, especialmente nas periferias dos grandes 

centros urbanos. Com base nos resultados encontrados e confrontados com o referencial 

teórico conclui-se que temos problemas referentes a escolha ou rejeição da EMFC parecidos 

com os de outros países, porém acrescidos de muitos outros de ordem infraestrutural, 

relacionados a violência urbana e a má gestão dos serviços de saúde, principalmente os da 

atenção básica.    
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ABSTRACT 

 The Medicina de Família e Comunidade (MFC) is defined as the medical specialty 

that gives assistance to health in a continued, integrate and embracing way to people, their 

families and to society. MFC’s operation is mainly focused on primary care area as the SUS´s 

front door. If all the MFC´s experts were acting in the Estratégia Saúde da Família (ESF), 

there would be only 9,35% of ESF´s teams integrated by MFC´s expert doctors, what 

contributes to the low solving rates of Primary Care in Brazil. This research objective was to 

identify the causes that have an effect on the election or rejection of the MFC´s specialty 

during the Medical school of Universidade Federal do Pará (UFPA). It was made a 

quantitative, descriptive and exploratory study. The data collection was done through a semi-

structured questionnaire, with opened and closed questions, which was applied to students of 

the 5
th

 e 6
th
 years of the medical school who had been through the MFC I and MFC II. The 

questionnaire was applied and accepted by 47 of 50 students of the MFC´s modules of UFPA 

by means of the Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). It was found that the 

students had the average age of 25,6 years old; 29 were female (61,7%) and 18 were male 

(38,3%); 14 (29,8%) had family income between 1 and 10 minimum wages, 13 (27,7%) 

between 10 and 20 minimum wages, 10 (21,3%) between 21 and 30 minimum wages and 9 

(19,1%) between 31 and 50 minimum wages; 46 (97,9%) were single, and that 45 of these 

students had no kids and only 2 (4,3%) had a child each one; the students have graduated on 

high school between 2000 and 2006, and that 34 (72,3%) was from the private school. 

Eighteen students (38,3%) have attended another college degree before the medical school; 43 

(91,5%) entered the medical school in 2007. Thirteen (27,7%) students answered that their 

reasons that made them choose to be doctors was identification with the profession, 7 (14,9%) 

answered identification with the profession and labor market, 5 (10,6%) answered 

identification with the profession, search for knowledge and labor market, 2 (4,3%) answered 

identification with the profession, search for knowledge, labor market and family influence, 2 

(4,3%) have answered search for knowledge or identification with the profession, altruism 

and labor market. Eleven (23,4%) students have chosen their medical specialty in the 1
st
 

semester of the medical school and 15 (31,9%) done it between the 10
th

 and the 12
th

 

semesters. Only 2 (4,3%) students have chosen the MFC specialization and 45 (95,7%) have 

chosen another specialties. Twenty eight (59,6%) have answered that the remuneration has a 
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positive influence on the choice of the specialty; 27 (57,4%) answered that MFC is 

specialization of low prestige before the medical class and society, even though 33 (70,2%) 

students had answered that MFC is a specialty that requires much knowledge. MFC was 

rejected by the students because of many reasons, among which: identification and interest in 

another specialty, low remuneration, awful working conditions, low valuation, lack of 

recognition and because MFC is not a surgery specialty. About the influence of the 

experiences during the medical school and of the professors on the choice of specialty, the 

students have reported that were inserted into scenarios of Primary Care Attention, 

specifically into the ESF´s context, although they have also related prejudiced attitudes of 

some professors toward the people who are treated at the primary care. It is a worth noting the 

relevance of the MFC´s approach, not because of the formative power of the teaching propose 

of Medical schools, but because the power imbued by teaching process of MFC, before the 

present reforms in health in Brazil, such as the efforts to the work at the network of health 

care and the ESF´s consolidation. In this research the students have reported that the principal 

causes of their rejection to the MFC´s specialty were the poor infrastructure, low 

remuneration and low valuation of this specialty, which leads to rethink about the curricular 

adaptations of medical graduation as well as the public policies to encourage and improve 

working condition, especially at the suburb of the big urban centers. 
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I – INTRODUÇÃO:  

 

A Medicina de Família e Comunidade (MFC) é definida como a especialidade 

médica que presta assistência à saúde de forma continuada, integral e abrangente para 

pessoas, suas famílias e à comunidade; integra ciências biológicas, clínicas e 

comportamentais; abrange todas as idades, ambos os sexos, cada sistema orgânico e cada 

doença; trabalha com sinais, sintomas e problemas de saúde; e proporciona o contato das 

pessoas com o médico mesmo antes que exista uma situação de doença ou depois que esta se 

resolva. Também tem, como característica especial, o acesso do médico de família e 

comunidade ao domicílio das pessoas (LOPES, 2012). 

O médico de família e comunidade tem como campo principal de atuação a Atenção 

Primária à Saúde (APS) ou Atenção Básica na porta de entrada do Sistema Único de Saúde 

(SUS) (LOPES, 2012). 

A aproximação do pesquisador com o campo da APS concretizou-se no ano de 1978 

com o ingresso no Serviço Público Federal no Ministério da Saúde (MS), na extinta 

Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM), na função de laboratorista. 

Essa função lhe ofereceu oportunidades de conviver com comunidades carentes do estado do 

Pará, em municípios endêmicos para algumas doenças tropicais, tais como: Malária, 

Esquistossomose, Doença de Chagas e Leishmaniose, entre outras. Experiências de vida que o 

motivaram a estudar mais para ser médico, e médico que cuidasse preferencialmente dos mais 

necessitados, haja vista que para cuidar dos mais favorecidos já havia muitos. 

O Ministério da Saúde lançou o Programa Saúde da Família (PSF) em 1994, hoje 

Estratégia Saúde da Família (ESF) (Portaria MS/GM nº 648/2006), como política nacional de 

atenção básica, ratificando sua atuação na integralidade da assistência, tratando o indivíduo 

como sujeito dentro da sua comunidade socioeconômica e cultural (ROSA & LABATE, 

2005). 

Frente a essa nova realidade o então acadêmico de medicina não teve dúvidas de que 

seria a Especialidade em Medicina de Família e Comunidade (EMFC) a escolhida para atuar 

na Atenção Primária à Saúde no Brasil; especialidade que desenvolve de forma integrada e 

integradora práticas de promoção, proteção e recuperação da saúde, dirigidas às pessoas, 

famílias e comunidades, cuja característica principal é a abordagem centrada na pessoa 

(NETO, et al, 2009).               (NETO ET AL, 2009).
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No período de 2000 a 2004 o pesquisador atuou como médico generalista em 

hospitais e unidades de saúde de vários municípios de diferentes microrregiões do estado do 

Pará, servindo-lhe como ganho de experiências e aquisição de conhecimentos dos diferentes 

problemas de saúde prevalentes no Estado.  

No ano de 2005 o pesquisador voltou a residir em Belém do Pará, após ter concluído 

a Especialização em Saúde da Família pelo Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde 

(PITS) do Ministério da Saúde; e no mesmo ano, foi aprovado em concurso público para o 

cargo de professor do módulo do internato em Saúde Coletiva do curso de medicina da 

Universidade do Estado do Pará (UEPA). 

Em 2007 foi titulado especialista, por meio de concurso público nacional, conferido 

pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC). No mesmo ano 

foi aprovado em concurso público da Secretaria Executiva de Saúde do Estado do Pará 

(SESPA), onde atua como médico plantonista da Unidade de Referência Estadual de 

Meningite (UREM) / Unidade de Diagnóstico de Meningite (UDM). 

No ano de 2008 passou a compor o quadro docente do Centro Universitário do Pará 

(CESUPA); uma instituição privada que utiliza metodologias ativas, dentre elas a do 

Aprendizado Baseado em Problemas (PBL – Problem-Based Learning), para a função de 

professor do Módulo de Interação em Saúde na Comunidade (MISC). 

De 2008 a 2010 o pesquisador deste estudo foi coordenador dos estágios e do 

internato do curso de medicina da UEPA, assumindo a partir de 2011 as funções de preceptor 

e coordenador da Residência de Medicina de Família e Comunidade (RMFC) da referida 

universidade, bem como a vice-presidência da Associação Paraense de Medicina de Família e 

Comunidade (APMFC) e o cargo de membro da Câmara Técnica de Medicina de Família e 

Comunidade do Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará (CRM-PA). 

Em março de 2012 foi eleito presidente da APMFC e em janeiro de 2013 assumiu a 

função de coordenador da Estratégia Saúde da Família da Secretaria de Saúde do município 

de Ananindeua (SESAU), componente da área metropolitana de Belém – PA. 

A experiência profissional desenvolvida nesses diferentes cenários, onde foi possível 

perceber as principais demandas da população, junto com a atividade docente, permitiu ao 

pesquisador observar o escasso número de estudantes do curso médico que escolhem a 

EMFC. 



     

 

Em sua prática diária do ensino médico no módulo de interação da saúde na 

comunidade o professor evidencia críticas e comentários sobre a estrutura física da unidade de 

saúde, a falta de medicamentos, as dificuldades para a realização de exames, a precariedade 

do sistema de referência e contra-referência, a localização da unidade de saúde em bairro 

periférico propiciando a recorrência de roubos e assaltos, a falta de impressos, a inexistência 

de espaços de acolhimento para grupos de pessoas, a falta de espaço para práticas educativas, 

além da falta de espaços comunitários que permitam práticas de atividades físicas e outros.  

Sem dúvida, todos são comentários dignos de serem levados em consideração e que na visão 

do pesquisador influenciam os futuros médicos na rejeição pela carreira em MFC. 

Existe uma grande desproporcionalidade entre o número de especialistas em MFC e 

o número de equipes da ESF em todo o território nacional e em especial na região norte do 

Brasil (SCHEFFER, 2011). Se todos os médicos especialistas estivessem inseridos nas 

equipes da ESF teríamos apenas 9,35% de equipes com médicos especialistas em MFC, haja 

vista a existência atualmente de grande número de médicos com títulos da especialidade, 

porém sem atuação na atenção básica, desenvolvendo atividades apenas na docência e ou 

gestão. 

Diversos estudos internacionais (WRIGHT ET AL., 2004; SCOTT ET AL., 2007; 

BETHUNE ET AL., 2007; VANASSE ET AL., 2011) têm questionado a motivação dos 

alunos de medicina em optar pela especialidade de Medicina Geral e Familiar (MGF). Estes 

estudos têm apontado um número relativamente baixo de alunos que optam pela referida 

especialidade médica, fato que implica na necessidade de se criar estratégias motivadoras para 

aumentar o número alunos de medicina que optem pela MGF. 

No Brasil, a escolha da especialidade médica tem causado preocupação devida a 

necessidade de desenvolver competências centradas no paradigma da integralidade 

biopsicossocial (ANDERSON; RODRIGUES, 2011). Tal preocupação, relacionada ao 

estabelecimento de equilíbrio entre as necessidades da sociedade brasileira e as aspirações dos 

futuros médicos (MASCIA ET AL, 2009); tem motivado estudos e debates por parte dos 

Ministérios da Saúde e da Educação e, também, por parte de profissionais compromissados 

com a gestão do SUS nas três esferas de governo, bem como em docentes e discentes dos 

cursos da área da saúde e das ciências sociais. 

Em 1991 a Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), o Conselho Federal 

de Medicina (CFM) e mais nove instituições relacionadas à profissão médica constituíram a 
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Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação das Escolas Médicas (CINAEM) com a 

finalidade de avaliar a educação médica e fomentar o aperfeiçoamento do SUS. Este 

documento apontou a necessidade em aumentar o número de médicos que atuem em atenção 

básica à saúde da população (FERLA, 1998). 

Posteriormente, em 2001, esse movimento deu origem à homologação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Ensino Médico (DCNEM) (BRASIL, 2001) pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE) que situa a importância da formação profissional com ênfase na 

atenção básica (NOGUEIRA, 2009). 

Essas políticas focalizam a formação de um novo perfil profissional, com formação 

generalista e que atenda as demandas da maioria da população. Nesse sentido a MFC tem o 

compromisso de prestar assistência universal, integral, equânime, contínua e, sobretudo, 

resolutiva à população brasileira, na unidade de saúde, na comunidade e no domicílio, 

respeitando os princípios da universalidade e da equidade, conforme as necessidades reais da 

comunidade (BRASIL, 2000). 

Um dos principais entraves à implementação e consolidação das mudanças na 

formação profissional em saúde é, sem dúvida, o fato de que os serviços de saúde, 

especialmente os da Atenção Primária, não se encontram devidamente preparados ou 

adequados para funcionar como cenário de prática nessa formação. Tal fato configura-se em 

um grande desafio que necessita urgentemente ser enfrentado (NOGUEIRA, 2009).  

A grande carência brasileira de médicos generalistas especializados para atuação na 

atenção primária dificulta e compromete a resolubilidade da Estratégia Saúde da Família 

(ESF), criada para ser a principal porta de entrada do SUS. Ainda que não exista uma 

exigência atual para a ocupação de vagas, esta será uma tendência natural dos responsáveis 

pela Estratégia Saúde da Família ou iniciativas do setor privado. 

Desde 2004, anualmente a SBMFC faz exames para a obtenção do título de 

especialista que atualmente exige, na análise de currículo, o mínimo de quatro anos de 

atuação na Atenção Básica e uma prova teórica. Nos três primeiros anos, cerca de 1.000 

médicos puderam se credenciar nos seus Conselhos Regionais como Especialistas em 

Medicina de Família e Comunidade mediante a apresentação do Título da SBMFC. Através 

desta alternativa de obtenção do registro de especialista, o número de médicos aptos a exercer 

esta especialidade aumentou, mas ainda não o suficiente para acompanhar o crescimento das 

vagas em equipes de saúde da família em todo o país (CAMPOS E IZECKSOHON, 2010). 
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No Brasil há duas formas de se obter o título pelos CRM: aprovação em concurso para prova 

de título da SBMFC ou certificado de conclusão de RMFC. 

Existem atualmente pouco mais de 3.000 médicos especialistas em Medicina de 

Família e Comunidade no Brasil, para um total de 32.079 Equipes de Saúde da Família (ESF) 

atuando em 99% dos municípios brasileiros (SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA 

DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, 2011). A complexidade do problema evidencia-se no 

baixo número de médicos titulados pela SBMFC ou concluintes da Residência em Medicina 

de Família e Comunidade (RMFC), reconhecidos pelos Conselhos Regionais de Medicina 

(CRM) para atuação na ESF, fato que a nosso ver contribui para a baixa resolubilidade da 

referida estratégia. Embora haja um grande número de profissionais (médicos, enfermeiros, 

odontólogos, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, etc.) oriundos de cursos de 

especialização em Saúde da Família, seus certificados não lhes garantem o título de 

especialistas reconhecidos pelos CRM.  

É fato que faltam especialistas em Medicina de Família e Comunidade no Brasil. 

Para enfrentar e superar este problema decorrente de políticas docente-assistenciais 

ineficientes adotadas até anos mais recentes é preciso aprofundar e dar continuidade às 

políticas de apoio e incentivo a programas de Residência em Medicina de Família e 

Comunidade (DATASUS, 2011). É importante levar em consideração a grande oferta de 

empregos na ESF em municípios de todos os estados do Brasil, porém, salvo raras exceções, 

sem a exigência de título de especialista reconhecido pelos CRM. 

A baixa porcentagem de alunos que optam pela EMFC não é exclusivamente 

brasileira. O estudo realizado por Whight et al (2004), que envolveu estudantes do internato 

de três universidades canadenses (Calgary, British Columbia e Alberta), publicado no 

Canadian Medical Association Journal demonstrou um declínio na opção pela carreira de 

Medicina Geral e Familiar (MGF) de 44% em 1992 para 25% em 2003. 

