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NECESSIDADE CRESCENTE DE MÉDICOS DE FAMÍLIA PARA O SUS E 

BAIXA TAXA DE OCUPAÇÃO NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM 

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE: UM PARADOXO? 

 

Zeliete Linhares Leite Zambon 

 

Universidade Federal de São Paulo, São Paulo-SP 

 

RESUMO 

No Brasil, desde 1994, é vivenciada a Estratégia Saúde da Família como 

modalidade de organização de Atenção Primária à Saúde no sistema de saúde 

público brasileiro. Desde, então, vem crescendo o número de postos de trabalho 

para médicos atuarem na Estratégia Saúde da Família. A especialidade médica 

mais solicitada a trabalhar na Estratégia Saúde da Família é a Medicina de 

Família e Comunidade devido às suas características de atuação generalista, 

centradas na família e na comunidade, centrada na pessoa, seguimento ao longo 

do tempo, trabalho com problemas indiferenciados, trabalho com todas as faixas 

etárias e gêneros e, como coordenadora dos cuidados de saúde das pessoas. 

Em 2011, o Brasil contava com 60.000 unidades de Atenção Primária e cerca 

32.000 equipes de ESF. A quantidade de postos de trabalho existentes nessas 

equipes é muito grande.  Em todo o Brasil temos, apenas, em torno de 5000 

Médicos de Família titulados ou com Residência Médica. Além desses postos de 

trabalho na saúde pública brasileira, há uma demanda de Médicos de Família e 

Comunidade nos cursos de graduação em Medicina para atuarem como 

professores; no sistema de saúde suplementar, para atuarem como médicos 

coordenadores de cuidados dos pacientes associados dos planos de saúde e 

em gestão de saúde. Mesmo tendo uma grande necessidade desse especialista 

médico no Brasil, a taxa de ociosidade das vagas de Residência gira em torno 

de 70%. Surge, então, a necessidade de conhecer as possíveis causas dessa 

alta taxa de ociosidade das vagas de Residência em Medicina de Família e 

Comunidade. Com essa finalidade foi realizada a revisão bibliográfica que 



norteou a criação de categorias pré-analíticas que serviram de base para a 

criação de um roteiro de entrevista. Foram entrevistados 15 informantes-chave, 

supervisores ou preceptores de Programas de Residência em Medicina de 

Família e Comunidade, representantes de todas as regiões do Brasil. As 

entrevistas foram analisadas com base na Teoria Fundamentada 

(groundedtheory) na qual foi realizado a triangulação do conteúdo das 

entrevistas entre si e desses conteúdos com a literatura existente sobre o 

assunto. Dentre os resultados encontrados destacaram-se estes assuntos como 

influenciando, fortemente, na escolha da Residência em Medicina de Família e 

Comunidade: 1) Formação médica na graduação - 12 dos 15 entrevistados, ou 

seja, 80% consideram que a graduação em medicina, da forma que está 

organizada, desestimula a procura pela Residência em Medicina de Família e 

Comunidade; 2) Formação de professores e modelos de Médicos de Família a 

serem seguidos - 8 dos 15 entrevistados, ou seja, 53.4% consideram que 

influencia positivamente na escolha da Residência em Medicina de Família e 

Comunidade; 3) Mercado de trabalho – todos os 15 entrevistados, ou seja, 100% 

consideram que o mercado de trabalho influencia na escolha da Residência em 

Medicina de Família e Comunidade com influências estimuladoras e 

desestimuladoras para essa escolha e; 4) Políticas públicas de saúde – todos os 

15 entrevistados, ou seja, 100% consideram que as políticas públicas adotadas 

no Brasil como Estratégia Saúde da Família, Pró-residência, o Provab e o 

Programa mais Médicos para o Brasil influenciam na ordenação da formação de 

especialistas no Brasil e na escolha da Residência em Medicina de Família e 

Comunidade, as vezes, estimulando e outras desestimulando.  

 

Palavras-chave: Medicina de Família e Comunidade; Residência em Medicina 

de Família; Formação do Médico de Família; Políticas de Saúde. 
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NECESSIDADE CRESCENTE DE MÉDICOS DE FAMÍLIA PARA O SUS E 

BAIXA TAXA DE OCUPAÇÃO NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM 

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE: UM PARADOXO? 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) surge no Brasil, na década de 90, 

num formato de Programa (Programa Saúde da Família), representando a 

Atenção Primária à Saúde (APS) do país.  O PSF inicia após o Programa do 

Agente Comunitário da Saúde (PACS) que foi introduzido em 1990 (VIANA et al, 

1998, p. 17). A partir do PACS começou a se dar atenção à família e à 

comunidade e não somente ao indivíduo. Surge também uma reorientação dos 

cuidados em saúde com a APS, sendo o primeiro nível de atenção à saúde 

funcionando como porta de entrada no sistema de saúde (ALMA ATA, URSS, 

1978, p.1). Outra definição sobre a APS é que essa modalidade tem como 

característica ser centrada no indivíduo que faz parte de uma família e uma 

comunidade, seguimento longitudinal, integralidade da atenção, facilidade de 

acesso, porta de entrada do sistema de saúde e coordenadora do cuidado de 

uma população adstrita dentro de uma rede de assistência de saúde 

(STARFIELD, 2002, p. 28). Inicialmente, cada equipe mínima de PSF é 

composta por um médico (com orientação generalista), um enfermeiro, um 

auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde.  Essa 

equipe atendendo a um máximo de 4.500 pessoas (SANTANA et al, 2001, p.38). 

Em março de 2006, foi aprovada a Política Nacional de Atenção Básica, 

quando o PSF passa a ser chamado de Estratégia Saúde da Família (PACTO 

PELA SAÚDE, 2006, p.13). As mudanças da Saúde no Brasil, implantação e 

melhoramento do SUS, seguem uma tendência mundial de um processo de 

mudanças de paradigmas que culminam no surgimento da Estratégia Saúde da 

Família como ferramenta para diminuição de custos causados pela excessiva 

especialização dos serviços de saúde em detrimento das relações entre o 

médico e o paciente. 

O problema mais importante, encontrado pela Estratégia Saúde da Família, 

está na área de recursos humanos. Existe escassez de profissionais formados 
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com o perfil, a competência e as habilidades voltadas para esse paradigma da 

saúde. 

O Ministério da Saúde, junto com Ministério da Educação, tem procurado 

implantar políticas indutoras de formação de pessoal para o SUS. Uma delas é 

o Pró-Residência custeado pelo Ministério da Saúde com bolsas de Residência 

Médica nas áreas consideradas como prioritárias de formação médica.  Umas 

dessas áreas é a Medicina de Família e Comunidade. Ocorre, então, no Brasil 

um aumento significativo na oferta de vagas para essa Residência nos últimos 

anos, porém a ocupação dessas vagas não cresce na mesma proporção. 

Segundo estudo publicado na revista da Associação Brasileira de Educação 

Médica (ABEM), em 2011, a taxa de ociosidade dos programas de Residência 

em Medicina de Família e Comunidade é de 71%. (NUNES et al, 2011, p. 26) 

A Medicina de Família e Comunidade foi reconhecida como especialidade 

médica pela Associação Médica Brasileira (AMB) em 2001, passando, em 2004, 

a titular os médicos que demonstrem interesse e conhecimento nessa área, 

através de provas de títulos e análise de currículo realizada pela Sociedade 

Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC). 

O estímulo a estudar essa modalidade de formação do Médico de Família e 

Comunidade deve-se, a Residência Médica, ser padrão ouro de formação de 

especialidades médicas. Além disso egressos de residência têm melhores 

desempenhos estatisticamente significativos comparado com quem não fez 

(FALK, 2005). 
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2. OBJETIVOS 

Geral: 

 Identificar e analisar as variáveis associadas à alta taxa de ociosidade das 

vagas de Residência em Medicina de Família e Comunidade no Brasil.  

 

Específicos: 

 Revisar a literatura sobre programas de Residência de Medicina de 

Família e Comunidade (RMFC) no Brasil e no Mundo. 

 Elaborar, a partir da revisão, um roteiro de entrevistas. 

 Identificar possíveis causas da baixa procura dos programas de RMFC. 

 Analisar os resultados em relação às políticas do setor saúde e educação. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. Organização dos Sistemas de Saúde 

 

A organização dos Sistemas de Saúde remete-nos ao Relatório Dawson, 

elaborado por Bertrand Edward Dawson e colaboradores. Esse relatório foi 

escrito em 1920, na Inglaterra, a pedido do Ministro da Saúde inglês, da época, 

com a finalidade de responder aos diferentes níveis de necessidades de saúde 

da população. Propõe uma organização dos sistemas de saúde em três níveis: 

centros de saúde primários, centros de saúde secundários e hospitais-escola. 

Houve, então, uma proposta de um sistema de saúde com organização 

hierarquizada e integrada das ações de saúde. A apresentação inicial do relatório 

de Dawson registra que as mudanças na organização dos serviços de saúde são 

necessárias porque a organização da medicina tornou-se insuficiente para trazer 

o conhecimento médico adequadamente ao alcance de todas as pessoas. Essa 

insuficiência de organização tornou-se mais aparente com o crescimento do 

conhecimento e com a convicção crescente de que a melhor maneira de manter 

a saúde e curar doenças deve ser disponibilizada a todos os cidadãos. As 

recomendações foram: 

 Fornecimento de construções e equipamentos. 

 Serviços devidamente correlacionados e disponíveis para todos. 

 Oportunidade para se desenvolver o melhor trabalho e o 

desenvolvimento do conhecimento. 

 Coordenação de medicina preventiva e curativa. 

 Liberdade de ação para o médico e o paciente. 

Ainda: o Centro de Saúde Primário fazendo medicina curativa e preventiva 

com médico generalista, enfermeiros e com auxílio de especialista e visitadores. 

Um conjunto de centros de saúde primária do território deveria referenciar seus 

pacientes quando necessário para os Centros de Saúde Secundários, onde 

teriam uma diversidade mais extensa de equipamentos e médicos mais 

especializados. Os Centros de Saúde Secundários estariam ligados a Hospitais 
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de Ensino e estes ligados a uma Escola Médica onde seriam referenciados os 

casos mais difíceis e de difícil controle (ADDISON, 1920). 

 

Figura 1. Diagrama de área demostrando todos os serviços de saúde no relatório Dawson. Disponível em: 

http://www.nhshistory.net/Dawson%20report.html.  

Em 1961, tivemos o estudo de White realizado nos Estados Unidos e na Grã-

Bretanha com 1000 pessoas, com 15 anos ou mais, que procuraram o serviço 

de saúde nesses lugares, por 1 mês. Esse estudo foi considerado o estudo da 

“Ecologia do Cuidado Médico” que tinha como proposta avaliar mais não 

somente dados de mortalidade e morbidade, como eram baseados os outros 

estudos na área de saúde até então, mas também avaliar as relações que as 

pessoas tinham com os serviços de saúde. Em uma população de 1000 pessoas 

no mês, 750 relataram sintomas, 250 procuraram cuidados médicos, 21 foram 

em um serviço de urgência, 9 foram hospitalizados e 1 foi para o Hospital 

Universitário.  Isso demonstra que na maioria dos problemas referidos à 

demanda foi para serviços que dizem respeito à Atenção Primária à Saúde 

(WHITE, 1996, p.189). 

http://www.nhshistory.net/Dawson%20report.html
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Figura 2. Esquema de White. Disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2359390/ 

 

Um outro marco para a proposta de organização dos sistemas de saúde é a 

Conferência de Alma-Ata ocorrida em 1978 na antiga União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) realizada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS). A Conferência de Alma-Ata enfatiza que a saúde é um estado de 

completo bem estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de 

doença ou enfermidade e é um direito humano fundamental. A conferência de 

Alma-Ata tinha como base “Saúde para Todos no ano 2000” e a Atenção 

Primária à Saúde como coordenadora dos cuidados no sistema de saúde. Nessa 

Conferência houve um apelo para que todos os países revissem a organização 

de seus sistemas de saúde para tornar a saúde acessível a todos os cidadãos 

(ALMA ATA, 1978, p.1). 