No Estado do Pará – BR, segundo dados de novembro de 2013, obtidos no Conselho 

Regional de Medicina do Pará (CRM-PA, 2013), o número de médicos ativos era de 7.064, 

cujas especialidades com maior número foram: Ginecologia e Obstetrícia (351), Pediatria 

(350 especialistas), Clínica Médica (297), Medicina do Trabalho (247 especialistas) e  

Cirurgia Geral (229 especialistas). Enquanto que em Medicina de Família e Comunidade 

eram apenas treze (13) especialistas em todo o Estado. 
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A EMFC cresce na esteira da ESF, no entanto ainda titula poucos médicos: são 

apenas 3.253 titulados, ou 1,21% de todos os especialistas no Brasil (SCHEFFER, 2013). 

Em consonância com as atuais políticas públicas de educação e saúde torna-se 

necessário pesquisar sobre os aspectos que possam influenciar na escolha dos alunos de 

medicina pela especialidade médica, particularmente em relação à MFC, no sentido de 

atender as demandas da população e consolidar o SUS. Nesse sentido a finalidade da presente 

pesquisa visa a caracterização dos aspectos que influenciam a escolha pela EMFC, durante o 

curso de graduação, no intuito de propor medidas que estimulem a opção pela residência e 

carreira em MFC, visando melhorar a resolubilidade da Atenção Primária à Saúde. 

Nesse contexto, o presente estudo trata sobre a escolha da especialidade entre alunos 

dos módulos do internato em medicina de família e comunidade na Universidade Federal do 

Pará.   

As questões que norteiam este estudo são as seguintes: quais os aspectos que levam o 

estudante de medicina a optar pela Especialidade em Medicina de Família e Comunidade 

(EMFC)? E, ainda, qual o perfil dos futuros médicos que escolhem a carreira de MFC? 

Os resultados desta pesquisa poderão embasar a implantação de medidas que 

favoreçam a escolha da EMFC por estudantes de medicina, ou contribuir com a melhoria de 

programas já implantados pelo governo federal, tendo em vista a desproporcionalidade já 

referida entre os números de especialistas e de equipes da ESF em áreas de difícil acesso em 

todo o território nacional e em especial na Região Norte do Brasil (SCHEFFER, 2011). 

Esta discussão se torna ainda mais relevante no momento atual, motivado pela 

desproporcional distribuição de médicos nas diferentes regiões do país e a necessidade de 

atenção à saúde, especialmente na atenção básica. Para tentar sanar essa realidade a Secretaria 

de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) e o MS criaram a Portaria 

Interministerial nº 2.087/MS/MEC, de 1º de setembro de 2011, que institui o Programa de 

Valorização dos Profissionais da Atenção Básica (PROVAB) (BRASIL, 2011). 

No dia 8 de julho de 2013 os ministros de estado da saúde e da educação publicaram, 

através da portaria de nº 1.369, que dispõe sobre a implementação do Projeto Mais Médicos 

para o Brasil, que tem como finalidade garantir o acesso à saúde a todos os brasileiros, 

principalmente na atenção básica em regiões prioritárias para o SUS, áreas de difícil acesso, 

de difícil provimento de médicos ou que possuam populações em situação de maior 
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vulnerabilidade, definidas com base nos critérios estabelecidos pela Portaria nº 

1.377/GM/MS, de 13 de junho de 2011 (BRASIL, 2013). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

8 

 

II – OBJETIVOS:  

 

2.1 Geral  

 

Analisar aspectos que influenciam na escolha da especialidade em medicina de 

família e comunidade entre alunos concluintes dos módulos do internato em medicina de 

família e comunidade na Universidade Federal do Pará.   

 

2.2 Específicos  

 

 Caracterizar o perfil dos estudantes concluintes dos módulos do internato em 

medicina de família e comunidade na UFPA; 

 Verificar a proporção de alunos optantes pela carreira de MFC; 

 Identificar fatores que influenciam na escolha ou rejeição da especialidade em 

medicina de família e comunidade durante o curso médico.  
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III – REFERENCIAL TEÓRICO: 

 

O estudo, já citado, realizado por Wright et al. (2004), em três universidades 

canadenses, mostrou que a proporção de novos estudantes de medicina que buscam a 

especialização em Medicina Geral e Familiar vem declinando. Os autores concluíram que 

vários fatores parecem influenciar os alunos em relação à referida especialidade médica. Se os 

fatores que influenciam os estudantes de medicina para escolher a EMFC puderem ser 

identificados com precisão, então podem ser possíveis ações que possibilitem aumentar o 

número de alunos que optem para atuar nessa área.  

Vanasse et al. (2011) realizaram um estudo para examinar a associação entre as 

características pessoais dos estudantes, fundos (renda e dívidas relacionadas aos custos do 

ensino de medicina) e escola de medicina e sua intenção de optar pela Especialidade em 

Medicina de Família. Foi realizado um estudo descritivo, a partir de dados do ano de 2007 

obtidos junto à National Physician Survey – Canadá. Participaram do estudo 1109 clínicos e 

829 pré-clínicos que participaram da pesquisa. Os resultados mostraram que menos de um 

terço dos estudantes de medicina optaram pela Especialidade em Medicina de Família no 

Canadá. Esse resultado é muito abaixo do esperado pelas metas de 45% fixadas a nível 

nacional naquele país e dos 50% estabelecidos por algumas províncias, como Quebec. 

O fator mais importante relacionado à escolha da especialidade, identificado pelos 

autores desse estudo, para ambas as populações (clínicos e pré-clínicos) foi a dívida com 

estudos médicos. Os estudantes interessados por pesquisas foram atraídos por especialidades 

com potencial de retorno financeiro elevado, enquanto que aqueles que não se interessaram 

por pesquisas procuraram programas de residência mais curtos, como Medicina de Família, de 

forma a saldar a dívida mais cedo. Portanto, o interesse pela pesquisa parece ser inversamente 

relacionado com a escolha de Medicina de Família (MF).  

Os autores concluíram que a escassez de médicos de família é um fator importante, e 

responsável pelo fato de os canadenses não terem acesso a tempo aos cuidados básicos de 

saúde. A atratividade pela MF para estudantes de medicina apresentou um declínio gradual 

até 2005, seguido de um ligeiro aumento desde então.  

Bethune et al. (2007) realizaram um estudo na Faculdade de Medicina da Memorial 

University of Newfoundland em St. John cujo objetivo foi acompanhar e descrever decisões 

de escolha de carreira por parte de estudantes de medicina e como eles evoluíram para essa 
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escolha durante o curso de graduação. Cada pesquisa coletou descritores qualitativos das 

escolhas de carreira dos estudantes de Medicina. Participaram do estudo alunos de graduação 

médica, em cada ano de 1999 a 2006. Os resultados mostraram que muitos estudantes de 

medicina optaram pela MGF no início de sua experiência de graduação, contudo, muitos 

desses estudantes mudaram de opção, de Medicina de Família para outra especialidade, 

durante o segundo ano do curso. Esta tendência foi consistente em todos os estudantes que 

participaram da pesquisa. Embora alguns tenham recuperado o interesse pela especialidade 

em medicina de família até o final do curso, esse número foi inferior aos que haviam optado 

por essa especialidade no início do curso. Os autores concluíram que é preciso uma atenção 

especial para o currículo de graduação médica nos dois primeiros anos, com o objetivo de 

promover e cultivar o interesse em Medicina de Família como uma escolha de carreira. 

Scott et al. (2007) no Canadá realizaram um estudo baseado na seguinte pergunta: 

por que eu iria escolher uma carreira na Medicina de Família? Com base nesta questão, o 

estudo fornece uma compreensão qualitativa do motivo pelo qual os estudantes escolheram 

carreiras em Medicina Familiar. O estudo foi realizado com 33 estudantes de Medicina em 

três universidades canadenses (University of Britsh Columbia; University of Calgary; 

University of Alberta). Segundo os referidos autores, escolas médicas devem oferecer alta 

qualidade de experiências clínicas em medicina de família e considerar a influência 

potencialmente positiva de ambientes rurais, fornecendo informações rápidas e precisas sobre 

a formação em Medicina Familiar e as oportunidades de carreira. Estas práticas podem ajudar 

os alunos de medicina a tomar decisões mais fundamentadas sobre qual carreira seguir e 

aumentar a probabilidade desses alunos refletirem sobre a relevância da Medicina de Família. 

Sobre a formação médica, Anderson e Rodrigues (2011) afirmaram em seu estudo 

que a centralidade da formação de especialistas em Medicina de Família e Comunidade por 

meio de cursos de especialização, que não a residência médica, deve ser entendida, no Brasil, 

como uma estratégia de caráter transitório, também usada em outros países que 

implementaram a Atenção Primária à Saúde de forma mais acelerada, como ocorreu no Brasil. 

Nesta situação, o propósito é capacitar médicos, sem formação específica, que se encontram 

em atividades assistenciais na Atenção Primária à Saúde. Este recurso deve existir 

emergencialmente até que as políticas públicas nos campos da saúde e da educação venham 

apoiar decisivamente os programas de residência em Medicina de Família e Comunidade.  
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Scheffer (2011) apresentou um estudo sobre a demografia médica no Brasil e 

afirmou que a prática médica no País tem migrado do exercício liberal para uma prática 

exercida nos organismos públicos e privados. Isso se deve à expansão do SUS e a ampliação 

do segmento regulamentado de planos e seguros de saúde privados que intensificaram 

mecanismos de intervenção do Estado e do mercado sobre a profissão médica.  

Com as referidas mudanças, atualmente, a maioria dos médicos tem vínculos 

públicos e privados, cumprem carga horária de trabalho excessiva e acumulam vários 

empregos. A jornada de trabalho dos médicos é, em média, superior a 50 horas semanais e 

quase um terço dos profissionais trabalha mais de 60 horas por semana. Os médicos atuam em 

média em três diferentes postos de trabalho, sendo que mais de 30% acumulam quatro ou 

mais locais de trabalho, dividindo a atuação em consultório, com recebimento por produção, 

com atuação geralmente assalariada em serviços públicos e privados (SCHEFFER, 2011).  

Ainda citando Scheffer (2013) o censo dos médicos especialistas brasileiros 

apresentou os números de médicos segundo a especialidade (vide quadro 1), e demonstrou a 

distribuição dos 268.218 profissionais titulados pelas 53 especialidades reconhecidas. Duas 

delas, Pediatria e Ginecologia e Obstetrícia, reúnem 20,56% do universo de especialistas, ou 

seja, quase um quarto de todos os profissionais titulados. Sete especialidades concentram mais 

da metade dos profissionais (52,9%). As dez primeiras no ranking com mais especialistas 

reúnem 63,45% do total de médicos titulados. Além de Pediatria e Ginecologia e Obstetrícia, 

estão Cirurgia Geral, Clínica Médica, Anestesiologia, Medicina do Trabalho, Cardiologia, 

Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia e Radiologia e Diagnóstico por Imagem. A média 

de idade da população médica no Brasil é de 46,03 anos. Especialistas de Medicina de 

Família e Comunidade têm idade média de 39,51 anos e correspondem a 1,21% (3.253) dos 

titulados. 
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Quadro 1: Número de médicos especialistas, segundo especialidade – Brasil, 2013 
 
Ranking Especialidade Número %  Ranking Especialidade Número % 

1 Pediatria 30.112 11,23  28 Homeopatia 2.458 0,92 

2 Ginecologia e Obstetrícia 25.032 9,33  29 Neurocirurgia 2.428 0,91 

3 Cirurgia Geral  22.276 8,31  30 Endoscopia 2.374 0,89 

4 Clínica Médica 21.890 8,16  31 Patologia 2.006 0,75 

5 Anestesiologia 18.236 6,80  32 Cirurgia Cardiovascular 1.995 0,74 

6 Medicina do Trabalho 12.756 4,76  33 Cirurgia do Aparelho 
Digestivo 

1.985 0,74 

7 Cardiologia 11.568 4,31  34 Hematologia e Hemoterapia 1.902 0,71 

8 Ortopedia e Traumatologia 10.504 3,92  35 Reumatologia 1.631 0,61 

9 Oftalmologia 9.862 3,68  36 Patologia Clínica/ Medicina 
Laboratorial 

1.617 0,60 

10 Radiologia e Diagnóstico por 
imagem 

7.925 2,95  37 Mastologia 1.450 0,54 

11 Psiquiatria 7.558 2,82  38 Coloproctologia 1.445 0,54 

12 Dermatologia 5.930 2,21  39 Medicina Preventiva e Social 1.393 0,52 

13 Otorrinolaringologia 4.976 1,86  40 Cirurgia Pediátrica 1.245 0,46 

14 Cirurgia Plástica 4.818 1,80  41 Nutrologia 1.181 0,44 

15 Medicina Intensiva 4.275 1,59  42 Alergia e Imunologia 1.179 0,44 

16 Urologia 4.073 1,52  43 Geriatria 1.149 0,43 

17 Gastroenterologia 3.481 1,30  44 Medicina Física e 
Reabilitação 

804 0,30 

18 Endocrinologia e Metabologia 3.466 1,29  45 Cirurgia Torácica 763 0,28 

19 Medicina de Família e 
Comunidade 

3.253 1,21  46 Medicina Esportiva 690 0,26 

20 Neurologia 3.212 1,20  47 Medicina Nuclear 660 0,25 

21 Medicina de Trafego 3.166 1,18  48 Angiologia 655 0,24 

22 Acupuntura 2.942 1,10  49 Cirurgia de Cabeça e Pescoço 631 0,24 

23 Cirurgia Vascular 2.886 1,08  50 Medicina Legal e Perícia 
Médica 

626 0,23 

24 Nefrologia 2.885 1,08  51 Radioterapia 497 0,19 

25 Pneumologia 2.593 0,97  52 Cirurgia da Mão 411 0,15 

26 Infectologia 2.591 0,97  53 Genética Médica 200 0,07 

27 Cancerologia 2.577 0,96  Total  268.218 100,00 

Fonte: CFM; Pesquisa Demografia Médica no Brasil, 2013. 

 

 

Como se pode observar o número de especialistas em MFC no Brasil ocupa o 19º 

lugar no ranking. Esse fato implica na necessidade de se criar estratégias que motivem os 

estudantes de medicina a optarem pela EMFC com o objetivo de atender às demandas da 

estratégia saúde da família.   
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IV – MÉTODOS:  

 

A presente pesquisa foi realizada seguindo os preceitos éticos da Declaração de 

Helsinque e do Código de Nuremberg, e foram respeitadas as Normas de Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos (Res. CNS 466/12) do Conselho Nacional de Saúde e do Código 

de Ética Médica (Cap. XII, Art. 100 e 101, Res. CFM 1931/2009) (CONSELHO FEDERAL 

DE MEDICINA, 2010). 

Nesse sentido, sua execução foi feita após a aprovação do projeto norteador deste 

estudo (ANEXO 1) pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo 

(Parecer nº 56.657, de 25/07/2012) por meio de cadastro na Plataforma Brasil e após as 

autorizações de aceite da Sra. Diretora da FAMED / ICS / UFPA, Profa. Dra. Tânia de Fátima 

D’Almeida Costa (ANEXO 2), instituição onde foi realizada a coleta de dados desta pesquisa  

e dos alunos concluintes dos módulos do internato em Medicina de Família e Comunidade I e 

II do curso de medicina da UFPA por meio de assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

Foi realizado um estudo de caráter analítico-descritivo, com coleta prospectiva de 

dados, cuja população estudada foi constituída por uma casuística de 47 alunos de um 

universo de 50 concluintes dos dois módulos do internato supramencionados. 

Os participantes do estudo foram obtidos por meio de uma amostra intencional do 

total de alunos concluintes  do módulo do internato em MFC II do curso de medicina da 

UFPA. Aderiram ao estudo 47 alunos,   tendo como critérios de exclusão quaisquer pessoas 

que não fossem concluintes do referido módulo do internato do curso de medicina da UFPA. 

O internato do curso de medicina da UFPA, denominado Estágio Curricular 

Obrigatório possui uma carga horária total de 3.520 horas, correspondente a 39% da carga 

horária total do curso de graduação. É dividido em seis áreas básicas  a saber: Clínica Médica, 

Clínica Cirúrgica, Urgência e Emergência, Pediatria, Toco-Ginecologia e Medicina de 

Família e Comunidade. 

   Cada área básica  é subdividida entre os quatro semestres do quinto e sexto anos 

nas seguintes cargas horárias: Clínica Médica I com 264 horas, Clínica Cirúrgica I com 264 

horas, Urgência e Emergência com 264 horas e mais sete plantões no primeiro semestre do 

quinto ano. No segundo semestre do quinto ano o rodízio é feito em Pediatria I, Toco-
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Ginecologia I e Medicina de Família e Comunidade I, com carga horária de 264 horas  cada, e 

também sete plantões. 

No sexto ano (terceiro semestre) o rodízio é feito em Clínica Médica II (264 horas), 

Clínica Cirúrgica II (264 horas), Temas Eletivas (264 horas) e sete plantões, enquanto que no 

quarto semestre ocorre o rodízio em Toco-Ginecologia II (264 horas), Pediatria II (264 horas), 

Medicina de Família e Comunidade II (Estágio Rural com 264 horas) e oito plantões. 

Os rodízios nas áreas básicas do internato totalizam uma carga horária de 3.172 

horas, enquanto que os plantões totalizam 348 horas distribuídos nos quatro semestres do 

quinto e sexto anos.  

 

           A coleta de dados foi realizada utilizando-se a aplicação de um questionário 

semiestruturado, no auditório do ICS / UFPA, em uma reunião  com os alunos concluintes do 

módulo do Internato em Medicina de Família e comunidade II , após apresentação do 

pesquisador deste estudo e explicações acerca da importância da coleta de dados da presente 

pesquisa de dissertação de mestrado, feitas pela Vice-coordenadora do internato da FAMED / 

ICS / UFPA, Profa. Dra. Simone Regina Souza da Silva Conde. 

As variáveis pesquisadas no questionário semiestruturado (APÊNDICE 1) de 

perguntas abertas e fechadas foram elaboradas pelo próprio autor deste estudo, tendo como 

referencial teórico o estudo de Wright et al (2004) em 3 (três) universidades canadenses 

evidenciando o declínio da opção pela carreira de Medicina Geral e Familiar, bem como o 

estudo de Vanasse et al (2011) cujos resultados mostraram que menos de um terço dos 

estudantes de medicina optaram pela especialidade em Medicina de Família no Canadá à 

partir de dados do ano de 2007. As variáveis de ambos os estudos foram adequadas às 

peculiaridades brasileiras, levando-se em consideração o fato do estudo ser realizado em uma 

universidade pública da região norte do Brasil. Outros estudos nacionais e internacionais 

também embasaram a elaboração do questionário de pesquisa, tais como o estudo de Bethune 

et al (2007), realizado na Memorial University of Newfoundland em St. John, cujo o objetivo 

foi acompanhar e descrever decisões de escolhas de carreira por parte de estudantes de 

medicina e como eles evoluíram para essa escolha durante o curso de graduação, sendo que 

cada pesquisa coletou descritores qualitativos das escolhas de carreira de estudantes de 

medicina em cada ano de 1999 a 2006. Scott et al (2007) realizaram o estudo baseado na 

seguinte pergunta: por que eu iria escolher uma carreira na Medicina de Família? Com base 
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nesta questão o estudo fornece uma compreensão qualitativa do motivo pelo qual os 

estudantes escolheram carreiras em Medicina Familiar. Scheffer (2011) em seu estudo sobre a 

demografia médica no Brasil observou que a prática médica no País tem migrado do exercício 

liberal para uma prática exercida nos organismos públicos e privados em consequência da 

expansão do SUS, demonstrando a distribuição dos 268.218 profissionais titulados pelas 53 

especialidades reconhecidas, sendo que os especialistas em Medicina de Família e 

Comunidade ocupam o 19º lugar no ranking e correspondem a 1,21% dos titulados. 

Os dados foram coletados por meio de um questionário semiestruturado 

(APÊNDICE 1), com perguntas abertas e fechadas, inclusive com as possibilidades de poder 

assinalar mais de um item em uma mesma pergunta objetiva; que visou identificar o perfil do 

estudante com relação aos seguintes aspectos: idade, gênero, renda familiar, estado civil, 

número de filhos, curso de ensino médio em escolas públicas e/ou privadas, ano de conclusão 

do ensino médio, outro curso superior cursado (concluído ou não) antes do ingresso no curso 

médico e ano de ingresso no curso médico. 

Com relação à opção pela especialidade os alunos foram indagados sobre: semestre 

de opção pela especialidade pretendida, especialidade médica pretendida, aspectos fora do 

curso médico que influenciaram na escolha da especialidade, fatores (dentro do curso médico) 

que influenciaram na escolha da especialidade, fatores que influenciaram na escolha ou 

rejeição pela especialidade em MFC, opção por residência médica ou outro tipo de 

especialização ou carreira, pretensão de exercício da medicina como profissional liberal, 

servidor público ou outros e tipo de financiamento durante o curso médico, motivos que 

levaram o aluno a escolher o curso de medicina, aspectos positivos ou negativos do curso 

médico que influenciaram na decisão pela escolha da especialidade pretendida, fatores 

determinantes fora do curso médico para a escolha da especialização pretendida, motivos que 

determinaram a escolha pela especialização em Medicina de Família e Comunidade, 

motivação na escolha de outras especialidades que não a MFC, motivos da rejeição pela MFC 

como especialidade médica, influência da remuneração na escolha da especialidade, visão do 

aluno sobre a especialidade em MFC como sendo de baixo prestígio junto a classe médica e a 

sociedade, o favorecimento da proposta curricular do curso de medicina da UFPA na escolha 

pela MFC durante o curso médico, utilização de cenários urbanos e rurais durante o curso 

médico e suas influências na escolha da especialidade, atividades de interação com a atenção 

básica durante o curso médico, possibilidades de experiências clínicas de atuação em MFC 
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durante o curso médico, fornecimento de informações precisas sobre a MFC e suas 

oportunidades de carreira durante o curso médico, estímulo ou desestímulo por parte de 

professores para a escolha da especialização ou carreira em MFC e finalmente o aluno foi 

interrogado se acha que a MFC exige pouco conhecimento para um aluno motivado.  

Os dados foram sistematizados e identificadas as frequências e porcentagens de 

respostas, com a finalidade de que os resultados pudessem ser apresentados por meio de 

tabelas e figuras gráficas e discutidos com achados da literatura. 

O material coletado (questionário) foi devidamente guardado em local seguro e será 

mantido nessas condições por um período de cinco anos quando será incinerado.  

Os critérios de inclusão para este estudo contemplaram as especificidades: (1) alunos  

de ambos os sexos e quaisquer idades, concluintes dos módulos do internato em MFC I ou 

MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA e (2) alunos com as características 

supramencionadas que concordaram em responder integralmente ao questionário da pesquisa, 

sem rasuras, e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
17 

 
V – RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

Os dados coletados viabilizaram identificar o perfil dos estudantes concluintes dos 

módulos de Medicina de Família e Comunidade I e II, do curso de graduação em medicina da 

Universidade Federal do Pará, no ano de 2012 e analisar os fatores que influenciam a escolha 

pela Especialidade da Medicina de Família e Comunidade, nos referidos sujeitos da pesquisa. 

          Visando compreensão dos achados do estudo estruturou-se a análise em duas etapas 

a contar: a primeira composta pela descrição do perfil dos estudantes, e a segunda estruturada 

pela análise dos aspectos que influenciam na escolha ou rejeição da especialidade médica.  

 

5.1 - Caracterização do Perfil dos Estudantes: 

 Os alunos entrevistados apresentam distribuição da faixa etária compreendida entre 

22 anos e 31 anos, a média de idade é de 25,6 anos, com desvio padrão de 2,1.  Entre os 

alunos que fizeram opção pela especialidade de MFC a idade média encontrada foi de 24 anos 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Medidas estatísticas das idades dos alunos concluintes do módulo do 

internato em MFC I ou MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano 

de 2012, Belém/PA, referentes as idades 

Nº de 

observações 

Medidas descritivas das idades 

Mínimo Máximo Média Desvio-padrão 

47     22     31 25,6       2,1 

Fonte: Protocolo de pesquisa.  
 

Segundo Scheffer (2013) a média de idade da população médica no Brasil é de 46,03 

anos, enquanto que os especialistas em MFC têm idade média de 39,51 anos. 

Marchi e Hossne encontraram a idade média de 25 anos, com desvio padrão de 2, em 

um estudo realizado entre os alunos do 6º ano do curso de medicina das universidades 

estaduais do Paraná em 2012. 

 

Quanto ao gênero a pesquisa identificou a predominância do gênero feminino 

concentrando 61,7% o que correspondeu a 29 dos entrevistados, enquanto que os do gênero 

masculino são 38,3% correspondendo a 18 dos alunos (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou 

MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, 

de acordo com o Gênero. 

Gênero Nº % 

Feminino 29 61,7 

Masculino 18 38,3 

Total 47 100 

Fonte: Protocolo de pesquisa. 

 

 

        Figura 1- Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em   MFC I 

        ou MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, 

        Belém/PA, de acordo com o Gênero. 

 

          
         Fonte: Protocolo de pesquisa. 

 

 

Segundo Scheffer o perfil populacional dos médicos inscritos nos CRM está 

passando por uma transformação histórica: Pela primeira vez, em 2009, entre os novos 

registros no CFM, há mais mulheres que homens. Em 2012 essa tendência se confirmou com 

54,50% de médicas para 45,50% de médicos.  É importante considerar estas tendências na 

hora da definição de políticas públicas que garantam o número e disponibilidades de 

profissionais da saúde de acordo às demandas da população. Características relacionadas ao 

gênero, como gravidez e amamentação podem afastar as mulheres do mundo do trabalho 

durante determinados períodos de sua vida profissional.   
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Quanto à renda familiar, tendo como base o salário mínimo vigente no país, a 

pesquisa evidenciou uma distribuição onde 29,8% dos entrevistados apresentam renda 

familiar com ganhos menores que 10 salários mínimos; 27,7% com renda situada de 10 a 20 

salários; 21,3% dos entrevistados com renda familiar de 21 a 30 salários mínimos e 19,1% 

apresentando ganhos familiares situados de 31 a 50 salários mínimos. Nenhum entrevistado 

informou renda superior a 50 salários e somente um (1) não respondeu (Tabela 3). 

 

           

Tabela 3 - Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou 

MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de 

acordo com a Renda Familiar (em salário mínimo). 
 

Renda familiar (em salário mínimo) N   % 

Menos que 10                     14 29,8 

10 a 20 13 27,7 

21 a 30 10 21,3 

31 a 50                                                                                                                           09 19,1 

Mais de 50  0    0 

Não respondeu                                      01   2,1 

Total 47 100 

Fonte: Protocolo de pesquisa.  
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Figura 2- Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou 

MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de 

acordo com a Renda Familiar (em salário mínimo). 

      
Fonte: Protocolo de pesquisa. 

 

Em um estudo realizado na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) sobre o 

perfil e tendências em estudantes de medicina observou-se que 12,4% dos alunos estavam 

situados na faixa menor que 10 salários mínimos, 46,8% na faixa de 10 a 30 salários mínimos, 

27,3% na faixa de 30 a 50 salários e 13,2% dos alunos com renda familiar acima de 50 

salários (FERREIRA et al, 2000). 

 

              No tocante ao estado civil a predominância evidenciada foi de 46 alunos solteiros 

representando 97,9% dos entrevistados do estudo e apenas 1 aluno casado (2,1%) (Tabela 4). 

Tabela 4 - Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em  MFC  I ou MFC II 

 do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de acordo com  o 

 Estado Civil. 

Estado Civil n % 

Casado 1   2,1 

Solteiro           46 97,9 

Total            47 100 

Fonte: Protocolo de pesquisa.  
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Figura 3- Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I    ou 

MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de 

acordo com o estado civil. 

 
Fonte: Protocolo de pesquisa. 

 

Em seu estudo sobre Reflexões bioéticas: o que pensam estudantes de medicina 

sobre o início e final da vida, Marchi e Hossne (2012), encontraram que a maioria dos 

entrevistados (205 respostas ou 97%) de um universo de 211 alunos é solteira.    

 

Quando interrogados acerca do número de filhos foi possível identificar que entre 

concluintes do módulo do internato em MFC I ou MFC II do curso de graduação em medicina 

da UFPA, somente 2 entrevistados referiram terem um filho, o que correspondeu a 4,3%, 

ficando o maior percentual de 95,7% concentrado em entrevistados que  não tem filhos 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou 

MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de 

acordo com o Número de filhos. 

Número de filhos n % 

Um  2 4,3 

            Nenhum 45                          95,7 

           Total 47                          100 

Fonte: Protocolo de pesquisa.  
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Figura 4- Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I 

ou MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, 

Belém/PA, de acordo com o número de filhos. 

 
Fonte: Protocolo de pesquisa. 

 

Ainda citando Marchi e Hossne (2012) encontraram a maioria (99% ou 206 

respostas) de um universo de 211 ainda não tem filhos. 

 

Quando interrogados sobre o tipo de escola em que cursou o ensino médio, 6 

(12,8%) informaram escola pública, 3 (6,4%) informaram escola pública, porém curso 

vestibular particular, 3 (6,4%) informaram parte em escola pública e parte em escola 

particular e apenas 1 (2,1%) informou ter estudado em escola particular com bolsa. A 

predominância de 34 alunos (72,3%) informou ter cursado o ensino médio apenas em escola 

particular (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou MFC II 

do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de acordo com os 

locais onde cursou o ensino médio. 

Cursou o ensino médio em N % 

Escola Pública  6 12,8 

Escola Pública, curso vestibular particular  3 6,4 

Parte escola pública/parte escola particular  3 6,4 

Escola Particular 34 72,3 

Outros 

                             

1 2,1 

Total 

           

47 100 

Fonte: Protocolo de pesquisa. 

 

 

 

Figura 5- Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou MFC II 

do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de acordo com o 

número de filhos. 

 
Fonte: Protocolo de pesquisa. 
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No estudo de Marchi e Hossne (2012) foi encontrado que 71% dos alunos do curso de 

medicina eram provenientes de escolas particulares e 29% oriundos de escolas públicas.   

 

 Sobre o ano de conclusão do ensino médio, 1 (2,1%) concluiu no ano 2000; 4 

(8,5%) concluíram no ano 2001; 6 (12,8%) concluíram no ano 2002; 12 (25,5%) concluíram 

no ano 2003; 7 (14,9%) concluíram em 2004; 11 (23,4%) concluíram em 2005 e 6 (12,8%) 

concluíram no ano 2006 (Tabela 7). 

 

 

Tabela 7 - Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou MFC II 

do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de acordo com o 

ano que concluíram o ensino médio. 