No Brasil, em 1986, ocorre a VIII Conferência Nacional de Saúde, em Brasília, 

sob o tema: saúde como direito de cidadania, reformulação do Sistema Nacional 

de Saúde e financiamento da saúde. A VIII Conferência Nacional de Saúde é o 

ponto alto da proposta de reforma sanitária no Brasil seguindo uma linha de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2359390/
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democratização da saúde. O relatório da VIII Conferência Nacional de Saúde em 

seu capítulo de Saúde como Direito, item 3, afirma que: 

 “Direito à Saúde significa a garantia, pelo Estado, de condições 

dignas de acesso universal e igualitário às ações e serviços de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, em todos os seus 

níveis, a todos os habitantes do território nacional, levando ao 

desenvolvimento pleno do ser humano em sua individualidade” 

(VIII CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 1986). 

Depois da VIII Conferência e de todo o Movimento Sanitário, ocorre a 

criação do SUS em 1988 na Constituição Brasileira, que prevê a Saúde como 

direito social universal a ser garantido pelo Estado. Em seu Título VIII da Ordem 

Social, Capítulo II – da Seguridade Social, Sessão II da Saúde em seu art. 196: 

 “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

Em seu artigo 198 sobre a criação do SUS: 

“Art. 198. As ações e os serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único, organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para 

as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais; III- participação da comunidade” (CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, 1988). 

Buscando dar acesso com qualidade a toda população e melhorar as 

condições de saúde, no Brasil, em 1991, é criado o Programa de Agente 

Comunitário de Saúde (PACS). Esse programa teve sucesso na região Nordeste 

e Norte, no combate à cólera, nas localidades onde não havia médicos e 

profissionais de saúde. Esse programa foi associado ao combate da mortalidade 

infantil e materna. O PACS foi uma estratégia transitória. Em 1992, inicia-se a 

incorporação de diferentes modelos de programas de saúde da família em 

Niterói- RJ e em Quixadá – Ceará, em 1993. Foram eles os embriões do 

Programa Saúde da Família. Em 1994, o Ministério da Saúde propõe o Programa 
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Saúde da Família e aí cria-se a necessidade cada vez mais crescente de 

formação de médicos para atuarem na Atenção Primária à Saúde (SANTANA, 

2001, p. 34). 

 

3.2. Atenção Primária à Saúde 

 

Este capítulo tem seu desenvolvimento com base no texto de MENDES, que 

faz uma revisão bibliográfica sobre Atenção Primária à Saúde (APS) e no livro 

STARFIELD, que discute sobre APS: equilíbrio entre necessidades de saúde, 

serviços e tecnologia. 

A primeira vez em que se fala sobre um esboço de APS remonta a 1920, no 

relatório Dawson, que propõe uma reorganização dos sistemas de saúde com 

uma divisão do sistema de saúde em níveis de atenção: centros de saúde 

primários, centros de saúde secundários e hospitais-escola. Os Centros de 

Saúde Primários fazendo medicina curativa e preventiva com médico 

generalista, enfermeiros e com auxílio de especialista e visitadores. O termo 

atenção primária à saúde foi introduzido por White, Williams e Greenberg, em 

1961. 

Ao longo do tempo, a APS teve várias definições. Segundo MENDES, essa 

dificuldade deu-se porque o termo primário pode levar a uma compreensão de 

primitivo e simples. Alguns desses conceitos: 

 A atenção voltada à promoção da saúde e à prevenção das doenças. Em 

1974, no Canadá, foi realizado pelo Informe titulado: Uma nova 

perspectiva sobre a saúde dos canadenses. Ficou conhecido como 

Informe Lalonde. O Informe Lalonde sustenta que para alcançar melhorias 

na saúde das populações é necessário olhar para além da perspectiva 

biomédica clássica centrada na gestão da doença, incluindo os seus 

grupos de risco, acentuando a importância dos comportamentos das 

pessoas e dos efeitos do meio ambiente sobre a sua saúde (LALONDE, 

1974, p.6).   
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 O conjunto de serviços essenciais, acessíveis a indivíduos e famílias na 

comunidade a um custo que o país e a comunidade possam pagar (ALMA 

ATA, 1978). 

 O cuidado provido através de uma carteira de serviços, destinada ao 

manejo das doenças mais comuns; o primeiro nível de atenção à saúde 

que funciona como porta de entrada do sistema; um conjunto de atributos, 

tal como a definição do Instituto de Medicina, em 1978: acessibilidade, 

integralidade, coordenação, continuidade e transparência (INSTITUTE 

OF MEDICINE, 1978). 

 A estratégia para organizar o sistema de saúde como um todo e que 

orienta a atenção primária à saúde para a comunidade, que orienta os 

recursos para as necessidades de saúde de uma população e que coloca 

menos ênfase nas tecnologias mais densas voltadas aos cuidados 

agudos, em especial em hospitais (INSTITUTE OF MEDICINE, 1984). 

 A atenção as pessoas pobres de regiões carentes por meio de tecnologias 

de baixa densidade, a atenção primária seletiva (UNGER, 1986). O 

conceito de Atenção Primária Seletiva era uma proposta de Atenção 

Primária para países em desenvolvimento onde se elegeriam doenças 

prioritárias para serem acompanhadas na Atenção Primária desses 

países. 

 A oferta de uma cesta básica de serviços de saúde (BANCO MUNDIAL, 

1993). 

Segundo MELLO, o termo APS passa a ser largamente utilizado após a 

Conferência de Alma-Ata em 1978, ampliando o conceito de assistência médica 

primária que White demonstrou em seu trabalho de 1961 para uma ideia de 

investimento em saúde com o desenvolvimento socioeconômico da comunidade. 

No Brasil, contra toda uma corrente internacional, houve uma resistência por 

adotar-se o nome APS, passando, então, a adotar o nome Atenção Básica (AB). 

Os indícios apontam para uma opção ideológica. Uma vertente poderia ter sido 

relacionada a uma reação contrária à utilização de financiamento do Banco 

Mundial das políticas de saúde no Brasil. Outra vertente seria relacionada com 

a discordância de alguns estudiosos de saúde em relação à APS, porque 

julgavam ser superficiais seus fundamentos apresentando uma visão 
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reducionista dos fenômenos sociais e seus determinantes (MELLO, 2009, p. 

210). 

A APS tem como característica resolver cerca de 90% dos problemas de 

saúde das pessoas e ser uma integradora ou coordenadora dos cuidados de 

saúde dentro do sistema de saúde intersetorial. Outra característica era produzir 

mais saúde ao menor custo. Assim, ela tem a função de coordenação do 

cuidado, a continuidade do cuidado, a longitudinalidade do cuidado e a função 

de porta de entrada. Além disso fazer governança clínica, com resolubilidade e 

menores custos, lançando mão de medicina baseada em evidências (MENDES, 

2009). 

A APS deve ser o primeiro ponto de contato das pessoas com o sistema de 

saúde. Os atributos da APS são (STARFIELD, 2002):  

 Acessibilidade – porta de entrada do sistema de saúde. 

 Integralidade – responsável pelo atendimento das pessoas levando-se em 

conta problemas de saúde em diversos ciclos de vida e que saúde é um 

estado de bem-estar físico, social e emocional.  

 Coordenação - gerenciamento do fluxo do atendimento das pessoas 

dentro de todos os níveis do sistema de saúde. 

 Continuidade ou longitudinalidade – acompanhar as pessoas ao longo do 

tempo. 

 Responsabilidade – os profissionais que atuam na APS são responsáveis 

pelos cuidados de saúde das pessoas. 

 Orientação para cuidados individuais, a família e a comunidade. 

Um estudo realizado por Barbara Starfield com 11 países industrializados 

(Alemanha, Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, Filândia, Holanda, 

Reino Unido, Suécia e Estados Unidos) demonstrou que os sistemas de Saúde 

orientados pela atenção primária à saúde (APS) estão associados com 

(STARFILED, 2002, p.34): 

 Menores custos 

 Maior satisfação da população 

 Melhores Níveis de Saúde 
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 Menor uso de medicamentos. 

Durante as discussões ao longo do tempo acerca da reorganização dos 

sistemas de saúde faz-se necessário que a APS, além de ser o primeiro contato 

de saúde das pessoas, deve ser a base do sistema de saúde. Utilizar 

ferramentas de Medicina baseada em evidência e gerenciar os recursos e o 

acesso de toda a rede de saúde, fará com que os recursos em saúde sejam 

otimizados, com avaliação de riscos da situação de saúde das pessoas.  

Em 2006, o Ministério da Saúde lança Política Nacional de Atenção básica 

(PNAB) através da Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006. A PNAB foi 

construída com base nas diretrizes do Pacto Pela Vida e reforça a ESF como 

modalidade de Atenção Primária no Brasil e porta preferencial de entrada do 

sistema de saúde. Em seu capítulo I – Dos princípios gerais: 

“A Atenção Básica tem como fundamentos: 

 I - possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de 

saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta 

de entrada preferencial do sistema de saúde, com território 

adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação 

descentralizada, em consonância com o princípio da equidade; 

II - efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: 

integração de ações programáticas e demanda espontânea; 

articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de 

agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho 

de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado 

na rede de  serviços; 

III - desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre 

as equipes e a população adstrita, garantindo a continuidade das 

ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado; 

IV - valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e 

do acompanhamento constante de sua formação e 

capacitação; 

V - realizar avaliação e  acompanhamento sistemático dos 

resultados alcançados, como parte do processo de 

planejamento e programação; 
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VI - estimular a participação popular e o controle social, visando 

à operacionalização da Atenção Básica, o que se define como 

áreas estratégicas para atuação em todo o território nacional a 

eliminação da hanseníase, o controle da tuberculose, o controle 

da hipertensão arterial, o controle do diabetes mellitus, a 

eliminação da desnutrição infantil, a saúde da criança, a saúde 

da mulher, a saúde do idoso, a saúde bucal e a promoção da 

saúde. O processo de pactuação da Atenção Básica seguirá 

regulamentação específica do Pacto de Gestão. O Piso da 

Atenção Básica (PAB) constitui-se no componente federal para 

o financiamento da Atenção Básica, sendo composto de uma 

fração fixa e outra variável.” (PNAB, 2006, p.11) 

A PNAB de 2006 define, também, as competências de cada esfera de 

governo, a infraestrutura necessária para a realização de ações de APS, o 

processo de trabalho das equipes de ESF, o processo de educação permanente 

das equipes de ESF, a introdução das equipes de Saúde bucal na ESF e as 

atribuições de cada profissional da equipe de ESF. 

Em 2012, é lançada uma nova PNAB que acrescenta, a todas as ações e 

forma organizativa da ESF, equipes de atenção básica para populações 

específicas, ou seja: Equipes do Consultório na Rua e Equipes de Saúde da 

Família para o Atendimento da População Ribeirinha da Amazônia Legal e 

Pantanal Sul Mato- Grossense. Além de acrescentar à ESF o Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF) e o Programa Saúde nas Escolas (PNAB, 2012, p. 62). 

Na publicação da organização Pan-Americana de saúde em seu número 2 

da série de oficina regional, A renovação da Atenção Primária a Saúde nas 

Américas fala da formação da Medicina para a Atenção Primária `a Saúde. No 

texto há, inicialmente, a seguinte pergunta: Por que essa proposta agora? A 

resposta da publicação é porque parte da população das Américas está 

passando por situações de exclusão social e de saúde: 230 milhões de 

habitantes (46%) não têm seguro de saúde; 125 milhões (25%) não têm acesso 

permanente a serviços básicos de saúde, 120 milhões por razões econômicas e 

107 milhões por razões geográficas; 17% dos nascimentos acontecem sem 

atenção de pessoal qualificada da saúde; 680 mil crianças não completam seu 
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programa de vacinação e 152 milhões vivem sem acesso à água potável e ao 

saneamento básico (OPAS, 2008, p.1) . 

No texto: Saúde da Família agora mais do que nunca, é apontada como 

um grande desafio para o crescimento da Atenção Primária à Saúde do país, a 

formação de pessoal para trabalhar no modelo de APS adotada pelo Brasil - 

Estratégia Saúde da Família (MENDONÇA, 2009, p.1496). 

 

3.3. A Estratégia Saúde da Família 

 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) surge no Brasil, na década de 

90, num formato de Programa, representando a Atenção Primária à Saúde (APS) 

do país. A ESF tem como característica ser centrada no indivíduo que faz parte 

de uma família e uma comunidade, seguimento longitudinal, integral, facilidade 

de acesso, porta de entrada do sistema de saúde e coordenadora do cuidado de 

uma população adstrita dentro de uma rede de assistência de saúde.  

As mudanças da Saúde no Brasil, implantação e melhoramento do SUS, 

seguiram uma tendência mundial de um processo de mudanças de paradigmas 

que culminam no surgimento da Saúde da Família como ferramenta para 

diminuição de custos causados pela excessiva especialização dos serviços de 

saúde em detrimento das relações entre o médico e o paciente. 

Ao PSF precede o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), 

criado em 1987, de forma emergencial no Nordeste para combater a mortalidade 

infantil e em 1991 como Programa Federal, primeiro no Nordeste e depois em 

todo o Brasil. O PACS teve ações exitosas no combate à cólera, nas localidades 

onde não havia médicos e profissionais de saúde, tendo sido associado ao 

combate da mortalidade infantil e materna, principalmente, no Norte e Nordeste 

do Brasil.  O PACS acabou por estimular que as Unidades Básicas Tradicionais 

fossem forçadas a mudar sua postura e a trabalhar mais próximo da 

comunidade. Surge, então, a necessidade da reorganização da Atenção 

Primária no Brasil. Simultaneamente, pontual e experencialmente em torno de 

programas de famílias e com a incorporação de diferentes modelos surge, em 
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Niterói- RJ, em 1992 e em Quixadá – Ceará, em 1993, um embrião do Programa 

Saúde da Família (ANDRADE, 2010, p.54).  

O Ministério da Saúde financiava parte da implantação e manutenção do 

Programa para os municípios responsáveis por gerenciar localmente o Programa 

e custear o restante que ficava faltando para viabilizar o Programa. Os recursos 

iniciais repassados pelo Ministério eram para montar as equipes que o município 

precisava e para compra de material de uso da equipe, meios de transporte, 

como carro, para visitas domiciliares e, bicicletas para acesso dos agentes 

comunitários. Além disto, mensalmente, era repassado um valor de manutenção 

da equipe que era utilizado para pagar parte dos salários dos integrantes da 

equipe. O restante era de responsabilidade do município. Esse financiamento do 

programa, inicialmente, era realizado por um convênio das secretarias de saúde 

com a FUNASA. Em 1996, passou a ser financiado pela tabela SAI-SUS. Em 

1996, através da Norma Operacional Básica de 1996, é instituído o Piso de 

Atenção Básica (PAB). Passa, então, a ser operacionalizado em 1998. O PSF 

inicia em 13 municípios que faziam parte do mapa da Fome (GUSSO & LOPES, 

2012, p.28). 

No ano de 2001, o PSF deixa de ser um Programa e passa a ser uma 

estratégia de reorientação da Atenção Primária e de todo o sistema de saúde 

brasileiro passando a se chamar Estratégia Saúde da Família (ESF). Em 2001, 

inicia-se o Programa de Consolidação e Expansão da Saúde da Família 

(PROESF). O PROESF tem como objetivo a expansão da cobertura e qualificar 

assistência. Foi um acordo celebrado com o Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) para apoiar a expansão da cobertura 

do Programa nos grandes municípios. O projeto deveria apoiar não somente a 

ampliação do número de equipes, mas também a qualificação, apoiando a 

estruturação dos serviços de referência, a adoção de tecnologias de informação, 

o suporte em educação permanente, bem como a adoção de mecanismos de 

monitoramento e avaliação.  (GUSSO & LOPES, 2012, p.28). 

No ano de 2006, o Ministério da Saúde lança a Política nacional de 

Atenção Básica (PNAB) que reafirma a ESF como modelo de Atenção Primária 

adotada pelo Brasil. Em 2012, lança a nova PNAB que acrescenta a todas as 

ações e forma organizativa da ESF equipes de atenção básica para populações 

específicas, serviços de apoio à ESF e intersetorial. 
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Em 2008, são criados os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

com a finalidade de aumentar a resolubilidade da ESF (GUSSO & LOPES, 2012, 

p.28).  

Características da ESF (MAGALHÃES, 2001): 

 Caráter Substitutivo: Quer dizer substituir uma prática de 

assistência. A situação que se deseja substituir é o Modelo 

Flexneriano. O modelo objetivado é o Modelo de Produção Social 

da Saúde. 

Paradigmas do Modelo Flexneriano: 

 Conceito de Saúde – Ausência de doença. 

 Prática Sanitária - Atenção médica (negativismo, doença). 

 Modelo Assistencial – Médico assistencial privatista 

     (indivíduo doente). 

 Intervenção – Dano (cura, óbito, sequela). 

 Abordagem – Setorial e médica. 

         Paradigmas do Modelo de Produção Social da Saúde: 

 Conceito de Saúde – Qualidade de vida (direito e cidadania). 

 Prática Sanitária – Vigilância à saúde (integralidade, positivismo, 

saúde). 

 Modelo Assistencial – Saúde da Família (família e seu espaço 

social). 

 Intervenção – Determinantes, riscos, danos. 

 Abordagem – Intersetorial e transdisciplinar. 

 

 Integralidade e Hierarquização -  atuar de forma integral e cuidar 

da saúde das pessoas, independente, da idade, sexo ou gênero, 

fase da vida. Atuar em problemas físico, sociais e emocionais. Vale 

dizer que hierarquização significa participar de um sistema com 

níveis de atenção em que a atenção primária seja capaz de 

resolver 85% dos problemas de saúde das pessoas e de lá seja 

referência para outros níveis, envolvendo o recebimento de uma 

resposta do seguimento dos pacientes em forma de contra 
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referência para que esse não seja perdido dentro do sistema de 

saúde. 

 Orientada por problemas – na ESF como modalidade de APS as 

pessoas atendidas, geralmente, não apresentam diagnóstico de 

doenças definidas, mas, sim, episódios de problemas.  O 

atendimento na ESF não pode ser focado na doença e, sim, no 

indivíduo que traz a cada encontro um episódio de problema, que 

pode ser fisiológico, psicológico ou social, de interesse do 

profissional e/ou da pessoa que está sendo cuidada. 

 Intersetorialidade – cabe à ESF articular entre diferentes setores a 

resolução dos problemas de saúde das pessoas. 

 Longitudinalidade – diz respeito a acompanhar as pessoas ao 

longo do tempo, o que evita que sejam submetidas a exames, 

medicações ou intervenções invasivas, desnecessários porque o 

profissional passa a conhecer a pessoa e seu comportamento 

diante das situações, como as reações do seu corpo. 

 Corresponsabilidade – procurar através da educação em saúde dar 

informações às pessoas para que elas sejam corresponsáveis pelo 

seguimento de seus problemas de saúde. O profissional da ESF 

estimula o autocuidado e a co-responsabilização. 

 Adstrição de clientela – na ESF há uma territorialização onde cada 

equipe seja responsável por uma área onde residam de 600 a 

1.000 famílias, com o limite máximo de 4.500 habitantes 

 Cadastramento – previamente ao início dos trabalhos das equipes 

de ESF, o Ministério da Saúde recomendava fazer um 

cadastramento da população. Nesse processo serão identificados 

os componentes familiares, a morbidade referida, as condições de 

moradia, saneamento e condições ambientais das áreas em que 

essas famílias estão inseridas. Essa etapa inicia o vínculo da 

unidade de saúde/ equipe com a comunidade, a qual é informada 

da oferta de serviços disponíveis e dos locais, dentro do sistema 

de saúde, que prioritariamente deverão ser a sua referência. Após 

o cadastramento e o conhecimento da realidade local a equipe 
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planejava as ações a serem realizadas no território e na unidade 

de ESF.   

A composição da equipe da ESF, era, inicialmente, composta por 1 

médico (com orientação generalista), 1enfermeiro, 1auxiliar de enfermagem e 4 

a 6 agentes comunitários de saúde, atendendo a um máximo de 4.500 pessoas. 

Passa a ser recomendando, em 2002, pelo Ministério da Saúde, com a PNAB, 

uma equipe de ESF, em média, para 3.000 pessoas e também a introdução da 

equipe de saúde bucal junto à equipe de ESF. 

A expansão da Saúde da Família tem sido contínua. Segundo dados do 

Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), o Brasil contava, em agosto 

de 2011, com 32.079 equipes de Saúde da Família, distribuídas em 5.284 

municípios. A cobertura populacional da ESF era de 53,1% e de Agentes 

Comunitários de Saúde 63,7%. Esses dados de cobertura têm grande variação 

quando considerados o porte populacional: quanto menor o município há uma 

tendência de maior ser a cobertura populacional da ESF. Por exemplo, em 

agosto de 2011, municípios com 5 mil habitantes ou menos tinham uma 

cobertura de 91%, contrastando com o percentual de 32,7% dos municípios de 

grande porte, com 500 mil habitantes ou mais (DAB, 2014).   

No caderno do Ministério da Saúde que fala sobre o Programa Saúde da 

Família, de 1997, há a descrição das atribuições de cada membro da equipe de 

Saúde da Família. 

Sobre o perfil do médico, nosso objeto de estudo, em especial sua 

formação na modalidade residência, registramos algumas informações (MS, 

1997, p.15): 

“Preferencialmente, o médico da equipe preconizada 

pelo PSF, deve ser um generalista, portanto, deve 

atender a todos os componentes das famílias, 

independentemente de sexo e idade. Esse profissional 

deverá comprometer-se com a pessoa, inserida em seu 

contexto biopsicossocial, e não com um conjunto de 

conhecimentos específicos ou grupos de doenças. Sua 

atuação não deve estar restrita a problemas de saúde 

rigorosamente definidos. Seu compromisso envolve 

ações realizadas enquanto os indivíduos ainda estão 

saudáveis. Suas atribuições básicas são: 
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-  prestar assistência integral aos indivíduos sob sua 

responsabilidade; 

 -  valorizar a relação médico-paciente e médico-família 

como parte de um processo terapêutico e de confiança; 

-  oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou 

doentes, visando a abordar os aspectos preventivos e 

de educação sanitária; 

-  empenhar-se em manter seus clientes saudáveis, 

quer venham às consultas ou não - executar ações 

básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em sua 

área de abrangência; 

-  executar as ações de assistência nas áreas de 

atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao 

trabalhador, ao adulto e ao idoso, realizando também 

atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e 

pequenas cirurgias ambulatoriais, entre outros; 

-  promover a qualidade de vida e contribuir para que o 

meio ambiente seja mais saudável; 

-  discutir de forma permanente - junto à equipe de 

trabalho e à comunidade - o conceito de cidadania, 

enfatizando os direitos à saúde e as bases legais que os 

legitimam; 

- participar do processo de programação e planejamento 

das ações e da organização do processo de trabalho das 

unidades de Saúde da Família.” 

Houve, desde então, uma grande expansão da ESF e um dos grandes 

problemas encontrados está na área de recursos humanos. Existe escassez de 

profissionais formados com o perfil, a competência e a habilidade voltados para 

esse paradigma da saúde. 

 

3.4. A Formação do Médico para Atuar na APS/ESF e as Políticas Públicas  

 

Uma Atenção Primária à Saúde bem organizada necessita ter profissionais 

bem formado. 