Ano conclusão ensino médio N % 

2000  1  2,1 

2001  4 8,5 

2002  6 12,8 

2003 12 25,5 

2004  7 14,9 

2005 11 23,4 

2006  6 12,8 

Total 

           

47 100 

Fonte: Protocolo de pesquisa.  
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Figura 6- Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou MFC II 

do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de acordo com o 

ano que concluíram o ensino médio. 

 
Fonte: Protocolo de pesquisa. 

 

 

 Interrogados sobre ter frequentado outro curso superior antes de ingressar no curso 

médico 18 (38,3%) informaram sim e 29 (61,7%) informaram não ter cursado outro curso 

(Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou MFC II 

do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de acordo com o 

ingresso em outro curso superior antes de cursar o ensino médico. 

Cursou ou não outro curso superior N % 

Sim 18  38,3 

Não 29 61,7 

Total 

           

47 100 

Fonte: Protocolo de pesquisa. 
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 Apenas 1 concluiu o curso de nutrição. Os demais cursaram sem ter concluído os 

seguintes cursos: direito, terapia ocupacional, biologia, engenharia química, enfermagem, 

farmácia, engenharia ambiental, medicina veterinária, odontologia e engenharia mecânica. 

 

 

 

Figura 7- Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou MFC II 

do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de acordo com o 

ingresso em outro curso superior antes de entrar no ensino médico. 

 
Fonte: Protocolo de pesquisa. 

 

 

           Com relação ao ano de ingresso no curso de medicina 3 (6,4%) informaram ter 

ingressado no ano de 2006, 43 (91,5%) no ano de 2007, que corresponde aos 6 anos do curso 

de graduação em medicina para conclusão em 2012 e apenas 1 (2,1%) não respondeu (Tabela 

9).     
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Tabela 9 - Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou MFC 

II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, ano em que 

ingressou no Curso de Medicina. 

Ano que ingressou no Curso de Medicina N % 

2006   3  6,4 

2007 43 91,5 

Não respondeu   1 2,1 

Total 

           

47 100 

Fonte: Protocolo de pesquisa.  

 

 

 

Figura 8- Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou 

MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de 

acordo com o ano em que ingressou no Curso de Medicina. 

 
Fonte: Protocolo de pesquisa. 
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5.2 Aspectos relacionados à opção pela especialidade médica: 

 

 

             Interrogados no questionário sobre os motivos de escolha do curso médico, foram 

oferecidas varias opções, além de um espaço aberto para expressar outras motivações. Os 

dados coletados são apresentados na tabela 10. Importante destacar que os alunos podiam 

escolher mais de uma opção.  

              Nesta etapa procede-se a análise e discussão dos dados referentes à escolha e seus 

determinantes para a pretensão ou não pela Especialidade de Medicina de Família e 

Comunidade. O processo de analise possibilitou a identificação dos fatores que influenciam a 

escolha dos sujeitos da especialidade em MFC na Universidade Federal do Pará. 

 

Quando interrogados sobre os motivos que os levaram a escolher o curso de 

medicina 13 (27,7%) alunos referiram o item identificação com a profissão; 7 (14,9%) 

informaram identificação com a profissão e mercado de trabalho; 5 (10,6%) informaram 

identificação com a profissão, busca do conhecimento e mercado de trabalho; 2 (4,3%) 

informaram identificação com a profissão, busca do conhecimento, mercado de trabalho e 

influência familiar; 2 (4,3%) informaram busca do conhecimento ou identificação com a 

profissão, altruísmo e mercado de trabalho. Informou opção somente pelo item altruísmo 

apenas 1 (2,1%) aluno; apenas pelo item mercado de trabalho 1 (2,1%) aluno; apenas pelo 

item influência familiar 1 (2,1%) aluno; pelos itens identificação com a profissão e altruísmo 

1 (2,1%); pelos itens identificação com a profissão e mercado de trabalho 1 (2,1%) aluno; 

pelos itens identificação com a profissão, altruísmo e mercado de trabalho apenas 1 (2,1%) 

aluno optou. Apenas 1 (2,1%) aluno fez opção pelos itens identificação com a profissão, 

altruísmo, busca do conhecimento e mercado de trabalho; bem como apenas 1 (2,1%) aluno 

fez opção pelos itens identificação com a profissão, altruísmo, busca do conhecimento e 

influência familiar. De todos os itens citados 1 (2,1%) aluno informou os itens identificação 

com a profissão, mercados de trabalho e outros (realização de um sonho) (Tabela 10). 
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Tabela 10 - Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou MFC 

II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, segundo 

motivos que os levaram a escolher o Curso de Medicina, podendo escolher mais de um item. 

 

Motivos que os levaram a escolher o curso de Medicina  n   % 

Opção pelo item I 13 27,7 

Opção pelo item II   1   2,1 

Opção pelo item III   2   4,3 

Opção pelo item IV   1   2,1 

Opção pelo item V   1   2,1 

Opção pelos itens I e II   1   2,1 

Opção pelos itens I e III   1   2,1 

Opção pelos itens I e IV   7 14,9 

Opção pelos itens I, II e IV   1   2,1 

Opção pelos itens I, II, III e IV   2   4,3 

Opção pelos itens I, II, III e V   1   2,1 

Opção pelos itens I, II, III, IV e V   1   2,1 

Opção pelos itens I, III e IV   5 10,6 

Opção pelos itens I, III e V   2   4,3 

Opção pelos itens I, III, IV e V   2   2,1 

Opção pelos itens I, IV e V   2   4,3 

Opção pelos itens I, IV e VI   1   2,1 

Opção pelos itens II e IV   1   2,1 

Opção pelos itens III, IV e V   2   4,3 

Total 47 100,0 

Fonte: Protocolo de pesquisa. 

Legenda: 

I- Identificação com a profissão; 

II- Altruísmo (investimento social, saúde); 

III- Busca do conhecimento (interesse cientifico, etc.); 

IV- Mercado de trabalho; 

V- Influência familiar; 

VI- Outros. 
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 Ainda discorrendo sobre os motivos que os levaram a escolher o curso médico 

verificamos que o item identificação com a profissão foi citado 39 vezes; o item mercado de 

trabalho foi citado 25 vezes; o item busca do conhecimento foi citado 18 vezes; o item 

influência familiar foi citado 11 vezes; o item altruísmo foi citado 8 vezes e o item outros 

(“realização de um sonho”) foi citado 1 vez (Tabela 11). 

 

Tabela 11 – Distribuição em números absolutos dos alunos concluintes do módulo do 

internato em MFC I ou MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 

2012, Belém/PA, segundo motivos que os levaram a escolher o Curso de Medicina, podendo 

escolher mais de um item. 
 

 

Motivos que os levaram a escolher o curso de Medicina  N   % 

I- Identificação com a profissão 39 38,2 

II- Altruísmo (investimento social, saúde)   8   7,8 

III- Busca do conhecimento (interesse cientifico, etc.) 18 17,6 

IV- Mercado de trabalho 25 24,5 

V- Influência familiar 11  10,8 

VI- Outros   1   1,0 

Total 102 100,0 

Fonte: Protocolo de pesquisa. 

Legenda: 

I- Identificação com a profissão; 

II- Altruísmo (investimento social, saúde); 

III- Busca do conhecimento (interesse cientifico, etc.); 

IV- Mercado de trabalho; 

V- Influência familiar; 

VI- Outros. 

 

 Para Moreira e Faria (2009), quando indagados sobre as razões que levaram os 

alunos concluintes do ensino médio (3º ano) de escolas públicas e particulares do município 

de Anápolis, 81,44% disseram que optaram por prestar vestibular em tal curso por terem 

afinidade com a profissão, aptidões e habilidades que favorecem essa carreira, ou seja, 

vocação. Borges & Carnielli (2005) também encontraram este resultado em estudo realizado 
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na UnB. O fato de a carreira ser rentável foi fator determinante para apenas 7,22% dos alunos, 

e 2,06% disseram que escolheram a carreira baseando-se no status quo que ela proporciona e 

também porque os pais querem que sigam esta profissão. 

 Quanto à motivação para a escolha do curso de Medicina, a análise permite 

identificar que são vários os fatores determinantes, entre os quais se podem destacar a 

influência familiar, identificação pessoal, busca da independência financeira e 

de status profissional e, ainda, o desejo de ajudar e de ser útil às pessoas (altruísmo) 

(MOREIRA et al, 2006). 

 Em seu artigo intitulado “O estudante de medicina da Universidade Federal de Minas 

Gerais: perfil e tendências”, Ferreira et al. (2000) classificou as respostas em cinco grupos: 

identificação com a profissão (vocação, realização pessoal), altruísmo (ajuda ao outro, 

interesse social, condições de saúde), busca do conhecimento (interesse científico, por 

biologia, pesquisa), mercado de trabalho e outros (razões variadas de difícil agrupamento, 

como questões pessoais e influência familiar). Os resultados encontrados foram: a opção 

identificação com a profissão (vocação, realização pessoal) foi mencionada 113 (55,3%) 

vezes, a opção altruísmo (investimento social, saúde) foi mencionada 37 (18,1%) vezes, a 

opção busca do conhecimento (interesse científico, biologia, pesquisa) foi mencionada 36 

(17,6%) vezes, a opção mercado de trabalho foi citada 11 (5,4%) vezes e a opção outros 

(razões pessoais, influência familiar) foi citada 7 (3,4%) vezes de um total de 204 alunos do 

internato do curso de medicina da UFMG.    

 

 Indagados sobre como desejam exercer sua profissão 11 (23,4%) responderam 

profissional liberal; 8 (17,0%) responderam profissional liberal e servidor público, 

profissional autônomo e servidor público ou profissional liberal, profissional autônomo e 

servidor público; 6 (12,8%) fizeram opção pelo item servidor público; 4 (8,5%) fizeram opção 

pelos itens profissional liberal e profissional autônomo e apenas 2 (4,3%) escolheram somente 

o item profissional autônomo (Tabela 12).  
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Tabela 12 - Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou MFC 

II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de acordo com o 

modo como desejam exercer sua profissão, podendo escolher mais de um item.  

 

Como desejam exercer sua profissão  n   % 

Opção pelo item I 11 23,4 

Opção pelo item II   2   4,3 

Opção pelo item III   6 12,8 

Opção pelos itens I e II   4   8,5 

Opção pelos itens I e III   8 17,0 

Opção pelos itens II e III   8 17,0 

Opção pelos itens I, II e III   8 17,0 

Total 47 100,0 

Fonte: Protocolo de pesquisa. 

Legenda: 

I- Profissional liberal; 

II- Profissional autônomo (convênios); 

III- Servidor público. 
 

Figura 9- Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou MFC II 

do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de acordo com o 

modo como desejam exercer sua profissão (pode escolher mais de um 

item).

 
Fonte: Protocolo de pesquisa. 

Legenda: 
I- Profissional liberal; 

II- Profissional autônomo (convênios); 
III- Servidor público. 
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Tabela 13 – Distribuição em números absolutos dos alunos concluintes do módulo do 

internato em MFC I ou MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 

2012, Belém/PA, de acordo com o modo como desejam exercer sua profissão, podendo 

escolher mais de um item.  

 

Como desejam exercer sua profissão  n   % 

I- Profissional liberal 31 41,3 

II- Profissional autônomo (convênios) 14 18,7 

III- Servidor público 30 40,0 

Total 75 100,0 

Fonte: Protocolo de pesquisa. 

  

 O mercado de trabalho médico no Brasil tem 69,7% dos médicos trabalhando no 

setor público, seja na esfera federal, estadual ou municipal, com grande concentração nas 

regiões norte (82,4%) e nordeste (81,1%) (GONÇALVES, 2002). 

 O relatório sobre a Demografia Médica no Brasil apresenta um total de 387.013 

médicos em atividades, sendo que 215.640 (55,7%) estão cadastrados no CNES (Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde) / SUS (SCHEFFER, 2013).  

 

Interrogados sobre o que desejam fazer após o término do curso 38 (80,9%) optaram 

residência médica; 8 (17,0%) fizeram opção pela residência médica e subespecialidade; 1 

(2,1%) não opinou e nenhum optou apenas pela subespecialidade (Tabela 14). 

 

 

Tabela 14 - Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou 

MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de 

acordo com o que desejam fazer após o término do curso. 

 

O que desejam fazer após o término do curso  n   % 

Opção pelo item I 38 80,9 

Opção pelo item II   0   0 

Opção pelos itens I e II   8 17,0 

Opção pelo item III   1  2,1 

Total 47 100,0 

Fonte: Protocolo de pesquisa. 
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Legenda: 

I- Residência Médica; 

II- Subespecialidade; 

III- Não opinou. 
 

 

Figura 10- Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou MFC 

II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de acordo 

com o que desejam fazer após o término do curso. 

 
Fonte: Protocolo de pesquisa. 
 

Legenda: 

I- Residência Médica; 

II- Subespecialidade; 

III- Não opinaram. 

              

 De um universo de 262 alunos do internato do curso de graduação em medicina 255 

(97,3%) referiram desejar fazer residência médica e 248 (94,6%) afirmaram pretender fazer 

especialidade. Das especialidades em área geral pretendidas os resultados obtidos foram: 

clínica médica 4 (1,5%), pediatria 12 (4,6%), cirurgia 15 (5,7%), gineco-obstetrícia 13 

(5,0%), medicina social 0 (0,0%) e outras especialidades 125 (84,0%) (FERREIRA et al, 

2000).  
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Tabela 15 – Distribuição em números absolutos dos alunos concluintes do módulo do 

internato em MFC I ou MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 

2012, Belém/PA, de acordo com o que desejam fazer após o término do curso. 

 

O que desejam fazer após o término do curso  n   % 

I- Residência Médica 46 83,6 

II- Subespecialidade   8 14,5 

III- Não opinaram.   1   1,8 

Total 55  100 

Fonte: Protocolo de pesquisa. 

 

 

Indagados sobre a utilização de algum tipo de financiamento para custeio do curso de 

graduação em medicina 44 (93,6%) declararam não terem feito uso e apenas 3 (6,4%) 

informaram fazer uso de algum tipo de financiamento (Tabela 16). 

 

Tabela 16 - Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou 

MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de 

acordo com a utilização de algum tipo de financiamento para custear o curso de graduação 

em medicina. 

 

Utilização de algum financiamento para custear o curso  n   % 

Sim   3   6,4 

Não 44 93,6 

Total 47 100,0 

Fonte: Protocolo de pesquisa. 
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Figura 11- Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou MFC II 

do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de acordo com o 

que desejam fazer após o término do curso. 
 

 
Fonte: Protocolo de pesquisa. 

                

  

 Pelo fato do presente estudo ter sido realizado em uma universidade pública apenas 3 

(6,4%) referiram ter algum tipo de financiamento para custear o curso de graduação em 

medicina, tais como: “financiamento em banco, auxílio bolsa e bolsa permanência”.  

 

A tabela 17 apresenta a distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em 

Medicina de Família e Comunidade  I ou Medicina de Família e Comunidade  II,  do curso de 

graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de acordo com  o momento 

(semestre) do curso em que optou pela especialidade. 

 

Os dados evidenciam que 23,4%, optou pelo seguimento da especialidade médica, 

ainda no 1º semestre do curso, seguido de 12,8% que optaram pela especialidade no 10º 

semestre do curso, e 10,6% no 6º e no 12º semestres do curso (Tabela 17). 
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Tabela 17 - Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em  MFC  I 

ou MFC II  do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, 

Belém/PA, de acordo com  o momento do curso  (semestre) em que optou pela 

especialidade. 