Importante: as competências básicas necessárias para atuar na APS são: ser 

capaz de realizar um cuidado integral, contínuo e centrado na pessoa; identificar 

problemas clínicos mais frequentes; fazer promoção e prevenção de saúde; 

saber trabalhar em equipe multidisciplinar e intersetorial; compreender e saber 
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trabalhar com as questões sanitárias e demandas da comunidade. Acrescentam-

se a essas competências não só trabalhar com problemas indefinidos, ou seja, 

incertezas clínicas em faixas etárias diferentes, como também ser capaz de 

prestar cuidados contínuos ao longo do tempo (GP APS, 2008). 

Segundo Starfield, para que aconteça uma APS de qualidade há que se ter 

profissionais que consigam desenvolver um trabalho pautado em alguns 

atributos: longitudinalidade, primeiro contato, integralidade da atenção, 

coordenação do cuidado, atenção centrada na família e orientação comunitária. 

As mudanças de paradigmas levam tempo para se estabilizarem e acontecerem 

de fato (STARFIELD, 2002) 

Na graduação houve várias tentativas de se buscar mudar a formação do 

médico no sentido de melhor prepará-lo para atuar na APS. Houve a Nova 

Diretriz Nacional Curricular para os cursos de Medicina de 2001. Alguns 

programas do Ministério da Saúde (MS) foram implantados a fim de que os 

alunos interagissem mais com os serviços e estreitassem as relações ensino-

serviço, principalmente na APS. Esses programas foram: Aprender SUS, Pro-

saúde, PET saúde, PROMED. Mais recentemente tivemos a Nova diretriz 

nacional para os cursos da Medicina em junho de 2014. 

Outros Programas no sentido de qualificar o médico para atuar na APS são 

voltados para médicos que lá atuam, mas não têm qualificação ou formação 

específica para trabalhar na APS. Dentre esses, temos o Telessaúde, um 

programa ligado a Universidades Federais e a cursos de Especialização em 

Saúde da Família ofertados aos médicos que trabalham na APS pelo UNA-SUS. 

Sobre formação especializada considerada padrão ouro temos a Residência em 

Medicina de Família e Comunidade. O Ministério da Saúde no intuito de trabalhar 

formando médicos especializados em APS estimula a abertura de vagas de 

residência em Medicina de Família e Comunidade custeando bolsas de 

Residência Médica, prioritariamente, nessa área. 

Em 1991, foi criada a Comissão Interinstitucional de Avaliação do Ensino 

Médico – Cinaem, com base na preocupação do Conselho Federal de Medicina 

com o ensino médico no país. Reuniram-se diversas entidades relacionadas com 

o ensino e a medicina. Durante os primeiros sete anos de existência, a Cinaem 

desenvolveu um amplo trabalho de avaliação do ensino médico, abrangendo 48 

das cerca de 80 escolas médicas existentes no Brasil, na época. As entidades 
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que participaram da Cinaem foram: Conselho Federal de Medicina, Associação 

Brasileira de Educação Médica, Associação Médica Brasileira, Associação 

Nacional dos Médicos Residentes, Conselho de Reitores das Universidades 

Brasileiras, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, Conselho 

Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, Direção Executiva Nacional 

dos Estudantes de Medicina, Federação Nacional dos Médicos e Sindicato 

Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Um dos pontos 

levantados pela Cinaem foi: “As escolas têm um papel tímido quanto à produção 

de conhecimentos (pesquisa) e prestação de serviços à comunidade (extensão). 

Como consequência, formam médicos inadequados às demandas sociais.” O 

trabalho da Cinaem também foi um fator influenciador para mudanças das 

diretrizes curriculares nos cursos de Medicina (MACHADO, 1999, p. 177). 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina, 

resolução cne/ces nº 4, de 7 de novembro de 2001 em seu art. 3º: 

“Art. 3º O Curso de Graduação em Medicina tem como perfil do 

formando egresso/profissional o médico, com formação 

generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar, 

pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença em 

seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva 

da integralidade da assistência, com senso de responsabilidade 

social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde 

integral do ser humano.” 

Em seu Art. 5º “A formação do médico tem por objetivo dotar o 

profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das 

seguintes competências e habilidades específicas:  I – promover 

estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos 

seus clientes/pacientes quanto as de sua comunidade, atuando 

como agente de transformação social; II - atuar nos diferentes 

níveis de atendimento à saúde, com ênfase nos atendimentos 

primário e secundário;” (Resolução CNE/CES nº 4, 2001, p. 1). 

Com essa nova Diretriz o Médico que se deseja formar é a proposta de um 

médico com uma orientação generalista. 

Com o Programa de Incentivo a Mudanças Curriculares nos Cursos de 

Medicina (PROMED), a OPAS, o MEC, o MS, junto com a Associação Brasileira 

de Educação Médica (ABEM) e a Rede Unida, lançam em 2002, o PROMED, 
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cooperação técnica patrocinada pelo Ministério da Saúde para as escolas de 

graduação em medicina que se dispuseram a adotar processos de mudança nos 

currículos de seus cursos, com enfoque nas necessidades de saúde da 

população e do SUS. O Termo de Referência do Programa, cujo lema era “uma 

nova escola médica para um novo sistema de saúde”, explicita três eixos para o 

desenvolvimento das mudanças: orientação teórica, abordagem pedagógica e 

cenários de prática.  Foi um programa que buscou incentivar as mudanças 

curriculares no sentido de levar o aluno graduando cava vez mais próximo da 

APS. Conforme documento referencial do Promed MS/MEC, as mudanças 

devem levar em conta...“as dimensões sociais, econômicas e culturais da 

população, instrumentalizando os profissionais para enfrentar os problemas do 

binômio saúde-doença da população na esfera familiar e comunitária e não 

apenas na instância hospitalar”, cujo modelo pedagógico tenha enquanto 

perspectiva o princípio do “equilíbrio entre excelência técnica e relevância 

social”..., ...“sustentado na integração curricular, em modelos pedagógicos mais 

interativos, na adoção de metodologias de ensino-aprendizagem centradas no 

aluno como sujeito da aprendizagem e no professor como facilitador do processo 

de construção de conhecimento” ... e ... “também, em relações de parceria entre 

as universidades, os serviços e os grupos comunitários, como forma de garantir 

o planejamento do processo ensino-aprendizagem, focalizado em problemas 

sanitários prevalentes” (PROMED, 2002, p.25). 

O Programa VER-SUS – Vivências e Estágios na Realidade do Sistema 

Único de Saúde é um projeto de iniciativa do Ministério da Saúde junto à 

Associação Brasileira da Rede Unida, o CONASS, o CONASEMS, a UNE, a 

FIOCRUZ e a UFRGS para qualificar a formação de profissionais de saúde 

engajados, críticos e mobilizados para a radical melhoria do sistema de saúde 

dos brasileiros. As visitas dos alunos ao sistema de saúde contam sempre com 

a figura de um “facilitador”, responsável por mediar e promover debates sobre 

assuntos pertinentes e por dar fluxo ao cronograma de trabalho construído 

coletivamente entre os envolvidos. O início dessa experiência foi em 2002 (VER-

SUS, 2002). 

Aprender SUS foi um programa lançado em 2004 pelo MEC e MS. Em sua 

cartilha de lançamento relata o seguinte objetivo para o programa Aprender SUS 

: “Considerando que a nossa história de formação e de exercício profissional em 
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saúde vem marcada pelo desenho flexneriano de ensino e trabalho, para ampliar 

a qualidade da atenção à saúde da população brasileira se torna essencial 

orientar as graduações em saúde para a integralidade e esse é o objetivo da 

política proposta pelo Ministério da Saúde para a mudança na formação dos 

profissionais de saúde no âmbito do ensino de graduação” (APRENDER SUS, 

2004, p. 9). 

O Pró-Saúde - Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional 

em Saúde (Pró-Saúde) é um Programa do Ministério da Saúde, por meio da 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), em 

parceria com a Secretaria de Educação Superior (SESU) e com o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do 

Ministério da Educação (MEC), e com o apoio da Organização Pan-Americana 

da Saúde (OPAS), instituído com o objetivo de realizar integração ensino-

serviço, visando à reorientação da formação profissional, assegurando uma 

abordagem integral do processo saúde-doença com ênfase na APS, 

promovendo transformações na prestação de serviços à população. O Pró-

Saúde foi lançado por meio da Portaria Interministerial MS/MEC nº 2.101, de 03 

de novembro de 2005, contemplando, inicialmente, os cursos de graduação das 

profissões que integram a Estratégia de Saúde da Família: Enfermagem, 

Medicina e Odontologia (PRO-SAÚDE, 2004).  

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET-Saúde é 

regulamentado pela Portaria Interministerial nº 421, de 03 de março de 2010, 

inspirado no Programa de Educação Tutorial - PET, do Ministério da Educação. 

Como uma das ações intersetoriais direcionadas para o fortalecimento da 

atenção básica e da vigilância em saúde, de acordo com os princípios e 

necessidades do Sistema Único de Saúde - SUS, o Programa tem como 

pressuposto a educação pelo trabalho e disponibiliza bolsas para tutores, 

preceptores (profissionais dos serviços) e estudantes de graduação da área da 

saúde, sendo uma das estratégias do Programa Nacional de Reorientação da 

Formação Profissional em Saúde, o PRÓ-SAÚDE, em implementação no país 

desde 2005 (PET-SAÚDE, 2010).  

No dia 23 de junho de 2014, é publicada, em diário oficial da união, a nova 

diretriz nacional para os cursos de Medicina. Essa diretriz traz um novo curso de 



39 
 

Medicina voltado para três áreas prioritárias na formação do médico onde o 

graduando de Medicina deve desenvolver competências básicas em:  

 Atenção à saúde - voltados para um processo de ensino-

aprendizagem de assistência individual e coletiva 

 Gestão em Saúde – organização do trabalho em saúde. 

 Educação em Saúde - necessidades de aprendizagem individual e 

coletiva; construção e socialização do conhecimento; 

desenvolvimento do pensamento científico.  

A nova diretriz fala sobre o internato com aumento de carga horária na 

Atenção Básica no capítulo III -Dos conteúdos curriculares e do projeto 

pedagógico do curso de graduação em medicina, em seu artigo 24, parágrafo: 

“§ 3° O mínimo de 30% (trinta por cento) da carga horária prevista para 

o internato médico da Graduação em Medicina será desenvolvido na 

Atenção Básica e em Serviço de Urgência e Emergência do SUS, 

respeitando-se o mínimo de dois anos desse internato. 

§ 4º Nas atividades do regime de internato previsto no parágrafo anterior 

e dedicadas à Atenção Básica e em Serviços de Urgência e Emergência 

do SUS, deve predominar a carga horária dedicada aos serviços de 

Atenção Básica sobre o que é ofertado nos serviços de Urgência e 

Emergência. 

§ 5º As atividades do regime de internato voltadas para a Atenção Básica 

devem ser coordenadas e voltadas para a área da Medicina Geral de 

Família e Comunidade” (RESOLUÇÃO CNE/CES, nº 3, 2014, p.10) 

Essa mudança na Diretriz reforça a formação do profissional médico com 

uma base generalista. 

Outras ações do Ministério da Saúde na busca de formar profissionais para 

o SUS, qualificar o SUS e, por conseguinte, aumentar a resolubilidade do SUS 

e da ESF lançam mão de uma estratégia de qualificação que é o Programa 

Telessaúde Brasil Redes em 2007. Segundo a definição do Programa 

encontrado no manual do Telessaúde: “O Programa Telessaúde Brasil Redes 

objetiva não apenas fomentar as atividades de Educação Permanente em 

Saúde, aproximando-as das equipes de APS localizadas em qualquer ponto do 

país, mas ofertar estratégias de apoio assistencial que fortaleçam a integração 

entre os serviços de saúde ampliando a resolutividade dos mesmos” 

(Telessaúde, 2012). 
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O Decreto Nº 7.385, de 8 de dezembro de 2010, institui o Sistema 

Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde - UNA-SUS, incluindo outras 

providências. A UNA-SUS é uma modalidade de ensino semipresencial que tem 

como objetivo formar profissionais para trabalhar na APS do Brasil. Dentre os 

cursos da UNA-SUS ocorre o curso de Especialização em Saúde da Família, em 

que muitos médicos que já trabalham na ESF passam por essa modalidade de 

formação e recebem certificação por uma Universidade Pública de Especialista 

em Saúde da Família (DECRETO nº 7.385, 2010).  

Em outubro de 2009, foi lançado pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde (SGTES), do Ministério da Saúde (MS), e pela Secretaria 

de Educação Superior, do Ministério da Educação (MEC), o Programa Nacional 

de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas (Pró-

Residência). Através do Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos 

Especialistas em Áreas Estratégicas (Pró-Residência), a SGTES busca 

incentivar a abertura de Programas de Residência em áreas que ela julga serem 

necessárias à formação de médicos especialistas, para atender à população 

brasileira, custeando bolsas de residências médica para áreas prioritárias. A 

escolha da especialidade e das regiões mais necessitadas de especialistas no 

país é realizada de comum acordo com gestores do SUS. A especialidade para 

a qual mais foram distribuídas bolsas foi a Medicina de Família e Comunidade 

(MFC). Foram distribuídas um total de 272 bolsas para MFC, em 2009, quando 

iniciou o programa (PETTA, 2013). 

Em 1º de setembro de 2011, o Ministério da Saúde lançou, em conjunto com 

o Ministério da Educação, a portaria interministerial nº 2.087, que instituiu o 

Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica – PROVAB. O 

objetivo é estimular e valorizar o profissional de saúde que atua em equipes 

multiprofissionais no âmbito da Atenção Básica e da Estratégia de Saúde da 

Família e levá-los para localidades com maior carência para esse serviço. O 

PROVAB prevê atuação de profissionais de saúde durante 12 meses em 

diversos postos de atuação pelo país, supervisionados por uma instituição de 

ensino, sendo obrigatória a participação em curso de especialização em Atenção 

Básica provido pela Rede UNA-SUS. Semanalmente, o profissional terá 32 horas 

de atividades práticas nas Unidades de Saúde e 8 horas no curso de 

especialização. Este é ministrado por 12 das instituições que compõem a Rede 
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UNA-SUS, que apoia a promoção da formação e a qualificação a distância 

gratuitamente (PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 2.087, 2011). 

Em 07 de julho de 2013, a Medida Provisória 621 cria o Programa Mais 

Médicos para o Brasil (PMMB) e a Lei 12.871 de 22 de outubro de 2013: capítulos 

da Formação Médica no Brasil e Projeto Mais Médicos para o Brasil. O Programa 

Mais Médicos vem com a proposta de ordenar a formação de médicos e 

especialistas médicos no Brasil mas, também, é uma estratégia de provimento 

de profissionais médicos. Os dados em que a SGTES se baseia são de estudo 

do MEC e do PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio), 

demonstrando que nos últimos 10 anos foram formados 93.000 médicos e 

criados 146.000 postos de trabalho. O PMMB amplia 11,5 mil vagas e cria 12,4 

mil novas vagas de residência médica. O Brasil sairá de 374 mil para 600 mil 

médicos até 2026, atingindo a meta de 2,7 médicos por mil habitantes. Os eixos 

do Programa são: Provimento emergencial de profissionais; ampliação e 

melhoria de infraestrutura das unidades de APS; ampliação da oferta de vagas 

na graduação da Medicina e de residência médica; reorientação à formação para 

áreas prioritária como a APS, mudando o eixo dos locais de formação para locais 

de difícil provisão médica. Na área de formação, propõe novas diretrizes 

curriculares para os cursos de Medicina com 30% da carga do internato na APS 

e na Urgência e Emergência. Os alunos ingressantes no curso de Medicina terão 

uma avaliação chamada de Avaliação Progresso que ocorre a cada 2 anos e tem 

como objetivo avaliar se a graduação desenvolve competências de acordo com 

as mudanças curriculares.  Sobre Residência Médica, o PMMB pretende acabar 

com o déficit de vagas em programas de residência, as quais, no ano 2012, eram 

cerca de 4000 vagas de déficit. Além disso, através da Lei 12.871/13 que prevê 

que, em 2018, a especialidade Medicina de Família e Comunidade, chamada 

Medicina Geral, Familiar e Comunitária pela Lei que institui o PMMB, passa a ser 

pré-requisito de acesso para outros Programas de Residência exceto nove 

cursos: Genética, Medicina do Trabalho, Medicina do Tráfego, Medicina 

Esportiva, Medicina Física e Reabilitação, Medicina legal, Medicina Nuclear, 

patologia e Radioterapia (BRASIL, Lei Nº 12.871, 2013).  

A mudança do modelo biomédico, hospitalocêntrico e reducionista, parte para 

um modelo centrado na pessoa, valorizando a APS como coordenadora do 

cuidado integral, levando tempo para acontecer nos cursos de graduação. A ESF 
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cresce a cada ano de forma acelerada em todo o Brasil, necessitando, assim, de 

profissional bem formado na área. Cada vez mais torna-se necessário um 

Programa de pós-graduação para formar o médico para trabalhar na APS.  O 

padrão ouro de formação médica especialista é a Residência Médica.  

Um estudo realizado na Universidade de Montes Claros demostrou que 

equipes onde atuavam profissionais com residência em medicina de família e 

comunidade apresentaram escores dos atributos da APS mais elevados do que 

os escores das equipes onde os profissionais não possuíam tal qualificação. Os 

autores concluíram que a especialização na modalidade residência de medicina 

de família e comunidade para médicos apresenta potencialidades para a 

transformação do modelo de atenção, a partir dos atributos da APS (LEÃO, 

2011). 

 

3.5.  Medicina de Família e Comunidade 

 

 

Figura 3 . The Doctor, Sir Samuel Luke Fieldes (1887). (inspirado pela morte de seu próprio filho, descreve um médico 

pensativo que presta atenção a uma criança gravemente doente, observado de longe pelo pai apreensivo, e com a mãe 

debruçada sobre a mesa, desesperada) 

A história da Medicina de Família e Comunidade tem início em 1880 quando 

médicos ingleses fazem um movimento de enxergar “o paciente como Pessoa” 

em um contraponto do movimento niilista que desacreditava em qualquer 

tratamento que não fossem com drogas e que não pudesse ser provado 

cientificamente. Dessa época também é a expressão de “Médico de cabeceira” 
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porque esses médicos, considerados não acadêmicos, permaneciam próximos 

de seu paciente à beira do leito confortando-os. Após o final da 2ª guerra 

mundial, os sistemas de saúde passam por um reajuste. Na Inglaterra, é 

implantado o Sistema Nacional de Saúde (NHS) e passam a ter o general 

practitioner (denominação de médico de família na Inglaterra) tomando conta de 

2000 a 3000 pessoas. Nos Estados Unidos, também, inicia-se, no ano de 1960, 

em um contraponto à superespecialização e à redução do corpo em partes, a 

atuação do Family Physician. No Brasil, na década de 70, surge o primeiro 

esboço de Médico de Família como especialidade médica (LOPES, 2009, p.37). 

A Medicina de Família e Comunidade nesse texto, também, será chamada 

de Medicina de Família para aproximar do nome da especialidade mais utilizado 

internacionalmente. É considerada a especialidade médica mais indicada para 

trabalhar na APS em todo o mundo. A Medicina de Família tem sua prática 

centrada na pessoa e não na doença. Trabalha com uma abordagem pautada 

na relação médico-paciente e por isso se torna um médico com características 

de “médico pessoal”. O Médico de Família tem sua ação baseada em conhecer 

o indivíduo dentro de um contexto de relações familiares, de trabalho, de 

ambiente e com a ideia de que a maneira com que o indivíduo lida com essas 

relações podem influenciar seu estado de saúde. Importante é dizer que a 

Medicina de Família é uma especialidade que obriga o médico a trabalhar com 

incertezas e a saber afastar os perigos. Ele trabalha com todas as faixas etárias, 

com sinais e sintomas indiferenciados, com forte influência na estrutura familiar 

e na comunidade (ANDERSON, 2007). 

No texto da World Organization of National Colleges, Academies and Academic 

Associations of General Practitioners / Family Physicians (Wonca) de 2010, escrito 

sobre a definição iberoamericana do Médico de Família e Comunidade fala que 

a “APS é a estratégia e a Medicina de Família e Comunidade, a disciplina para 

realizá-la.” Nesse mesmo texto há as características da Medicina de Família e 

Comunidade, ou seja (CASTILLO, 2010): 

 Primeiro contato. 
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 Segundo contato e uma referência interna – funcionar como 

especialidade de interconsulta dentro de uma equipe 

multidisciplinar. 

 Ser uma especialidade que permita acessibilidade, continuidade e 

longitudinalidade dentro do sistema de saúde. 

 Pautada na relação médico-paciente. 

 Gestão de recursos – manejar recursos com racionalidade e ética. 

 Modelo centrado na pessoa. 

 Tomada de decisões. 

 Características de atendimentos de problemas agudos, crônicos, 

indiferenciados, em todas as faixas etárias e gêneros. 

 Dimensão da abordagem dos problemas – integral. 

 Trabalhar em equipe. 

 Trabalhar em todos os níveis de prevenção – trabalha com 

educação e promoção de saúde e em todos os níveis de 

prevenção. 

Nesse mesmo documento da Wonca, para definição do perfil do Médico de 

Família da iberoamérica, fala sobre o Médico de Família ter a característica de 

médico pessoal, voltado para a comunidade, realizar gestão de saúde e trabalhar 

com docência e pesquisa (CASTILLO, 2010). 

Segundo a definição européia de Medicina Geral e Familiar (nome similar 

para Medicina de Família e Comunidade adotado em Portugal), os Médicos de 

Família são: “médicos pessoais, principalmente, responsáveis pela prestação de 

cuidados abrangentes e continuados a todos os indivíduos que os procurem, 

independentemente da idade, sexo ou afecção. Cuidam de indivíduos no 

contexto das suas famílias, comunidades e culturas, respeitando sempre a 

autonomia dos seus pacientes” (WONCA, 2002, p.12). 

Esse mesmo texto ainda dispõe sobre as características do Médico de 

Família:  

 “Ser o primeiro ponto de contato médico com o sistema de saúde. 

 Utilizar de forma eficiente os recursos de saúde através da 

coordenação de cuidados. 
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 Desenvolver uma abordagem centrada na pessoa, orientada para o 

indivíduo, a sua família e a sua comunidade. 

 Estabelecer uma relação ao longo do tempo com o paciente. 

 Tomar de decisões determinadas pela prevalência e pela incidência 

de doença na comunidade. 

 Gerar simultaneamente problemas agudos e crônicos de pacientes 

individuais. 

 Gerar afecções que se apresentam de forma indiferenciada num 

estádio precoce da sua história natural, podendo necessitar de uma 

intervenção urgente. 

 Lidar com problemas de saúde em todas as suas dimensões física, 

psicológica, social, cultural e existencial” (WONCA, 2002, p. 9). 

O texto também dispõe as competências nucleares do Médicos de 

Família: 

 “Gestão de cuidados de saúde primários 

 Cuidados centrados na pessoa. 

 Aptidões específicas de resolução de problemas. 

 Abordagem abrangente 

 Orientação comunitária. 

 Modelação holística” (WONCA, 2002, p.13). 

A definição do Médico de Família e Comunidade pela Sociedade 

Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) tem os seguintes 

objetivos para a MFC (CNRM, 2006, p. 29): 

 “Atuar, prioritariamente, no âmbito da APS, a partir de uma abordagem 

biopsicossocial do processo saúde-adoecimento. 

 Desenvolver ações integradas de promoção, recuperação da saúde no 

nível individual e coletivo. 

 Priorizar a prática médica centrada na pessoa. 

 Coordenar os cuidados de saúde da pessoa, família e comunidade. 

 Atender com qualidade e resolubilidade. 

 Desenvolver, planejar, executar e avaliar, junto à equipe de saúde, 

programas integrais de atenção à saúde. 