 

Em que momento do curso optou 

pela especialidade (Semestre) n % 

1º 11 23,4 

2º 2 4,3 

3º 2 4,3 

4º 1 2,1 

5º 1 2,1 

6º 5 10,6 

7º 1 2,1 

8º 3 6,4 

9º 2 4,3 

10º 6 12,8 

11º 4 8,5 

12º 5 10,6 

Não respondeu 4 8,5 

Total 47 100,0 
Fonte: Protocolo de pesquisa. 

 

 

     Estudos nesse sentido apontam que a especialidade pretendida, ainda no início do 

curso de medicina pode ser determinante para a escolha definitiva da mesma (WRIGHT et al., 

2004). Em seu estudo sobre a escolha da especialidade médica, Gomes (2011) identificou 

junto aos recém-ingressos (44,7%) em sua maioria já apresenta ideia da especialidade 

pretendida, destes somente 20,1% optariam pela Medicina de Família.  
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Tabela 18 - Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou MFC 

II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, segundo 

aspectos positivos ou negativos do curso médico que influenciaram. 
 

Aspectos positivos que influenciaram na decisão n   % 

O internato proporciona aprendizado e incentivo 4   8,5 

A carência da especialidade no mercado de trabalho 1   2,1 

A qualidade do ensino da especialidade no curso (teoria, prática) 4   8,5 

Preferência pela especialidade (gostar, afinidade) 6 12,8 

Professores capacitados da especialidade no curso (contato, experiência) 4   8,5 

Alta demanda de pacientes no mercado de trabalho 1   2,1 

As experiências adquiridas durante o estágio 3   6,4 

Ambiente de trabalho e reconhecimento 1   2,1 

Elevada perspectiva profissional no mercado de trabalho 2   4,3 

Interesse científico (aprendizagem) 2   4,3 

Espírito de salvar vidas 1   2,1 

Possibilidades de não ser plantonista 1   2,1 

Mercado profissional promissor (financeiro) 3   6,4 

Possibilidade de fazer residência na cidade natal 1   2,1 

A abordagem clínica (contato com o paciente) 4   8,5 

Não opinaram 9 19,1  

Total 47 100,0 

Fonte: Protocolo de pesquisa. 

Aspectos negativos que influenciaram na decisão n   % 
Mediocridade dos professores 1   2,1 

Baixa remuneração 1   2,1 

Não há disciplina específica da especialidade no curso 1   2,1 

Pouca carga horária da especialidade no curso 4   8,5 

O curso não tem a disciplina da especialidade pretendida 1   2,1 

Dificuldades e competição para fazer residência na especialidade 1   2,1 

Alta carga horária da especialidade na profissão  2   4,3 

Perder o contato com outras especialidades 1   2,1 

Déficit de profissionais na área 2   4,3 

Especialidade restrita na maioria das vezes 2   4,3 

Alta exposição do médico que lida constantemente com a morte 1   2,1 

Não opinaram    30 63,8  

Total 47 100,0 

Fonte: Protocolo de pesquisa. 

              

 Como se pode observar o contato com disciplinas durante o curso médico pode ser 

uma experiência positiva ou negativa e consequentemente ratificar a especialidade médica 

pretendida desde o ingresso no curso ou decepcionar o aluno induzindo-o a opção por outra 

especialidade ou até mesmo a desistência do curso médico. 

 Em um estudo realizado com discentes dos semi-internatos do curso de 
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enfermagem da UFPA foram evidenciadas dificuldades com a adequação dos cenários de 

práticas, com pouca vivência em serviços de atenção primária, elevado número de alunos e 

problemas infraestruturais, representando um aspecto preocupante, considerando-se a 

proposta do SUS em priorizar a Atenção Básica (SILVA et al, 2013).  

 

Tabela 19 - Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou MFC 

II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, que fatores 

determinantes, fora do curso médico, para a escolha da especialização pretendida. 

 

Fatores determinantes, fora do curso médico, para a escolha da especialidade 

pretendida. 

n   % 

Experiências adquiridas em estágios, hospitais e entidades afins 6 12,8 

Análise de fatos e ocorrências na especialidade escolhida 1   2,1 

Mercado de trabalho satisfatório com retorno financeiro 5 10,6 

A especialidade não atrapalharia a pessoa na formação familiar 1   2,1 

Influência de profissionais envolvidos na especialidade 2   4,3 

Interesse pessoal 3   6,4 

Influência familiar 2   4,3 

Interesse financeiro 1   2,1 

Qualidade de vida futura na profissão e retorno financeiro 2   4,3 

Possibilidade de fazer residência na região  1   2,1 

Identificação com a especialidade, reconhecimento e remuneração 5 10,6 

Possibilidade para desenvolver atividades assistências e de pesquisa 1   2,1 

Influência do curso superior anterior 1   2,1 

Atividades extracurriculares 1   2,1 

Identificação com a disciplina da especialidade 1   2,1 

Especialidade que integra as diversas áreas do curso médico 1   2,1 

Necessidade da especialidade no interior do estado 1   2,1 

Possibilidade de cuidar de crianças e idosos 1   2,1 

Possibilidade de experiências ambulatoriais e cirúrgicas na especialidade 1   2,1 

Possibilidade de independência profissional e menor carga de trabalho 1   2,1 

Não opinaram 9 19,1  

Total 47 100,0 

Fonte: Protocolo de pesquisa. 

 

             Quando indagados sobre os motivos que determinaram a opção pela especialização 

em Medicina de Família e Comunidade 45 (95,8%) alunos não opinaram por terem escolhido 

outra especialidade, enquanto que apenas 2 (4,2%) alunos optaram pela especialidade em 

MFC e discorreram sobre os motivos da escolha: “Devolução do conhecimento à comunidade 

e obter habilidades na prática e a carência da saúde pública em nosso país (necessidades em 

saúde)” (Tabela 20).   
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Tabela 20 - Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou MFC 

II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de acordo com 

a opção de escolha pela especialização em MFC e os motivos que a determinaram. 

 

Se optou pela especialização em MFC, motivos que determinaram esta 

escolha. 

n   % 

Devolução do conhecimento à comunidade e obter habilidades na prática 1    2,1 

A carência da saúde pública em nosso país (necessidades em saúde) 1    2,1 

Opnaram por outra especialidade. 45  95,8  

Total 47 100,0 

Fonte: Protocolo de pesquisa. 

 

Figura 12- Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I 

ou MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, 

Belém/PA, de acordo com a opção de escolha pela especialização em MFC e os 

motivos que a determinaram. 

 
          Fonte: Protocolo de pesquisa. 
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Tabela 21 - Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou MFC 

II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de acordo 

com a especialidade médica escolhida. 

 

Se optou pela especialização escolhida n   % 

Ginecologia e Obstetrícia 2    3,1 

Clínica Médica 8   12,3 

Pediatria 4    6,2 

Oncologia Pediátrica 1    1,5 

Otorrinolaringologia 3    4,6 

Geriatria 2    3,1 

Psiquiatria 1    1,5 

Neurocirurgia 4    6,2 

Cirurgia Geral 4    6,2 

Oftalmologia 3    4,6 

Dermatologia 8  12,3 

Traumatologia/Ortopedia  2    3,1 

Cirurgia  3   4,6 

Nefrologia 3   4,6 

Infectologia 1   1,5 

Cardiologia 3   4,6 

Cirurgia Plástica 1   1,5 

Endocrinologia 1   1,5 

Mastologia 1   1,5 

Anestesiologia 2   3,1 

Radiologia e imagenologia 2   3,1 

Cirurgia Cardiovascular 1   1,5 

Oncologia 1   1,5 

Neonatologia 1   1,5 

Não opinaram 3   4,6  

Total 65  100 

Fonte: Protocolo de pesquisa. 

 

 Quando interrogados sobre o que motivou o aluno na escolha de outra especialidade 

que não a MFC 18 (38,3%) informaram interesse, afinidade e identificação com outra 

especialidade; 10 (21,3%) não opinaram e 7 (14,9%) responderam mercado de trabalho 

satisfatório com retorno financeiro. Versatilidade da especialidade (ambulatório, 

procedimentos e cirurgia), bem como a possibilidade de proporcionar melhor qualidade de 

vida foram referidas por 4 (8,6%) alunos e outras opiniões, tais como: análise de fatos e 

ocorrências, possibilidades em adquirir conhecimentos, por ser de cunho bastante sistêmico 

(Clínica Médica/Nefrologia), influência do curso superior anterior e adquirir mais 
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conhecimentos, retorno financeiro e estar livre de plantões, preferência pela investigação 

clínica, o interesse em tratar da saúde de criança e idosos (Pediatria, Clínica Médica e 

Geriatria), influência familiar e de professores foram referidas individualmente 1 (2,1%) 

cada informação (Tabela 22). 

 

Tabela 22 - Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou MFC 

II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, que optaram 

por outra especialidade e os motivos que determinaram esta escolha. 

  

Motivos que determinaram a escolha por outra especialidade n   % 

Mercado de trabalho satisfatório com retorno financeiro  7 14,9 

Análise de fatos e ocorrências 1   2,1 

Possibilidades em adquirir conhecimentos 1   2,1 

Interesse, afinidade e identificação 18 38,3  

Versatilidade da especialidade (ambulatório, procedimentos e cirurgia) 2   4,3 

Por ser de cunho bastante sistêmico 1   2,1 

Influência do curso superior anterior e adquirir mais conhecimento 1   2,1 

Os aspectos positivos (retorno financeiro e estar livre de plantões) 1   2,1 

Preferência pela investigação clínica 1   2,1 

O interesse em tratar da saúde de crianças e idosos 1   2,1 

Influência familiar e de professores 1   2,1 

A possibilidade de proporcionar melhor qualidade de vida 2   4,3 

Não opinaram 10 21,3  

Total 47 100,0 

Fonte: Protocolo de pesquisa. 

 

             Pelos registros do CFM, o país tem 388.015 médicos na ativa. Desses, 207.879 

(53,57%) são especialistas e os outros 180.136 (46,43%) e outros profissionais não tem título 

de especialista emitido por sociedade de especialidade ou obtido após conclusão de 

Residência Médica. São os chamados médicos generalistas (SCHEFFER, 2013).  

              São 53 as especialidades reconhecidas no Brasil. A Pediatria é a mais numerosa, 

reunindo 30.112 (11,23%) titulados do total de especialistas. Somado à Ginecologia e  

Obstetrícia, que vem em segundo lugar, com 9,33%, as duas áreas somam um quinto de todos 

os profissionais com registro. Sete especialidades concentram mais da metade dos 

profissionais (52,75%) registrados. A MFC reúne apenas 3.253 especialistas, correspondente 

a 1,21% de todos os médicos ativos com título de especialista no Brasil (SCHEFFER, 2013). 

Isto significa dizer que mais de 90% das equipes da Estratégia Saúde da Família no Brasil não 
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tem o médico especialista ideal para o desempenho da função, comprometendo a 

resolutividade da Estratégia e a consolidação do SUS. 

Tabela 23 - Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou MFC 

II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, que optaram 

por outra especialidade e que o motivou na rejeição da MFC. 

  
Alunos que optaram por outra especialidade que o motivou na rejeição da MFC n   % 

Identificação e interesse por outra especialidade 26 55,3 

Baixa remuneração de médicos em nossa região  1   2,1 

A especialidade em MFC não possui cirurgia  1   2,1 

Baixo salário e péssimas condições de trabalho (estrutura)   1   2,1  

Baixo retorno financeiro e jornada de trabalho extensa  1   2,1 

Baixa valorização da especialidade em nossa região  3   6,4 

Falta de reconhecimento e prestígio, baixa remuneração  1   2,1 

Precárias condições de trabalho em nossa região  1   2,1 

A residência médica da especialidade não é bem estruturada na região  2   4,3 

Postos sem estrutura, locais de riscos, baixa valorização, não tem cirurgias  1   2,1 

O mercado de trabalho não é bom e apresenta baixos salários  1   2,1 

Não opinaram  8 17,0 

Total 47 100,0 

Fonte: Protocolo de pesquisa. 

 

             Na tabela é possível identificar os motivos favorecedores, entre os entrevistados, pela 

não opção da Medicina de Família e Comunidade, como especialidade médica. Sendo 

passível de identificação como o fator de rejeição mais citado a falta de afinidade, seguido 

pelos baixos salários e péssimas condições de trabalho; além da baixa valorização do 

profissional.  

              Pertinente ao fator mais citado, a falta de afinidade com a especialidade, é relevante 

ressaltar a necessidade de fomento ao contato do aluno com a medicina de família e 

comunidade e seus subsídios, entre eles a Atenção Primária em Saúde. Fomento já possíveis 

de visualização, a exemplo da transação matricial pela qual passa a educação médica 

ocidental, que contempla mudanças de paradigmas, com permuta do modelo flexneriano para 

o centrado nas competências (CARACCIO et al, 2002). Assim como as importantes 

contribuições advindas do estabelecimento das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

ensino médico, com pressuposto de uma formação generalista, humanista e que atenda as 

demandas do sistema de saúde vigente no Brasil (BRASIL, 2001).   
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              No importante destaque  que a Medicina de Família e Comunidade contribui para a 

reestruturação científica da própria medicina, haja vista as contribuições para paradigmas da 

saúde, formação de recursos humanos e pesquisas científicas. Uma vez a MFC traz em seus 

princípios e práticas a articulação entre o enfoque no ser humano, e não na doença; a 

valorização da relação médico-paciente; a abordagem integral e o conceito ampliado de saúde 

(ANDERSON, GUSSO, FILHO, 2005).  

              Assim, tais fatores vêm favorecendo a adoção, bem como reflexos, de reformas no 

ensino médico, não somente pontuais, como também ordenadas, por serem concebidas no 

âmbito nacional, o que intenciona a consolidação de reformas curriculares, mediadas ainda 

pelas políticas indutoras de formação em saúde, a exemplo do Pró-Saúde e do PET-Saúde, 

que visam a inserção precoce do aluno no cenário da atenção primária em saúde, contribuindo 

a uma formação consonante as Diretrizes curriculares e ao Sistema Único de Saúde (BRASIL, 

2005, BRASIL, 2010). 

              Induções importantes ao cenário de assistência, visto que a Medicina de Família e 

Comunidade apresenta papel importante na atenção integral, conforme discorrido: 

 

A MFC tem potencial transformador tanto no âmbito da prática médica quanto na 
formação de recursos humanos e no desenvolvimento de pesquisas, contribuindo 

para uma maior efetividade dessas áreas, inspiradas em bases mais humanas e 

comunitárias. Ela tem, também, assumido papel relevante principalmente na 

promoção de Atenção Integral à Saúde (ANDERSON, DERMAZO, RODRIGUES, 

2007, p. 158). 

  

 

Em estudo intitulado “Interesse dos Estudantes pela Medicina de Família: Estado da 

Questão e Agenda de Pesquisa”, de Neto, Lira e Miranda (2009), foi identificado como 

motivo mais recorrente para a desmotivação pela Medicina de Família e Comunidade a baixa 

remuneração. Conforme os autores, no Brasil o médico de família que atua na Estratégia 

Saúde da Família apresenta salário inferior em relação a outras especialidades.  

Estudos realizados por Avgerinos et al., (2006) apontam o desprestígio da 

especialidade e baixa remuneração como fatores que influenciam negativamente para a 

escolha da medicina de família e comunidade. Os autores descrevem que um número 

significativo de alunos na Grécia, de grandes escolas médicas, aponta tais fatores. 