 Estimular a resiliência, a participação e a autonomia das pessoas, das 

famílias e da comunidade. 

 Desenvolver novas tecnologias em APS.” 
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Sobre as habilidades que o Médico de Família tem que desenvolver ao 

longo da residência, segundo a SBMFC (CNRM, 2006, p. 29): 

 Prática Médica 

 Ensino e Pesquisa 

 Gerenciamento 

 Relativas ao Sistema de Saúde 

Sobre as competências Clínicas em Nível Primário (CNRM, 2006, p. 29): 

 Pré-Natal, puerpério e assistência ao parto normal. 

 Saúde da criança e do adolescente 

 Saúde da mulher 

 Saúde do homem 

 Saúde do idoso 

Sobre demais competências (CNRM, 2006, p. 29): 

 Competências clínicas em nível secundário e terciário com a finalidade 

de funcionar como gestor do cuidado. 

 Abordagem sistêmica da família. 

 Abordagem comunitária.” 

 

3.6. A Residência Médica 

 

A Residência Médica é uma modalidade de especialização médica onde o 

pós-graduando realiza seu aprendizado, prioritariamente, prático (80-90% da 

carga horária de 60 horas semanais) sempre na presença de um médico, com 

especialização na área em que se propõe especializar-se, acompanhando-o, de 

perto, em suas atividades. É considerada o padrão ouro de formação de 

especialistas médicos, porque essa característica de um processo de 

ensinamento na prática é muito diferente de outra modalidade de especialização, 

onde a maior parte do ensino-aprendizagem dá-se no campo teórico. 

Essa modalidade de formação de especialistas médicos inicia em Baltemore, 

nos EUA, no Hospital Johns Hopkins, em meados de 1890. Os primeiros 

programas existentes foram criados por William Stewart Halsted em cirurgia 

geral e William Osler em Medicina Interna. Inicialmente, os médicos que estavam 

fazendo a formação residiam no Hospital e por isso foram chamados de médicos 
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residentes, tendo dedicação integral ao serviço, sem prazo determinado para 

conclusão (LIMA, 2010).   Um dos aforismos de Sir William Osler que reflete bem 

seu pensamento sobre a Residência Médica:"A medicina é aprendida à beira 

do leito e não nos anfiteatros”(BEAN, 1950). 

No Brasil, a Residência Médica inicia-se em 1944, no Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da USP, com os Programas de Cirurgia e Clínica 

Médica. Em 5 de setembro de 1977, o Decreto Nº 80.281 passa a regulamentar 

a Residência Médica, criando a Comissão Nacional de Residência Médica e 

tomando outras providências. Em seu Art. 1º, define o que será considerado 

Residência Médica e, em seu § 1º, define quais os Programas de Residência 

serão desenvolvidos: 

“Art. 1º A Residência em Medicina constitui modalidade do 

ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de 

curso de especialização, caracterizada por treinamento em 

serviço em regime de dedicação exclusiva, funcionando em 

Instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de 

profissionais médicos de elevada qualificação ética e 

profissional. 

 § 1º Os programas de Residência Médica serão desenvolvidos, 

preferencialmente, em uma das seguintes áreas: Clínica Médica; 

Cirurgia Geral; Pediatria; Obstetrícia e Ginecologia; Medicina 

Preventiva e Social” (DECRETO nº 80.281, 1977) 

A lei LEI Nº 6.932, de 7 de julho de 1981 dispõe sobre as atividades do 

médico residente e dá outras providências(LEI nº 6.932, 1981). 

Em 1985 pelo Decreto nº 91.364 de 21 de junho altera a redação do § 1º, do 

artigo 2º do Decreto 80.281/77, que assim dispõe sobre a constituição da 

Comissão Nacional de Residência Médica: 

“§ 1º - A Comissão Nacional de Residência Médica será 

composta de 9 (nove) membros, designados pelo Ministro da 

Educação, e assim constituída: 

a. o Secretário da Secretaria da Educação Superior do Ministério 

da Educação, membro nato da Comissão e seu Presidente; 
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b. um representante da Comissão de Ensino Médico do 

Ministério da Educação; 

c. um representante do Ministério da Saúde; 

d. um representante do Ministério da Previdência e Assistência 

Social; 

e. um representante do Conselho Federal de Medicina; 

f. um representante da Associação Brasileira de Escolas 

Médicas; 

g. um representante da Associação Médica Brasileira; 

h. um representante da Federação Nacional dos Médicos; 

i. um representante da Associação Nacional de Médicos 

Residentes” (DECRETO nº 91.364, 1985). 

Em 1987, a CNRM estabeleceu as Comissões Estaduais de Residência 

Médica com o atributo de assessorar a CNRM. 

Em 2006, a Resolução nº - 2, de 17 de maio dispõe sobre requisitos mínimos 

dos Programas de Residência Médica e dá outras providências. 

No decreto Nº 7.562, de 15 de setembro de 2011 dispõe sobre a Comissão 

Nacional de Residência Médica e o exercício das funções de regulação, 

supervisão e avaliação de instituições que ofertam residência médica e de 

programas de residência médica. Localmente há as comissões de 

Residência Médica – COREMEs que na Resolução N º 2 de 03 de julho de 2013 

dispõe sobre a estrutura, a organização e o funcionamento das Comissões de 

Residência Médica das instituições de saúde que oferecem programas de 

Residência Médica e tomam outras providências (DECRETO nº 7.562, 2011). 

Existem no Brasil cinquenta e três especialidades médicas reconhecidas. 

Dessas 29 são de acesso direto e 37 exigem uma formação anterior em uma 

especialidade mãe de acesso direto.  A Medicina de Família e Comunidade é 

considerada uma especialidade de acesso direto. O tempo de formação varia de 

dois a cinco anos. A Medicina de Família e Comunidade tem como tempo de 

formação 2 anos (MICHEL, 2011). O financiamento da bolsa é realizado 

prioritariamente por verba pública federal (Ministério da Educação e Ministério 
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da Saúde), Estadual, Municipal e parte por Instituições particulares. O residente 

recebe uma bolsa mensal no valor de R$ 2.976,26 (dois mil, novecentos e 

setenta e seis reais e vinte e seis centavos). Esse valor passou a vigorar em 1º 

de julho de 2013. A carga horária da residência é de 60 horas semanais 

(PORTARIA INTERMINISTERIAL nº 9, 2013). 

Em 2014 foram autorizadas pela CNRM, no Brasil, 21.138 vagas de 

Residência Médica sendo que 13.825 nos 29 programas de acesso direto e 

7.313 nos 37 programas com exigência de pré-requisito. Em Medicina de Família 

e Comunidade temos 138 programas com 1.040 vagas autorizadas para 2014. 

Em 2018, a Lei 12.871/13 que institui o Programa Mais Médicos e dá outras 

providências prevê que existirão programas de Residência com acesso direto e 

programas que passarão por 1 ou 2 anos de Residência em Medicina Geral de 

Família e Comunitária (nome considerado equivalente a Medicina de Família e 

Comunidade pela casa civil da República na escrita desta lei). No seu 

“CAPÍTULO III - DA FORMAÇÃO MÉDICA NO BRASIL, no art. 6º: 

Art. 6º Para fins de cumprimento da meta de que trata o art. 5º, será 

considerada a oferta de vagas de Programas de Residência Médica nas 

seguintes modalidades: 

I - Programas de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade;  

II - Programas de Residência Médica de acesso direto, nas seguintes 

especialidades: 

a) Genética Médica 

b) Medicina do Tráfego 

c) Medicina do Trabalho 

d) Medicina Esportiva 

e) Medicina Física e Reabilitação 

f) Medicina Lega 

g) Medicina Nuclear 

h) Patologia  

i) Radioterapia. 
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Art. 7º O Programa de Residência em Medicina Geral de Família e 

Comunidade tem duração mínima de 2 (dois) anos. 

§ 1º O primeiro ano do Programa de Residência em Medicina Geral de 

Família e Comunidade é obrigatório para o ingresso nos seguintes 

Programas de Residência Médica: 

I - Medicina Interna (Clínica Médica) 

II - Pediatria 

III - Ginecologia e Obstetrícia 

IV - Cirurgia Geral 

V - Psiquiatria 

VI - Medicina Preventiva e Social. 

§ 2º Será necessária a realização de 1 (um) a 2 (dois) anos do Programa de 

Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade para os demais 

Programas de Residência Médica, conforme disciplinado pela Comissão 

Nacional de Residência Médica (CNRM), excetuando-se os Programas de 

Residência Médica de acesso direto.  São eles: Genética Médica; Medicina 

do Tráfego; Medicina do Trabalho; Medicina Esportiva; Medicina Física e 

Reabilitação; Medicina Legal; Medicina Nuclear; Patologia e Radioterapia” 

(LEI Nº 12.871, 2013). 

Assim é desenhado o futuro da Residência Médica no Brasil. 

 

3.7. Residência em Medicina de Família e Comunidade 

 

No texto A Medicina de Família e Comunidade e sua entidade nacional: 

histórico e perspectivas de Joao Werner Falk, 2004, há uma divisão da história 

da Medicina de Família e Comunidade em cinco fases (FALK, 2004). 

A primeira fase, de 1974 – 1980, inicia-se em 1976 com a criação do 

Programa de Residência em Saúde Comunitária no Centro Escola Murialdo em 

Porto Alegre (ativo até hoje), o programa do Projeto Vitória na cidade de Vitória 

de Santo Antão (extinto em 1986), próximo a Recife e o programa do Serviço de 

Medicina Integral da UERJ (ativo até hoje). A partir de 1978 após a Conferência 
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de Alma Ata onde tinha como lema “Saúde para todos no ano 2000” e com a 

organização de Saúde sendo coordenada pela Atenção Primária à Saúde (APS) 

foi reforçando a importância de formar especialistas para atuarem na APS, 

surgindo vários outros programas de residência médica nessa área. 

A segunda fase, de 1981 a 1985. Em 1981, reconhece os diferentes formatos 

e as nomenclaturas de Residência que era o embrião da Medicina de Família e 

os une sob o nome de Programa de Residência em Medicina Geral e 

Comunitária (MGC) na Resolução 07/81. Nessa época os coordenadores dessas 

Residências se uniram e formaram a Sociedade Brasileira de Medicina Geral e 

Comunitária (SBMGC) com sede em Petrópolis, ficando inativa até 1985.    

A terceira fase, de 1986 a 1994. Em outubro de 1986, o Conselho Federal de 

Medicina (CFM) reconhece a MGC como especialidade e a SBMGC como sua 

representante através da Resolução 1.232/86. Em 1988 a SBMGC é desativada. 

Em 1990 com o surgimento do SUS é reativada pela Sociedade Gaúcha de 

MGC. Em 1994, é criado o Programa Saúde da Família. Apesar da criação do 

PSF, a SBMGC é desativada mais uma vez. 

A quarta fase, de 1995 a 2000. Os Médicos Sanitaristas, ligados à Associação 

Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO), achavam que a 

MGC era como a Medicina de Família dos Estados Unidos e julgavam que essa 

Medicina promovia uma “saúde pobre para pobres”. Na época, o INAMPS 

financiava a maioria das bolsas de Residência e o seu presidente estava ligado 

à ABRASCO. O INAMPS, então, corta as bolsas dos Programas de Medicina 

Geral e Comunitária, sendo esses programas praticamente extintos.  Alguns 

mudaram de nome para Medicina Preventiva e Social. Com o PSF, o mercado 

para o Médico de Família começa a crescer e existem poucos médicos formados 

nessa área. Em 2000, começa haver um estímulo a partir do I Encontro Luso-

Brasileiro de Medicina Geral e Comunitária onde houve uma reunião para 

reativação da SBMGC. 

Quinta fase, 2001 a 2004. Em 2001, a especialidade muda de nome e passa 

a ser chamada Medicina de Família e Comunidade e a SBMGC é reativada com 

o nome de Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade 

(SBMFC). Em 2002, a SBMFC filia-se à Confederação Iberoamericana de 
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Médicos de Família (CIMF), a Organização Mundial de Médicos de Família 

(WONCA). Em 2003, é filiada à Associação Médica Brasileira (AMB). Em 2003, 

faz sua primeira titulação em Medicina de Família e Comunidade. 

Após essas fases descritas por Falk, o grande desafio da especialidade 

Medicina de Família e Comunidade passa a ser formar especialistas com 

qualidade, de uma forma veloz e que os programas comecem a ter o mesmo 

formato ou a mesma direção. Inicia um crescimento gradativo do número de 

vagas para a Residência de MFC no país. Em 2003, existiam 29 Programas de 

Medicina de Família e Comunidade com 218 vagas. Em 2014 passa a ter 138 

programas com 1.040 vagas autorizadas.  

Gráfico1. Situação dos PRMs em Medicina de Família e Comunidade

 

Fonte: Ministério da Saúde, SGTES, DEPREPS. 

Os pré-requisitos mínimos para o funcionamento de um Programa de 

Residência em MFC estão descritos na resolução nº 2, de 17 de maio de 

2006 que dispõe sobre requisitos mínimos dos Programas de Residência 

Médica e dá outras providências. Nessa resolução a Sociedade Brasileira de 

Medicina de Família e Comunidade descreve os requisitos para montar e 

fazer funcionar um Programa de Residência em MFC a saber: 
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“As atividades de treinamento em serviço devem ser programadas por 

meio dos seguintes meios e formas: 

-atividades na comunidade: domicílios, escolas, locais de trabalho e 

lazer - um mínimo de 10% da carga horária total; 

-atividades em unidades de cuidados primários de saúde: postos de 

saúde em áreas rurais e/ou urbanas; centros de saúde ou unidades 

mistas de saúde e unidades básicas situadas em centros de referência - 

um mínimo de 50% da carga horária total; 

- atividades em unidades de cuidados secundários e terciários: hospitais 

gerais, de especialidades ou especializados - um mínimo de 10% da 

carga horária total. As atividades a que se referem os itens acima 

incluem os cuidados médico individuais, familiares e comunitários. 

 As atividades de prática integral à saúde incluem habilidades para: 

 1. Em nível individual:  

a) Implementar ações de promoção e proteção à saúde da criança, da 

mulher, do adolescente, do adulto, do trabalhador e do idoso;  

b) identificar as fases evolutivas e assistir aos transtornos adaptativos da 

infância, da adolescência, da idade adulta e da velhice; 

c) Prestar assistência à gestação normal, identificando os diferentes 

tipos de risco; 

 d) Assistir ao parto e ao puerpério normais; 

 e) Diagnosticar e tratar as afecções mais frequentes do ciclo gravídico-

puerperal; 

f) Proporcionar cuidados ao recém-nascido normal e realizar 

puericultura; 

g) Diagnosticar e tratar as afecções mais frequentes na infância, na 

adolescência, na idade adulta e na velhice; 

h) Reconhecer e proporcionar os primeiros cuidados às afecções graves 

e urgentes; 

i) Examinar e constatar anormalidades em exames complementares e 

de apoio ao diagnóstico relacionado com a complexidade de sua 

atividade clínica; 
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j) Diagnosticar e tratar distúrbios psicológicos mais comuns, 

encaminhando para assistência psicológica ou psiquiátrica os pacientes 

que dela necessitarem; 

k) Diagnosticar patologia cirúrgica frequente e encaminhar à sua 

resolução; 

l) Executar cirurgia ambulatorial de pequeno porte; 

m) Encaminhar, para serviços adequados, pacientes que necessitarem 

de procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos especializados; 

 n) Orientar o pré e pós-operatórios das intervenções mais simples; 

 o) Diagnosticar e tratar os problemas mais frequentes de saúde do 

trabalhador, encaminhando para a assistência especializada sempre que 

se fizer necessário. 

 2. Em nível familiar e coletivo: 

 a) Conhecer o ciclo vital, a estrutura e a dinâmica familiar;  

b) Reconhecer e assistir, quando necessário, às crises familiares, 

evolutivas e não evolutivas; 

c) Reconhecer e assistir às disfunções familiares, encaminhando 

corretamente para assistência psicológica ou psiquiátrica as famílias que 

dela necessitarem; 

 d) Conhecer e utilizar as técnicas de dinâmica de grupo; 

 e) Conhecer e promover ações de educação em saúde, bem como 

participar de ações em parceria com a comunidade, buscando 

desenvolvimento simultâneo e mútuo; 

f) Identificar os problemas e necessidades de saúde da comunidade, 

particularizando grupos mais vulneráveis, e implementar ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde de caráter coletivo e no 

âmbito da atenção primária; 

 g) Desenvolver ações de caráter multiprofissional e interdisciplinar; 

 h) Realizar cadastro familiar e estabelecer o perfil de saúde de grupos 

familiares. 

As atividades de administração e planejamento incluem habilidades 

para: 

a) Chefiar ou apoiar à chefia da unidade em questão de gerência; 
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b) Realizar programação quantificada das atividades da unidade e 

criação de parâmetros para medir o atingimento de metas 

propostas; 

c) Montar e operar sistema de informação para acompanha- mento da 

prestação de atividades finais e de produtividade, visando à 

avaliação da unidade quanto à eficácia, a eficiência e a efetividade; 

d) Orientar a organização e o funcionamento de arquivo médico da 

unidade; 

e) Montar, orientar e avaliar sistema de referência e contra- referência 

dentro e fora da unidade, visando promover a complementaridade 

da atenção médica sanitária; 

f) Atuar intersetorialmente, acionando secretarias municipais, 

entidades, instituições e outras organizações, sempre que se fizer 

necessário. 

 As atividades na área do ensino e pesquisa incluem habilidades para: 

 a) Promover estudos de incidência e prevalência de morbimortalidade 

e de indicadores de saúde na população sob sua responsabilidade; 

 b) Participar da realização de investigações operacionais como estudos 

de demanda e estudos de setores específicos da unidade, visando à 

melhoria no funcionamento e a adequação às necessidades de saúde 

da população a que serve; 

 c) Desenvolver e implementar novas tecnologias na assistência e 

atenção no âmbito da medicina geral, de família e da comunidade, 

baseadas no paradigma biopsicossocial; 

 d) Participar da implementação, controle e avaliação do pro- grama de 

imunização da unidade, de acordo com a norma vigente na Instituição e 

de acordo com o Programa Nacional de Imunizações; 

 e) Participar das atividades de vigilância epidemiológica na área de 

referência da unidade, acionando o sistema de vigilância epidemiológica 

sempre que necessário; desenvolver e participar da orientação e 

implementação de atividades de treinamento de pessoal de vários níveis 

e de educação continuada para a equipe de saúde; 

 f) Promover o autoaprendizado e a atualização de conhecimentos na 

área da medicina geral, familiar e comunitária” (CNRM, 2006, p. 29) 
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4. MATERIAL E MÉTODO 

 

4.1. Estudo de Caso  

Estudo de caso único de múltiplos casos. A formação em MFC será 

analisada a partir do estudo de programas de Residência Médica em MFC. 

 

4.2. População do Estudo 

 Foram considerados informantes-chave os Supervisores e os 

Preceptores de Residência em Medicina de Família e Comunidade. Foi utilizado 

um roteiro de entrevistas em conformação com as categorias pré-analíticas do 

estudo apontadas necessários de acordo com a revisão bibliográfica. Cada 

entrevista foi seguida de análise e triangulação com a literatura revisada e as 

demais entrevistas. A escolha dos programas de residência médica em MFC 

deu-se por região (pelo menos um programa por cada região do país) e pela 

experiência, reconhecida no meio científico da Medicina de Família e 

Comunidade, destes programas. Houve representantes de três Programas de 

Residência em MFC da Região Norte, dois Programas de Residência em MFC 

da região Nordeste, seis Programas de Residência em MFC da região Sudeste, 

dois Programas de Residência em MFC da região Centro-Oeste e dois 

programas da região Sul.  

 

4.3. Coleta de Dados 

 

As entrevistas deram-se entre os dias 15 julho de 2014 e 29 de agosto de 

2014. Foram realizadas pessoalmente, por telefone ou Skype. O entrevistador 

foi sempre o pesquisador.  As entrevistas foram gravadas com gravador digital e 

transcritas a posteriori. A escolha dos entrevistados deu-se por 

representatividade regional dos Programas de Residência em Medicina de 

Família e Comunidade de todo o país. Os contatos telefônicos foram 
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conseguidos a partir de uma lista de contatos da Comissão Nacional de 

Residência Médica (CNRM). 

Foi realizado, incialmente, um contato por e-mail convidando 20 pessoas 

a participarem da pesquisa. Em resposta ao e-mail, os entrevistados já 

agendavam o dia e o horário da entrevista. Houve recusa de um candidato a ser 

entrevistado por falta de tempo. Após 3 remarcações de dia da entrevista, por 

falta de tempo do entrevistado, este não foi mais contatado. Não houve resposta 

de 1 candidato a ser entrevistado.  17 pessoas foram entrevistadas, sendo que 

o material utilizado foi o das entrevistas de 15 entrevistados, porque um 

entrevistado saía da característica de ser supervisor e ou preceptor de residência 

em Medicina de Família e Comunidade e outro entrevistado por trabalhar no 

mesmo serviço de outro entrevistado. 

 

4.4. Instrumento de Coleta de dados 

 

Foi criado um roteiro de entrevista com questões abertas em conformação 

com as categorias pré-analíticas do estudo escolhidas a partir da revisão de 

literatura nacional e internacional sobre formação de Médicos de Família, 

escolha da especialidade médica e influências das políticas públicas de saúde e 

de formação sobre essa escolha. As seguintes categorias pré-analíticas foram 

escolhidas: 

 Graduação em Medicina. 

 Formação stricto sensu em Medicina de Família e formação de 

professores em Medicina de Família. 

 Pesquisa em Medicina de Família. 

 Mercado de Trabalho para os Médicos de Família. 

 Políticas Públicas de Saúde. 

 Políticas de Formação Médica 

 

4.5.  Revisão Narrativa da Literatura sobre Formação Médicos de Família 

no Brasil e no Mundo. 
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 Base de dados: Biblioteca Virtual de Saúde. 

 Idiomas: Inglês, português e espanhol. 

 Descritores:  

Medicina de Família e Comunidade. 

Residência em Medicina de Família. 

Formação do Médico de Família. 

Políticas de saúde. 

 Critérios de exclusão e inclusão – critérios de inclusão foram artigos 

originais, revisão, teses e monografias voltados para Medicina de Família, 

formação de Médicos de Família e políticas públicas de saúde. Exclusão 

de estudos com cunho multiprofissional, de estudos sobre equipe de 

saúde da família. 

Essa revisão buscou conhecer a história da formação dos Médicos de 

Família, método que permitiu, também, discussão do ponto de vista teórico e 

conceitual sobre a formação desse especialista e as políticas públicas em saúde 

e formação de recursos humanos em saúde no Brasil. 

 

4.6. Análise de Conteúdo das Entrevistas 

 

Com a finalidade de captar informações dos entrevistados sobre o que 

achavam que influenciava a escolha ou não da residência em Medicina de 

Família e Comunidade, foi utilizado um roteiro de entrevistas, quando, então, 

foram abordadas algumas categorias pré-analíticas escolhidas de acordo com a 

revisão bibliográfica. As categorias pré-analíticas escolhidas foram: graduação 

em Medicina, pós graduação stricto sensu, pesquisa e produção científica em 

Medicina de Família e Comunidade, mercado de trabalho, políticas públicas de 

saúde, políticas públicas de formação de profissionais de saúde para o Brasil. 

Esse roteiro também teve questões de identificação do serviço de residência ao 
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qual o entrevistado estava ou esteve ligado, sobre o supervisor e preceptores do 

programa, bolsas e campos de estágio. 