Similarmente ao encontrado na Grécia tem-se em Portugal.  
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Complementando ao identificado entre os que não optam pela Medicina de Família e 

Comunidade como especialidade, a pesquisa identificou ainda no universo pesquisado que 

57,4% dos entrevistados consideram a MFC como de baixo prestígio. 

Dentre os fatores apontados como fatores de rejeição pelos sujeitos da pesquisa, 

alguns estudos já apontam melhorias e estratégias de incentivo à escolha pela Medicina de 

Família e Comunidade, podem-se citar as experiências internacionais exitosas e que estão 

sendo adotadas, timidamente pelo Brasil, tais como: melhorias das condições salariais e de 

trabalho, inserção da saúde de família nos currículos de formação médica e pesquisas na 

atenção básica (ROSS, 2002). 

 

 Quando interrogados sobre a influência da remuneração na escolha da especialidade 

28 (59,6%) afirmaram positivamente, enquanto que 17 (36,1%) alunos negaram tal influência 

na escolha da especialidade e 2 (4,3%) não opinaram (Tabela 24). 

 

Tabela 24 - Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou MFC 

II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de acordo com 

existência ou não de influência da remuneração na escolha da especialidade. 

  

Se a remuneração influenciou na escolha da especialidade n   % 

Sim 28 59,6 

Não 17 36,1 

Não opinaram  2   4,3 

Total 47 100,0 

Fonte: Protocolo de pesquisa. 
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Figura 13- Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou MFC II 

do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de acordo com 

existência ou não de influência da remuneração na escolha da especialidade. 

 
       Fonte: Protocolo de pesquisa. 

 

              Gomes (2011) em seu estudo sobre escolha pela especialidade indica que os alunos 

da graduação não escolhem a medicina de família decorrente as razões econômico-salariais.  

 

 Segundo os pesquisados a MFC é uma especialidade considerada de baixo prestígio 

junto a classe médica e a sociedade por 27 (57,4%) alunos, enquanto que 20 (42,6%) alunos 

não consideram a especialidade como sendo de baixo prestígio (Tabela 25). 

 

Tabela 25 - Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou MFC 

II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de acordo com 

consideração ou não da MFC uma especialidade de baixo prestígio junto à classe médica e à 

sociedade. 

  

Se considera a MFC uma especialidade de baixo prestígio junto à classe  

médica e à sociedade 

n   % 

Sim 27 57,4 

Não 20 42,6 

Não opinaram  0      0 

Total 47 100,0 

Fonte: Protocolo de pesquisa. 
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Figura 14- Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou 

MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, 

de acordo com consideração ou não da MFC uma especialidade de baixo prestígio 

junto à classe médica e à sociedade. 

 
Fonte: Protocolo de pesquisa. 

 

 Situação a ser considerada para estudos posteriores, diante da reorganização do 

modelo de atenção em saúde no Brasil, e os esforços consideráveis do Governo Brasileiro 

para consolidação da Estratégia de Saúde da Família, como estratégia de reorientação, assim 

como do potencial imbuído na Medicina de Família e Comunidade, conforme destacado por 

Anderson, Dermazo, Rodrigues (2006, p. 158), ao ressaltarem como os preceitos, conceitos e 

direcionamentos desta especialidade estabelecem relacionamento com a atenção primária em 

saúde:  

 

é reconhecida internacionalmente como a especialidade médica de excelência da 

APS, sendo estratégica para o pleno desenvolvimento da mesma. Por isso, tem sido 

considerada, assim como a APS, uma especialidade médica com potencial 

estruturante para os Sistemas Nacionais de Saúde, em especial, em cenário de crise e 

reforma sanitária, como o que vivenciamos em nível nacional e internacional.  
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Em conformidade ao exposto têm-se a assertiva:  

 

 
“A medicina de família e comunidade – MFC – 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, partindo de 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, GUSSO, FILHO, 2005, p.62) 

 

A figura traduz que entre os entrevistados, o que corresponde a 26 (55,3%) alunos, 

acham que a proposta curricular do curso de medicina da UFPA não favorece a escolha pela 

MFC, enquanto que 21 (44,7%) acham que a proposta curricular favorece, evidenciando que a 

proposta curricular pode ser um fator aliado a escolha, bem como para as expectativas 

envoltas ao processo formativo do médico nos pilares de propostas para a formação em saúde 

(Tabela 26). 

 

 

Tabela 26 - Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou 

MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de 

acordo com o favorecimento ou não da proposta curricular sobre a escolha pela MFC 

durante o curso médico. 

  

Se durante o curso médico a proposta curricular favorece a escolha pela 

MFC 

n   % 

Sim 21 44,7 

Não 26 55,3 

Não opinaram  0      0 

Total 47 100,0 

Fonte: Protocolo de pesquisa 
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Figura 15- Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em 

MFC I ou MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 

2012, Belém/PA, de acordo com o favorecimento ou não da proposta curricular 

sobre a escolha pela MFC durante o curso médico. 

 

 
Fonte: Protocolo de pesquisa. 

 

A inserção dos princípios e das práticas da MFC dentro do currículo de graduação 

em Medicina representa uma estratégia fundamental para a formação de futuros 

médicos que tenham o cuidado como eixo central de sua prática e que desenvolvam 

o senso de corresponsabilidade pela saúde integral das pessoas. Além de tudo, que 

sejam engajados e comprometidos com o Sistema Único de Saúde, conforme as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina 

(ANDERSON, DERMAZO, RODRIGUES, 2007, p. 170).  

 

No que concerne à influência da abordagem da medicina de família e comunidade na 

proposta curricular dos cursos de medicina, Gomes e Dermazo (2006) acreditam que a 

abordagem de aspectos vinculados a medicina de família e comunidade, nos cursos de 

graduação em medicina são favorecedores ao processo de apreensão pelo estudante, da 

formação médica, possibilitando aos mesmos aprendizados significativos no contexto das 

pessoas. Desta maneira a abordagem é capaz de fornecer subsídios para a compreensão da 

atenção integral e imersão no ambiente da medicina de família e comunidade.  
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Relevância destacada pela Wonca (World Organization Family Doctors) (2002) 

quando relata que várias escolas médicas no mundo realizam a inserção de conceitos e 

práticas inerentes a medicina de família e comunidade em suas propostas de ensino, 

objetivando formação adequada para atender demandas dos serviços de saúde, baseadas na 

integralidade da assistência. Inserção primordial para a consolidação de uma formação médica 

consonante ao atendimento das necessidades da população, independente da especialidade 

pretendida pelo futuro profissional.  

A escola, seja qual for, apresenta um poder formativo advindo de seu currículo, que 

segundo Maia (2004, p.103), “provém do termo curriculum (latim) e significa um percurso, 

um caminho”; e o mesmo autor ressalta que trazer de forma efetiva o mundo real para o 

interior da escola , configura-se em admitir o princípio da complexidade na formação. 

Complexidade que precisa transcender a fragmentação disciplinar, que para o autor “tem 

reflexos na tendência à especialização, que muitas vezes, têm início no decorrer da própria 

graduação” (p.107).  

Assim a medicina de família e de comunidade evidencia a abordagem da atenção 

primária em saúde, trazendo em seus pilares a atenção integral às necessidades do ser 

humano, na compreensão do processo de saúde e doença e seus determinantes, entre eles o 

social, pilares de assistência adequada ao ser humano e de encontro aos patamares almejados 

pelo Sistema Único de Saúde. 

Na tabela 27 é possível identificar que os alunos entrevistados relatam que no 

decorrer do curso, tiveram como cenários comunitários as Unidades de Saúde da Família, 

evidenciada nas mais recorrentes citações, seguidas pelas Unidades Básicas de Saúde e 

Centros de Saúde, que enfatizam a Atenção Primária em Saúde (Tabela 27).   
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Tabela 27 - Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou 

MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de 

acordo com os tipos de Cenários comunitários utilizados. 

Quais cenários (pode citar mais de um) n % 

USF 17 36,2 

UBS 10 21,3 

Centros de Saúde 9 19,1 

Asilos 2  4,3 

URE 3  6,4 

Atendimento de ribeirinhos pelo projeto luz da 

Amazônia 2 4,3 

Comunidades afastadas 2 4,3 

Creches 1 2,1 

Escolas 1 2,1 

      47 100,0 

     Fonte: Protocolo de pesquisa. 

 

Figura 16- Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou MFC 

II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de acordo 

com os tipos de cenários comunitários utilizados. 

 
  Fonte: Protocolo de pesquisa. 
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Embora a baixa porcentagem de estudantes que optaram pela EMFC foi possível 

identificar a estratégia saúde da família, como o cenário comunitário mais citado pelos 

sujeitos da pesquisa. Essas vivências podem contribuir significativamente para o processo de 

decisão pela especialidade médica pretendida. Neste sentido Wright et al., 2004 discorre que o 

contato com as atividades de uma especialidade, as experiências, assim como as vivências 

advindas de estágios em cenários de prática com os Médicos de Família, são fatores que 

influenciam a tomada de decisão, do aluno, pela especialidade em medicina de família.  

Pelo exposto é passível de identificação a possibilidade de influência na decisão 

decorrente do contato com os cenários de prática, de encontro ao evidenciado nos resultados 

do estudo de Gaspar, 2010 - escolha de medicina de família: opção inicial ou alternativa, 

evidenciando que o contato precedente e a experiência adquirida apresentaram evidências de 

influência na escolha dos entrevistados. 

Em um estudo sobre a percepção dos discentes sobre o seu processo de formação nos 

semi-internatos do curso de enfermagem da UFPA foram evidenciadas dificuldades com a 

adequação dos cenários de práticas, com pouca vivência em serviços de atenção primária à 

saúde, elevado número de alunos e problemas infraestruturais, significando um aspecto 

preocupante, considerando-se a proposta do SUS de priorizar a Atenção Básica e a inserção 

nos ambientes comunitários, ou seja, na integração ensino – serviço  (SILVA et al, 2013). 

Quando indagados sobre o desenvolvimento de atividades de interação com a 

atenção básica pelo curso médico 45 (95,7%) responderam sim, 1 (2,1%) respondeu não e 1 

(2,1%) não opinou (Tabela 28). 

 

Tabela 28 - Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou 

MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de 

acordo com o desenvolvimento ou não de atividades de interação com a atenção básica 

pelo curso médico. 

  

Se o curso médico desenvolve atividades de interação com a atenção básica n   % 

Sim 45 95,7 

Não   1   2,1 

Não opinaram  1   2,1 

Total 47 100,0 

Fonte: Protocolo de pesquisa. 
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Figura 17- Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em 

MFC I ou MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 

2012, Belém/PA, de acordo com o desenvolvimento ou não de atividades de 

interação com a atenção básica pelo curso médico. 

 
Fonte: Protocolo de pesquisa. 

               

              Objetivando contribuir com a inserção de alunos da graduação os Ministérios da 

Saúde e da Educação e Cultura criaram o Pró-Saúde (Programa Nacional de Reorientação da 

Formação Profissional em Saúde) e em seguida regulamentaram a Portaria Interministerial de 

nº 421 de 03 de março de 2010, criando o Pet-Saúde. 

 

              Quando indagados sobre as possibilidades de experiências clinicas de atuação em 

MFC a maioria correspondente a 45 (95,7%) alunos informaram o desenvolvimento de 

experiências clínicas em MFC, tanto em unidades de saúde como em visitas domiciliares. 

Apenas 2 (4,3%) alunos negaram o desenvolvimento de experiências clínicas de atuação em 

MFC (Tabela 29). 
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Tabela 29 - Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou 

MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de 

acordo com a oferta ou não de experiências clínicas de atuação em MFC. 

  

Se foram possibilitadas experiências clínicas de atuação em MFC n   % 

Sim 45 95,7 

Não   2   4,3 

Não opinaram  0      0 

Total 47 100,0 

Fonte: Protocolo de pesquisa. 

 

Figura 18- Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em 

MFC I ou MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 

2012, Belém/PA, de acordo com a oferta ou não de experiências clínicas de 

atuação em MFC. 

 
Fonte: Protocolo de pesquisa. 

 

         

              Por exigências do MEC os cursos de medicina do Brasil terão que se adequar a uma 

nova realidade, contando com a reforma curricular e o aprendizado em cenários de práticas 

condizentes com a prioridade da Atenção Básica e as realidades do SUS. 
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               Quando interrogados sobre o fornecimento de informações precisas a respeito da 

MFC e suas oportunidades de carreira os alunos informaram que somente são indicados os 

locais onde podem ser feitos a residência, que as informações não são claras e que só foram 

repassadas durante as aulas teóricas. Informaram também os alunos que a MFC é repassada  

como medicina de pobre e que a atuação é somente em UBS. Os professores se preocuparam 

em falar sobre as áreas de atuação e mercado de trabalho (Tabela 30). 

 

Tabela 30 - Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou 

MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de 

acordo com o fornecimento ou não de informações precisas sobre a MFC e suas 

oportunidades de carreiras. 

  

Se foram fornecidas informações precisas sobre a MFC e suas oportunidades 

de carreira 

n   % 

Sim 17 36,2 

Não 30 63,8 

Não opinaram  0      0 

Total 47 100,0 

Fonte: Protocolo de pesquisa. 

 

Figura 19- Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou 

MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de 

acordo com o fornecimento ou não de informações precisas sobre a MFC e suas 

oportunidades de carreiras. 

 
Fonte: Protocolo de pesquisa. 
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              Bethune et al. (2007) realizaram um estudo na Faculdade de Medicina da Memorial 

University of Newfoundland em St. John e concluíram que é preciso uma atenção especial 

para o currículo de graduação médica nos dois primeiros anos, com o objetivo de promover e 

cultivar o interesse em Medicina de Família como uma escolha de carreira. 

 

 Quando interrogados sobre o estímulo ou desestímulo por parte de professores do 

curso médico em relação à escolha pela MFC a maioria de 21 (44,7%) dos alunos consideram 

que os professores são os maiores incentivadores pela escolha da MFC, informando da 

necessidade de mais médicos na atenção básica. Dos 47 alunos interrogados 14 (29,8%) não 

opinaram (Tabela 31). 

 

Tabela 31 - Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou 

MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de 

acordo com o estímulo ou desestímulo para escolha pela MFC por parte dos professores 

do curso. 

  

Se os professores do curso estimulam ou desestimulam a escolha pela MFC n   % 

Estimulam 21 44,7 

Desestimulam 12 25,5 

Não opinaram 14 29,8 

Total 47 100,0 

Fonte: Protocolo de pesquisa. 
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Figura 20- Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I 

ou MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, 

Belém/PA, de acordo com o estímulo ou desestímulo para escolha pela MFC por 

parte dos professores do curso. 

 
Fonte: Protocolo de pesquisa. 

 

Ainda citando Bethune et al. (2007), em seu estudo com estudantes de medicina 

concluíram na necessidade de cultivar e promover por parte de docentes, o interesse pela 

carreira de medicina de família. 

 

Quando indagados sobre a opinião do aluno em relação à exigência de pouco 

conhecimento exigido pela MFC para um aluno motivado 33 (70,2%) discordam dessa 

opinião e afirmam que a MFC exige muito conhecimento. 11 (23,4%) acham que realmente a 

MFC exige pouco conhecimento para um aluno motivado e 3 (6,4%) alunos não opinaram.  

Segundo a opinião dos alunos, o médico de família necessita de muito conhecimento e de boa 

relação médico-paciente, haja vista que o PSF é a porta de entrada e onde se lida com o 

público e diversas enfermidades (Tabela 32). 
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Tabela 32 - Distribuição das respostas dos alunos concluintes do módulo do internato em 

MFC I ou MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, 

Belém/PA, indagados sobre se a MFC exige pouco conhecimento para um aluno 

motivado.  

  

Se a MFC exige pouco conhecimento para um aluno motivado n   % 

Pouco conhecimento 11 23,4 

Muito conhecimento 33 70,2 

Não opinaram   3   6,4 

Total 47 100,0 

Fonte: Protocolo de pesquisa. 

               

Figura 21- Distribuição dos alunos concluintes do módulo do internato em MFC I ou 

MFC II do curso de graduação em medicina da UFPA, no ano de 2012, Belém/PA, de 

acordo com o estímulo ou desestímulo para escolha pela MFC por parte dos professores 

do curso. 

 
Fonte: Protocolo de pesquisa. 

 

              

               Os médicos de família e comunidade são comprometidos, em primeiro lugar, com a 

pessoa, procurando entender o contexto da experiência com a doença e vê cada contato com 

as pessoas como uma oportunidade de prevenção de doenças ou promoção da saúde 

(McWhinney e Freeman, 2010). Para se fazer uma abordagem médica centrada na pessoa não 
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se pode prescindir de nenhum de seus componentes bio-psico-social e para entender o 

paciente dessa maneira não é possível fazê-la com pouco conhecimento, pelo contrário, exige 

muita experiência prática e muito conhecimento teórico.  
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VI- CONCLUSÃO: 

                Com base na análise dos resultados conclui-se que os alunos dos módulos do 

internato em Medicina de Família e Comunidade I (5° ano) e II (6° ano) do curso de medicina 

da UFPA, apresentaram o seguinte perfil: (1) Nos que escolheram a MFC como 

especialidade, que foram em número de 2 (4,3%), sendo 1 do sexo masculino e 1 do sexo 

feminino a idade média encontrada foi de 24 anos, ambos solteiros, sendo 1 com renda 

familiar entre 0 a 10 salários mínimos e outro com renda de 10 a 20 salários mínimos; ambos 

sem nenhum filho, estudantes do 12° semestre (6° ano), tendo cursado o ensino médio em 

escola particular e concluído entre 2003 e 2006; ingresso no curso médico em 2007. Os 

motivos que os levaram a escolher o curso de medicina foram altruísmo, identificação com a 

profissão, busca do conhecimento e influência familiar e que desejam exercer sua profissão 

como profissional liberal, autônomo e servidor público. (2) Dentre os que escolheram outras 

especialidades, em número de 45 (95,7%), tendo como gênero predominante 29 (61,7%) 

alunas e 18 (38,3%) alunos, com idade média de 25,6 anos, sendo as idades mínima e máxima 

de 22 e 31 anos respectivamente, com desvio padrão de 2,1, renda familiar de 39 (82,9%) 

alunos entre 0 a 30 salários mínimos e de 9 (19,1%) alunos com renda de 31 a 50 salários, não 

tendo sido encontrado o registro de nenhum aluno com renda superior a 50 salários mínimos. 

Do total de alunos 2 (4,3%) informaram cada um ter um filho e apenas 1 (2,1%) ser casado. 

 No que concerne aos fatores pertinentes à escolha da especialidade médica, quando 

interrogados sobre os motivos que os levaram a escolher o curso de medicina 13 (27,7%) 

alunos referiram o item identificação com a profissão, 7 (14,9%) informaram identificação 

com a profissão e mercado de trabalho, 5 (10,6%) informaram identificação com a profissão, 

busca do conhecimento e mercado de trabalho, 2 (4,3%) informaram identificação com a 

profissão, busca do conhecimento, mercado de trabalho e influência familiar, 2 (4,3%) 

informaram busca do conhecimento ou identificação com a profissão, altruísmo e mercado de 

trabalho. Informou opção somente pelo item altruísmo apenas 1 (2,1%) aluno, pelo item 

mercado de trabalho 1 (2,1%) aluno, pelo item influência familiar 1 (2,1%) aluno, pelos itens 

identificação com a profissão e altruísmo 1 (2,1%) aluno, pelos itens identificação com a 

profissão e mercado de trabalho 1 (2,1%) aluno. Pelos itens identificação com a profissão, 

altruísmo e mercado de trabalho somente 1 (2,1%) aluno optou. Apenas 1 (2,1%) aluno fez 

opção pelos itens identificação com a profissão, altruísmo, busca do conhecimento e mercado 
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de trabalho, bem como somente 1 (2,1%) aluno fez opção pelos itens identificação com a 

profissão, altruísmo, busca do conhecimento e influência familiar. De todos os itens citados 1 

(2,1%) aluno informou os itens identificação com a profissão, mercado de trabalho e 

realização de um sonho. 

 Quando indagados os 2 alunos optantes sobre os motivos que determinaram a opção 

pela especialização em MFC, 1 discorreu sobre (Devolução do conhecimento à comunidade e 

obter habilidades na prática) e o outro sobre “A carência da saúde pública em nosso país 

(necessidades em saúde)”. Dos 47 alunos envolvidos no estudo 28 (59,6%) informaram que a 

remuneração influenciou na escolha da especialidade e 27 (57,4%) informaram considerar a 

MFC uma especialidade de baixo prestígio junto à classe médica e à sociedade, embora 33 

(70,2%) alunos afirmem que a MFC exige muito conhecimento, porém com múltiplos 

motivos que levam à rejeição pela especialidade, tais como: identificação e interesse por outra 

especialidade (55,3%), baixa remuneração, péssimas condições de trabalho, falta de prestígio, 

locais de riscos e o fato da especialidade não fazer cirurgias.     

 Sobre a influência das vivências durante o curso médico e dos professores na escolha 

pela especialidade os estudantes relatam inserção em cenários de atenção básica, 

especificamente no contexto da ESF embora explicitem também atitudes preconceituosas de 

alguns docentes em relação ao público alvo atendido no nível primário. 

É válido ressaltar a relevância da abordagem da Medicina de Família e Comunidade, 

não tão somente ao poder formativo das propostas de ensino das escolas médicas, como 

também ao poder imbuído pelo processo de ensino da medicina de família e comunidade, 

diante das reformas em saúde vigentes no Brasil, a exemplo dos esforços para o trabalho em 

redes de atenção à saúde e a consolidação da Estratégia Saúde da Família.  

Na presente pesquisa os estudantes relatam que os principais motivos que os levam â 

rejeição pela EMFC são relativos às precárias condições de infraestrutura, baixa remuneração 

e baixa valorização da especialidade o que leva a repensar não só as adequações curriculares 

do curso médico, mas também as políticas públicas de incentivo e melhoria das condições de 

trabalho, especialmente nas localidades periféricas dos grandes centros urbanos e nos 

municípios dos interiores dos estados brasileiros. 

Com base nos resultados encontrados e confrontados com o referencial teórico 

conclui-se que no Brasil temos problemas referentes à escolha ou rejeição da EMFC 

parecidos com os de outros países, porém acrescidos de muitos outros de ordem 
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infraestrutural, relacionados à violência urbana e a má gestão dos serviços de saúde, 

principalmente os da atenção básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
63 

 
VII – REFERÊNCIAS:  

 

ANDERSON, M. I. P; RODRIGUES, R. D. Formação de Especialistas em Medicina de 

Família e Comunidade no Brasil: dilemas e perspectivas. Rev Bras Med Fam Com, 

Florianópolis, 6(18):19-20, jan-mar, 2011. 

ALBUQUERQUE, V. S. et al. A integração ensino-serviço no contexto dos processos de 

mudança na formação superior dos profissionais da saúde. Revista Brasileira de Educação 

Medica, v. 32, n. 3, p. 356-362. 2008. 

ANDERSON, M. I. P; DEMARZO, M. M. P; RODRIGUES R. D. A Medicina de Família e 

Comunidade, a Atenção Primária à Saúde e o Ensino de Graduação: recomendações e 

potencialidades. Rev Bras Med Fam e Com. Rio de Janeiro, v.3, n° 11, out /dez 2007. 

 

ANDERSON, M. I. P; GUSSO, Gustavo; FILHO, E. D. C. Medicina de Família e 

Comunidade: especialistas em integralidade. Revista APS, v.8, n.1, p. 61-67, jan./jun. 

2005. 

AVGERINOS, E. D., MSAOUEL, P., KOUSSIDIS, G. A. et al. Greekmedical students’ 

career choices indicate strong tendency towards specialization and training abroad.  

Health Policy 2006; 79: 101-106. 

BETHUNE, C.; HANSEN, P. A.; DEACON, D.; HURLEY, K.; KIRBY, A.; GODWIN, M. 

Family medicine as a career option. Canadian Family Physician, 53:880-885, 2007. 

BRASIL. SECRETARIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE/MS. Departamento de Atenção 

Básica. Programa Saúde da Família. Rev. Saúde Pública. 34(3):316-319, 2000. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Grupo Hospitalar Conceição. Residências em saúde: fazeres 

& saberes na formação em saúde; organização de Ananyr Porto Fajardo, Cristianne Maria 

Famer Rocha, Vera Lúcia Pasini. Porto Alegre: Hospital Nossa Senhora da Conceição, 2010. 

260 p. 

 



     

 
64 

 
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. CNE/CES/MEC. Resolução nº 4, de 7 de 

novembro de 2001. 

BRASIL. Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Portaria Interministerial nº 2.101, de 

03 de novembro de 2005. Institui o Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde – Pró-Saúde para os cursos de graduação em Medicina, 

Enfermagem e Odontologia. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 4 nov. 

2005. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Interministerial nº 421, de 03 de Março de 2010. 

Institui o Programa de Trabalho para a Saúde (PET Saúde) e dá outras providências. 

Brasília: 2010. 

CAMPOS, C. E. A.; IZECKSOHON. Análise do Perfil e da Evolução dos Programas de 

Residência em medicina de Família e Comunidade no Brasil. Ver. APS, Juiz de Fora, v. 

13, n. 2,p. 148-155, abr./ jun. 2010. 

CAMPOS, M. A. F. & FORSTER, A. C. Percepção e avaliação dos alunos do curso de 

medicina de uma escola médica pública sobre a importância do estágio em saúde da 

família na sua formação. Rev. bras. educ. med. [online]. 2008, vol.32, n.1, pp. 83-89. ISSN 

0100-5502. 

CAMPOS, C. E. A. Os princípios da medicina de família e comunidade. Revista APS, v.8, 

n.2, p. 181-190, jul./dez. 2005. 

CASTRO, V. S. & NÓBREGA-THERRIEN, S. M. Residência de Medicina de Família e 

Comunidade: uma Estratégia de Qualificação. Revista Brasileira de Educação Médica. 33 

(2): 211–220; 2009 

CARRACCIO, C et al. Shifting paradigms: from Flexner to competencies. Acad. Med. 

2002; 77:361-67. 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Campanha da 

Fraternidade 2012. Tema: Fraternidade e Saúde Pública. Lema: Que a saúde se difunda 

sobre a terra (Eclo 38,8) (CNBB, 2012). 



     

 
65 

 
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ.  Especialidade de 

Médicos Ativos. Pará, 2011. Disponível em: <http://www.cremepa.org.br/cidadao/ 

estatisticas_de_medicos/distribuicao_por_especialidade/distribuicao_por_especialidade.php>, 

acesso em outubro, 2011. 

CURY, A. 12 Semanas Para Mudar uma Vida. Editora Planeta do Brasil. São Paulo, 2007. 

DATASUS. Dados sobre Medicina de Família e Comunidade no Brasil. Disponível em: 

<dab.saude.gov.br>, acesso em outubro, 2011. 

FERLA, A. A. Avaliação Cinaem do ensino médico: medicalização ou inovação 

(Campinas) [online]. 1998, vol.03, n.02,pp.53-64. ISSN 1414-4077. 

FERREIRA, R. A.; PERET FILHO, L. A.; GOULART, E. M. A.; VALADÃO, M. M. A. O 

estudante de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais: perfil e tendências. 

Revista Ass Med Brasil. 46 (3). 224-231. 2000. 

FALK, J. W. A Medicina de Família e Comunidade e sua entidade nacional: histórico e 

perspectivas. Rev Bras Med Fam Com. 2004; 1(1): 5-10.  

 

FEITOSA-FILHO, G. S. et al. Razões alegadas por médicos recém-formados em 

Salvador/BA em 2010 para não prestarem o concurso de residência médica. Rev Bras 

Clin Med. São Paulo, 2012 mar-abr;10(2):91-4 

 

FILHO, E. D. C. et al.  A especialização em MFC e o desafio da qualificação médica para 

a Estratégia Saúde da Família: proposta de especialização, em larga escala, via educação 

à distância. Rev Bras Med Fam e Com. Rio de Janeiro, v.3, n° 11, p. 199-209. out /dez 2007. 

GASPAR, D. Escolher a especialidade de medicina geral e familiar: Opção inicial ou 

uma alternativa? Revista Portuguesa de Clínica Geral. 2010;26:354-68. 

 

GOMES, A. R. C. Medicina Geral e Familiar: Do ensino à escolha da especialidade. 

Dissertação de Mestrado. Universidade da Beira Interior. Portugal, Covilhã: 2011. 

 

1 

 



     

 
66 

 
GOMES, L. F. R. A., DEMARZO M. M. P. Tradução da Agenda Educativa da Academia 

Européia de Medicina de Família e Comunidade. Rev Bras Med Família e Comunidade. 

2006; 5 (supl.): 77.124. 

 

GONÇALVES, E. L. Médicos e Ensino da Medicina no Brasil. EDUSP Editora da 

Universidade de São Paulo, 2002. 

JANAUDIS, M. A. et al. Formando médicos para a Medicina de Família e Comunidade. 

Revista Bioética 2007 15 (1): 27-36. 

LAMPERT, J. B. Tendências de mudanças da formação médica no Brasil. Tese de 

Doutorado. Escola Nacional de Saúde Pública. Rio de Janeiro: 2002.  

LOPES, J. M. C. Tratado de Medicina de Família e Comunidade. 1ª edição. Ed. Artmed. 

Porto Alegre-RS, Brasil, 2012. 

LUCCHESE, P. T. R. Equidade na gestão descentralizada do SUS: desafios para a 

redução de desigualdades em saúde. Ciência Saúde Coletiva, v. 8, n. 2, p. 439-448, 2003. 

MAIA, J. A. O currículo no ensino superior em saúde. In: BATISTA, S. H.; BATISTA, N. 

A. (org.). Docência em saúde: temas e experiências. São Paulo: Senac, 2004. p. 101-133. 

MARCHI, N. M. G. C.; HOSSNE, W. S. Reflexões Bioéticas: O que pensam estudantes de 

medicina sobre o início e final da vida. Revista Bio&Thikos Centro Universitário São 

Camilo. 2012; 6 (3): 271-286.    

MASCIA, A. R; SILVA, F. B.; LUCCHESE, A. C.; MARCO, M. A.; MARTINS, M. C. F. 

N.; MARTINS, L. A. N. Atitude frente a aspectos relevantes da prática médica: estudo 

transversal randomizado com alunos do segundo e sexto anos. Revista Brasileira de 

Educação Médica 33 (1) : 40-48, 2009. 

MELLO, G. A. et al. Médico de família: ser ou não ser? Dilemas envolvidos na escolha 

desta carreira. Rev. bras. educ. med. [online]. 2009, vol.33, n.3, pp. 464-471. ISSN 0100-

5502. 



     

 
67 

 
MINAYO, M. C. S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2004. 

MOREIRA, S. A. L.; FARIA, J. G.; Fatores que Atuam na Escolha de Curso de 

Graduação de Alunos do 3º ano de Ensino Médio de Escolas de Anápolis-GO. 

Comunicação Cultura e Processos Educacionais. (2009). 

MOREIRA, S. N. T. et al. Processo de significação de estudantes do curso de medicina 

diante da escolha profissional e das experiências vividas no cotidiano acadêmico. Revista 

Brasileira de Educação Médica. 2006, vol.30, n.2, pp. 14-19. 

NETO, P. G. C.; LIRA, G. V.; MIRANDA, A. S. Interesse dos Estudantes pela Medicina 

de Família: Estado da Questão e Agenda de Pesquisa. Revista Brasileira de Educação 

Médica. 33 (2): 198-204, 2009. 

NOGUEIRA, M. I. As Mudanças na Educação Médica Brasileira em Perspectiva: 

Reflexões sobre a Emergência de um Novo Estilo de Pensamento. Revista Brasileira de 

Educação Médica. 33(2):262-270, 2009. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Organização Mundial dos Médicos de 

Família. Improving Health Systems: the contribution of family medicine. [s.l.]: Wonca; 2002. 

Portaria MS/GM nº 2488, de 21 de outubro de 2011. 

RIBEIRO, M. M. F. et al. A opção pela medicina e os planos em relação ao futuro 

profissional de estudantes de uma faculdade pública Brasileira. Revista Brasileira de 

Educação Medica, vol.35 no.3 Rio de Janeiro. 2011. 

RIBEIRO, M. M. F., AMARAL, C. F. S. Medicina centrada no paciente e ensino médico: 

a importância do cuidado com a pessoa e o poder médico. Rev. bras. educ. med. [online]. 

2008, vol.32, n.1, pp. 90-97.  

RONCOLETTA A. F. T., MORETO, G., LEVITES, M. R., JANAUDIS, M. A., BLASCO, P. 

G., LEOTO, R. F. Princípios da medicina de família. São Paulo: Sobramfa; 2003 

 



     

 
68 

 
ROSS, W. A Experiência do Canadá. In: Bessa O, Penaforte J. Médico de Família: 

formação, certificação e educação continuada. Fortaleza: Escola de Saúde Pública do 

Ceará; 2002 p. 45-69. 

ROSA, W. A. G.; LABATE, R. C. Programa Saúde da Família: A Construção de um 

Novo Modelo de Assistência. Revista Latino-americana de Enfermagem, 13 (6): 1027-34, 

2005. 

SCHEFFER, M. Demografia médica no Brasil. Volume 1: dados gerais e descrições de 

desigualdades. CFM/CREMESP, Relatório de pesquisa, dezembro de 2011. 

SCHEFFER, M. Demografia médica no Brasil. Volume 2: Cenários e indicadores 

distribuição de distribuição. CFM/CREMESP, Relatório de pesquisa, fevereiro de 2013. 

SCOTT, I.; WRIGHT, B.; BRENNEIS, F.; BRETT-MACLEAN, P.; MCCAFFREY, L. Why 

would I choose a career in family medicine? Reflections of medical students at 3 

universities. Canadian Family Physician, 53:1956-1957, 2007. 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. Brasil, 

2011. A proporção entre médicos especialistas em MFC e o número de equipes da ESF 

no Brasil. Disponível em: <WWW.sbmfc.org.br>, acesso em outubro, 2011. 

SLOANE, P. A Experiência dos Estados Unidos. In: Bessa O, Penaforte J. Médico de 

Família: formação, certificação e educação continuada. Fortaleza: Escola de Saúde 

Pública do Ceará; 2002 p. 71-98. 

 

SILVA, H. R; FERREIRA, B. J; MORENO, L. R. O Processo de Formação Profissional 

nos Semi-internatos: A percepção do Acadêmico de Enfermagem da Univesidade 

Federal do Pará, Brasil. IX CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN 

EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS: 3002 – 3007; 2013.     

 



     

 
69 

 
SOBRAL, D. T.; WANDERLEY, M. S. Escolha de ginecologia e obstetrícia por 

graduandos da Universidade de Brasília: um estudo de influências numa série histórica. 

Revista Brasileira de Educação Medica vol.32 no.4 Rio de Janeiro Oct./Dec. 2008. 

VANASSE, A.; ORZANCO, M. G.; COURTEAU, J.; SCOTT, S. Attractiveness of family 

medicine for medical students. Canadian Family Physician, 57:e216-e227, 2011. 

YAZIGI, L.. Especialidades Médicas: Estudo Psicossocial. Psicologia: Reflexão e Crítica, 

18(2), p.200-206, 2005. 

WONCA. A definição européia de medicina geral e familiar. Barcelona: Wonca Europa. 

OMS, 2002, 40p. Disponível em: <http://www.woncaeurope.org> Acesso em: 17 abr. 2013 

 

WONCA. Foro de Acción Estratégica OMS-WONCA. Disponible em: < 

www.sobramfa.com.br> Acesso em: 17 abr. 2013 

WRIGHT, B.; SCOTT, I.; WOLOSCHUK, W.; BRENNEIS, F. Career choice of new 

medical students at three Canadian universities: family medicine versus specialty 

medicine. Canadian Medical Association or its Licensor, JAMC, 170(13):1920-1924, 2004. 

 

 

 



     

 
70 

 
VIII – NORMAS ADOTADAS: 

 

1- Universidade Federal de São Paulo. Biblioteca Unifesp Campus Diadema. “Manual de 

Normalização de Trabalhos Acadêmicos / Organizado e compilado por Daniela Foppa. – 

Diadema, 2011.      

 

2- Dicionário da Língua Portuguesa – Aurélio Buarque de Holanda Ferreira.  

1ª ed. Editora Nova Fronteira S.A. – Rio de Janeiro, 1977. 

 

3- MICHAELIS, TL. Dicionário prático inglês – português / português – inglês. São 

Paulo: Coimbra Melhoramentos. 

 

4- MICHAELIS, TL. Stedman’s medical dictionary. 26 ed. Baltimero. 

Williams & Wilkins. Guanabara Koogan, 1995. 

 

5- DECS – Descritores em Ciências da Saúde - BIREME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
71 

 

APÊNDICE 1:  QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa de dissertação de 

mestrado intitulada “Escolha da Especialidade em Medicina de Família e Comunidade na 

Universidade Federal do Pará”, respondendo ao questionário seguinte: 

QUESTÕES  RESPOSTAS  

Nome   

Curso/semestre/IES   

Idade   

Sexo  
() Masculino  

() Feminino 

Renda familiar 

() < 10 salários mínimos  

() 10 – 20 salários mínimos 

() 21 – 30 salários mínimos 

() 31 – 50 salários mínimos 

() > 50 salários mínimos 

Estado civil 

() Solteiro 

() Casado 

() Divorciado 

() Viúvo 

() União estável 

() Outros _____________________________ 

 

Número de filhos 

 

 

() Nenhum  

() 1 

() 2 

() 3 

() 4 ou mais. Quantos? 

 

Cursou o Ensino Médio 
em: 

 

 

() Escola pública 

() Escola pública, porém curso vestibular particular 

() Escola particular 

() Parte em escola pública / parte em escola particular 

() Outros _______________________________ 
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 Ano de conclusão do 
Ensino Médio  

 

Antes de ingressar no 
curso médico você já 
havia cursado outro 
curso superior? 

Sim: 

Não: 

Se sim, qual?  

Concluiu? 

Ano em que ingressou 
no Curso de Medicina 

 

 

Motivos que o levaram a 
escolher o curso de 
Medicina 

(pode escolher mais de 
um item) 

() Identificação com a profissão 

() Altruísmo (investimento social, saúde) 

() Busca do conhecimento (interesse científico, biologia, 
pesquisa) 

() Mercado de trabalho 

() Influência familiar 

() Outros ________________________________________ 

Como deseja exercer 
sua profissão 

(pode escolher mais de 
um item) 

() Profissional liberal 

() Profissional autônomo (convênios) 

() Servidor público 

 

Após o término do curso 
deseja fazer: 

 

() Residência Médica, qual?_________________________ 

 

 

() Subespecialidade, 
qual?______________________________ 

Você utiliza algum tipo 
de financiamento para 
custear o curso de 
graduação em 
medicina? Qual? 

 

Em que momento do curso médico 
optou pela especialidade? 

 

Semestre: 

Fator(s) determinante(s): 

 

Que aspectos (positivos ou 
negativos) do curso médico 
influenciaram nessa decisão? 

Positivo(s): 

Negativo(s): 



     

 
73 

 

Quais os fatores determinantes, fora 
do curso médico, para a escolha da 
especialização pretendida? 

 

 

 

Se você optou pela especialização 
em Medicina de Família e 
Comunidade (MFC), quais foram os 
motivos que determinaram esta 
escolha? 

 

 

 

Se você optou por outra 
especialidade o que o motivou nessa 
escolha? 

 

Se você optou por outra 
especialidade o que o motivou na 
rejeição pela MFC?  

 

A remuneração foi um fator que 
influenciou na sua escolha da 
especialidade? 

Sim (   ) 

Não (   ) 

 Você considera a MFC  uma 
especialidade de baixo prestígio junto 
a classe médica e a sociedade? 

 Sim (   ) 

Não (   ) 

 

Durante o curso médico: A proposta 
curricular favorece a escolha pela 
MFC? 

 

Breve comentário da resposta 
anterior 

Sim (   ) 

Não (   ) 

 

 

 

Foram utilizados cenários 
comunitários urbanos e rurais durante 
o curso? Quais? Essa experiência 
influenciou na sua escolha pela 
especialidade? 
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O curso médico desenvolve 
atividades de interação com a 
atenção básica? 

Sim (   )             Não (   ) 

Foram possibilitadas experiências 
clínicas de atuação em Medicina de 
Família e Comunidade. Descreva 

 

Sim (   )              Não (   ) 

Descrição: 

 

 

 

Foram fornecidas informações 
precisas sobre a MFC e suas 
oportunidades de carreira. Quais? 

 

Sim (   )              Não (   ) 

Descrição: 

 

Os professores do curso estimulam 
ou desestimulam a escolha pela 
MFC? Como? 

Sim (   )              Não (   ) 

Descrição: 

 

 

Você acha que a MFC exige pouco  

conhecimento para um aluno 
motivado?  

Porquê? 

Comente: 
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APÊNDICE 2: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE-CEDESS 

   Estou sendo convidado a participar na condição de voluntário, sem nenhuma 

compensação financeira ou despesa de um estudo de dissertação de mestrado 

denominado “Escolha da Especialidade em Medicina de Família na Universidade 

Federal do Pará,” cujo objetivo é analisar os fatores determinantes para a escolha da 

referida especialidade médica, bem como caracterizar o perfil dos estudantes que 

escolhem ou rejeitam a Especialidade em Medicina de Família e Comunidade 

(EMFC). 

    Trata-se de um estudo descritivo exploratório compreendendo uma pesquisa 

quali- quantitativa a ser realizado entre alunos do internato (5º e 6º anos) do curso 

de graduação em medicina da universidade Federal do Pará. Dos participantes do 

estudo prospectivo pretende-se obter uma amostra intencional de 10 alunos do 

internato da universidade pesquisada. Os dados serão coletados por meio de um 

questionário semi-estruturado que compreenderá duas partes: a primeira visa 

identificar o perfil do estudante; e a segunda objetiva identificar os aspectos que 

influenciam na escolha ou rejeição da EMFC, por meio de entrevista gravada.  

   O presente estudo pode apresentar riscos de constrangimento ao sujeito da 

pesquisa, permitindo-lhe a reivindicação legal no caso em que informações 

coletadas sejam divulgadas e utilizadas para outros fins que não os dos objetivos da 

pesquisa. Para excluir a possibilidade de tais riscos o pesquisador compromete-se 
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em guardar o material contendo as informações coletadas em local seguro e 

incinerá-las após cinco anos. 

 Como benefícios para a consolidação do SUS e melhora da resolutividade na 

Atenção Primária a Saúde o pesquisador objetiva, ao concluir esse estudo, 

evidenciar fatores determinantes na escola ou rejeição da especialidade em MFC, 

contribuindo assim para que  sejam tomadas medidas que facilitem a opção em 

futuros acadêmicos quando na sua escolha pela referida especialidade.    

   Estou ciente que me será garantido o acesso ao pesquisador (Professor Paulo 

Humberto Mendes de Figueiredo) em qualquer etapa do estudo para 

esclarecimentos de eventuais dúvidas, onde poderá ser localizado na Universidade 

do Estado do Pará (UEPA), sito à Tv. Perebebuí s/n, entre Av. Almirante Barroso e 

Av. Rômulo Maiorana, telefone (91) 3277-2288 e (91) 8819-2022 ou ainda fazer 

contato com o Comitê e Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP)- Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571 – 1062, FAX: 5539-

7162, Email: cepunifesp@unifesp.br 

    Foi também garantida a liberdade da retirada de consentimento e deixar de 

participar do estudo em qualquer momento, sem qualquer prejuízo ou penalidade. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li e 

compreendi, descrevendo o estudo “Escolha da Especialidade em Medicina de 

Família e Comunidade”, tendo discutido com o (Professor Paulo Humberto Mendes 

de Figueiredo) sobre minha decisão em participar respondendo integralmente ao 

questionário e permitindo a gravação de minha entrevista, ficando claros os 

propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, suas possibilidades de 

mailto:cepunifesp@unifesp.br
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desconfortos e riscos, bem como as garantias de sigilo e confiabilidade. Fico 

também ciente que minha participação será isenta de despesas ou remuneração.  

Assinatura do participante ou representante 
legal 

Data       /       /        

 

Assinatura da testemunha 
Data       /       /        

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido do sujeito 
da pesquisa ou de seu representante legal para a participação neste estudo. 

Assinatura do pesquisador responsável pelo 
estudo 

Data     /       /        
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ANEXO 1 – AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO DA FACUDADE DE MEDICINA DO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

FACULDADE DE MEDICINA 
 

DECLARAÇÃO 

Declaramos em nome da Universidade Federal do Pará ter conhecimento 

do Projeto de Pesquisa de Dissertação de Mestrado, intitulado “Escolha da 

Especialidade em Medicina de Família e Comunidade em Três Universidades 

Paraenses”, de autoria do mestrando Paulo Humberto Mendes de Figueiredo, do 

Mestrado Profissional em Ensino em Ciências em Saúde, da Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP), dando-lhe consentimento para realizar a coleta de 

dados (aplicação de questionário) entre os alunos do internato do curso de 

medicina nesta Instituição, durante o período de maio a outubro de 2012. 

Estamos também cientes e concordamos com a publicação dos resultados 

encontrados, sendo obrigatoriamente citada na publicação a Universidade Federal 

do Pará, como local de realização do trabalho. 
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ANEXO 2 – FOLHA DE ROSTO PARA PESQUISA ENVOLVENDO SERES 

HUMANOS 
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ANEXO 3 – PARECER CONSUBSTANCIAL DO CEP 
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PAULO HUMBERTO MENDES DE FIGUEIREDO 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLHA DA ESPECIALIDADE EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 

ENTRE ALUNOS CONCLUINTES DOS MÓDULOS DO INTERNATO EM 

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARÁ  

 
 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Orientadora: Professora Dra. Lidia Ruiz Moreno 

 

 

 

 

Banca examinadora 

 
_____________________________________________________________ 

 

Professor Dr. Nildo Alves Batista 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

 Professor Dr. Gilberto Tadeu Reis Silva 

 

 

_____________________________________________________________ 

 
Professor Dr. Guilherme Arantes Mello 

 

 

         _____________________________________________________________ 

                                   Suplente Professora Dra. Beatriz Jansen 

 

 