O método de análise das entrevistas teve por base a análise de 

comparações constantes ou teoria fundamentada (groundedtheory).  Cada 

entrevista foi seguida de análise e triangulação com a literatura. Nesse método, 

Teoria Fundamentada, ocorre a comparação de discursos. Inicialmente há uma 

variável de núcleo, variável que representa a maior parte da variação nos dados; 

algo para que a maioria dos dados se refere; a questão ou o problema que os 

sujeitos de pesquisa relatam (SIMMONS, 2010, p. 28). Trata-se de uma técnica 

na qual se reforçam determinadas categorias núcleos em detrimento de outras 

já saturadas ou ausentes, a par do surgimento de novas categorias. Essas 

variáveis de núcleo coincidiram com as categorias pré-analíticas criadas para o 

roteiro de entrevistas. Das categorias pré-analíticas ou nucleares surgiram 

outras que se repetiram nos discursos. 

Na categoria graduação em medicina há estas subcategorias: 

 Inserção da Medicina de Família na grade curricular 

 Opinião dos alunos em relação às disciplinas ou aos estágios ligados à 

Medicina de Família. 

 Relação de outros especialistas médicos com a Medicina das Família e 

Comunidade dentro da academia. 

 Modelo de formação Médica. 

Na categoria pré-analítica pós-graduação stricto sensu houve uma divisão 

nas seguintes subcategorias: 

 Formação de professores em Medicina de Família e Comunidade. 

 Formação de preceptores em Medicina de Família e Comunidade. 

Na categoria pré-analítica pesquisa em Medicina de Família e Comunidade 

não surgiram subcategorias. 

Na categoria mercado de trabalho houve surgimento das seguintes 

subcategorias: 

 Remuneração. 

 Ambiência. 
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 Indústria farmacêutica, rede de exames e procedimentos invasivos. 

 Investimento brasileiro na saúde pública x saúde suplementar. 

 Carga de trabalho. 

 Sistema regulatório de especialidades. 

Na categoria de políticas públicas de saúde surgiram estas subcategorias: 

 Programa Saúde da Família – PSF. 

 Pró-Residência. 

 Programa de valorização do profissional da Atenção Básica – Provab. 

 Programa mais médicos para o Brasil – PMMB. 

Na categoria de Formação de pessoas para o SUS surgem as subcategorias: 

 Provab. 

 PMMB. 

 Nova diretriz curricular para os Cursos de Medicina. 

 

4.7. Considerações Éticas 

O projeto e o instrumento de pesquisa foram aprovados pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, pelo 

número do parecer 665.039 e pala data de relatoria: 28/05/2014. 
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5. RESULTADOS 

 

Temos os seguintes dados levantados com base nas respostas às 

questões do roteiro de entrevistas: 

 

5.1. Sobre ociosidade da ocupação de vagas nos programas dos 

entrevistados: 

 

 Um entrevistado relata taxa de ociosidade de 10%. 

 Um entrevistado relata taxa de ociosidade de 30%. 

 Um relata taxa de ociosidade de 0%. 

 Um relata taxa de ociosidade de 32%. 

 Dois relatam taxa de ociosidade de 20%. 

 Dois relatam taxa de ociosidade de 75%. 

 Dois relatam taxa de ociosidade de 90%. 

 Dois relatam taxa de ociosidade de 50%. 

 Três relatam taxa de ociosidade de 40%. 

 

Gráfico 2. Taxa de Ociosidade e Ocupação das vagas de Residência em 

MFC 

 

 

1 entrev 1 entrev 1 entrev 1 entrev 2 entrev 2 entrev 2 entrev 2 entrev 3 entrev

ociosidade 10% 30% 0% 32% 20% 75% 90% 50% 40%

ocupação 90% 70% 100% 88% 80% 25% 10% 50% 60%
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5.2. Sobre tempo de existência dos Programas. 

 

Três programas têm menos de 3 anos de existência. Seis têm entre 5 e 

10 anos. Um programa tem entre 10 e 20 anos. Dois têm entre 20 e 30 anos. Um 

tem acima de 30 anos de existência. 

Gráfico 3. Tempo de Existência dos Programas 

 

 

Não houve correspondência de taxas de ociosidade maiores relacionadas 

com programas com menos tempo de existência. A taxa de ociosidade varia 

muito em relação ao tempo de existência dos programas entrevistados. Por 

exemplo, existem 3 programas com 10 anos de existência; um tem taxa de 

ociosidade de 20%; outro, de 10% e outro, de 30%. Existe programa com 35 

anos de existência e taxa de ociosidade de 75%. 
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5.3. Valor da Bolsa de Residência 

Gráfico 4. Valor das Bolsas de Residência 

 

 

Em relação à taxa de ociosidade e à bolsa ampliadas. Outro fator muito 

heterogêneo foi o em relação à ociosidade. Houve um programa que tem bolsa 

ampliada e apresenta taxa de ociosidade de 0% e um programa que tem bolsa 

ampliada e apresenta taxa de ociosidade de 90%. Dois tiveram ociosidade em 

40%, um, em 20% e outro, em 32%. 
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5.4. Sobre Localização Regional dos Programas de Residência em MFC dos 

Entrevistados 

Gráfico 5. Região dos Programas de Residência dos Entrevistados 

 

 

Em relação à taxa de ociosidade existe um programa no Sudeste que tem 

taxa de ociosidade de 10%, mas há na mesma cidade e região um programa que 

tem tal taxa de 75%. No Norte, existe programa com taxa de ociosidade de 20% 

e outro na mesma cidade com taxa de ociosidade de 50%. No Nordeste, os dois 

programas, dos entrevistados, têm uma taxa de ociosidade de 90%. No Sul, um 

programa tem taxa de ociosidade de 40% e outro de 75%. As menores taxas de 

ociosidade foram encontradas no Centro-oeste + Distrito Federal com taxa de 

20% e 0% de ociosidade. Então, a taxa de ociosidade das vagas de Residência 

em MFC não tem relação com a região do país, nem mesmo com o Estado da 

região. 
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5.5. Graduação em Medicina 

 

Em relação à categoria levantada, graduação em medicina, 12 dos 15 

entrevistados, ou seja, 80% consideram que a graduação em medicina, da forma 

que está organizada, desestimula a procura pela Residência em Medicina de 

Família e Comunidade. Dois dos 15 entrevistados, ou seja, 13,4 % responderam 

que a graduação não influencia a escolha da Residência em Medicina de Família 

e Comunidade. Um entrevistado dos 15, ou seja, 6,7% não opinou. Nenhum 

entrevistado respondeu que a graduação influencia, positivamente, para escolha 

da Residência em Medicina de Família e Comunidade. 

Gráfico 6. Graduação de Medicina 
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5.6. Formação de Professores em Medicina de Família e Comunidade 

Gráfico 7. Formação de Professores em MFC 

 

A opinião dos entrevistados demostra que a formação de professores em 

MFC e modelos de Médicos de Família a serem seguidos interfere positivamente 

para escolha da Residência em MFC com 8 dos 15 entrevistados, ou seja, 53.4% 

considerando que influencia positivamente na escolha da Residência em 

Medicina de Família e Comunidade. 

5.7. Mercado de Trabalho 

Gráfico 8. Mercado de Trabalho 
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O mercado de trabalho, segundo os entrevistados, tem uma grande 

influência na escolha da Residência de MFC. Todos os 15 entrevistados, ou seja, 

100% consideram que o mercado de trabalho influencia na escolha da 

Residência em Medicina de Família e Comunidade com influências 

estimuladoras e desestimuladoras para essa escolha. 

 

5.8. Políticas Públicas de Saúde 

Gráfico 9. Políticas Públicas de Saúde 

 

Sobre políticas públicas a maioria dos comentários dos entrevistados é que 

influencia, positivamente, para a escolha da Residência em MFC. Todos os 15 

entrevistados, ou seja, 100% consideram que as políticas públicas adotadas no 

Brasil como Estratégia Saúde da Família, Pró-residência, Provab e o Programa 

Mais Médicos para o Brasil influenciam na ordenação da formação de 

especialistas no Brasil e na escolha da Residência em Medicina de Família e 

Comunidade, às vezes, estimulando e outras desestimulando.  
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6. DISCUSSÃO 

 

Tendo como base a análise das entrevistas e a triangulação com a 

literatura, é iniciada a discussão do tema desta dissertação, ou seja, se temos 

necessidades crescentes da formação de Médicos de Família e Comunidade, 

porque temos uma ociosidade das vagas ofertadas de Residência Médica no 

Brasil? Considerando as categorias dos assuntos discutidos nas entrevistas, 

destacamos a formação médica na graduação, a formação de professores e os 

modelos de Médicos de Família a serem seguidos, o mercado de trabalho e as 

políticas públicas de saúde como temas a serem discutidos devido à repetição 

nos discursos e à relevância em relação à literatura estudada. 

 

6.1. Formação Médica na Graduação 

 

Em relação à categoria levantada, graduação em medicina, 12 dos 15 

entrevistados, ou seja, 80% consideram que a graduação em medicina, da forma  

em que está organizada, desestimula a procura pela Residência em Medicina de 

Família e Comunidade. Dois dos 15 entrevistados, ou seja, 13,4 % responderam 

que a graduação não influencia a escolha da Residência em Medicina de Família 

e Comunidade. Um entrevistado dos 15, ou seja, 6,7% não opinou. Nenhum 

entrevistado respondeu que a graduação influencia, positivamente, para escolha 

da Residência em Medicina de Família e Comunidade. Várias questões foram 

levantadas pelos entrevistados: 

 A forma como está organizada hoje a graduação influencia, 

negativamente, para escolha da Residência em Medicina de Família e 

Comunidade e, positivamente, para escolhas de especialidades 

hospitalares, porque o graduando passa mais tempo no Hospital. 

 O contato que o graduando tem com os problemas crônicos encontrados 

relacionados à desorganização, quando em estágio na APS, os 

desestimulam para escolha da Residência em Medicina de Família e 

Comunidade. A falta de resolubilidade na Atenção Primária por dificuldade 
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de acesso às especialidades focais quando necessário. A falta crônica de 

insumos. As cotas às quais são submetidos os Médicos da Atenção 

Primária em relação à solicitação de exames.  

 Sobre os departamentos ou coordenações acadêmicas dentro das 

Instituições de Ensino, geralmente não existem, departamentos ou 

coordenações de áreas de Medicina de Família e Comunidade, dentro 

das Instituições de Ensino, o que faz com que os graduandos não tenham 

contato com Médicos de Família e Comunidade durante a graduação. 

Muitas vezes alguns assuntos da Medicina de Família são abordados 

dentro da Saúde Coletiva com professores que não praticam em seu dia 

a dia a assistência em Atenção Primária. Tais fatores influenciam 

negativamente na escolha da Residência em Medicina de Família e 

Comunidade  

 O período em que há um maior contato do graduando com a Medicina de 

Família e Comunidade é o internato, o que, quando realizado em uma 

unidade bem equipada, com ambiência adequada, organizada com 

presença de Médico de Família e Comunidade com formação em 

residência ou titulação na área, embora proporcione aos alunos um bom 

aproveitamento, o tempo no estágio, no entanto, é pequeno para 

desconstruir uma imagem ruim da atuação do Médico na APS. 

“Ao término de um período de decadência sobrevém o ponto de mutação. A luz 

poderosa que fora banida ressurge. Há movimento, mas esse não é gerado pela 

força...O movimento é natural, surge espontaneamente, razão pela qual a 

transformação do antigo torna-se fácil. O velho é descartado, e o novo, 

introduzido. Ambas as medidas harmonizam-se com o tempo, não resultando 

daí, portanto, nenhum dano.” (CAPRA, 2011). 

Ainda: esse momento de crise está levando à mudança de paradigmas, 

que, segundo Kuhn são modelos, representações e interpretações de mundo 

universalmente reconhecidos por conhecerem problemas e soluções modelares 

para uma comunidade científica. Um paradigma novo só consegue existir a partir 

da luta entre teorias e concepções de mundo. O paradigma dessa forma é o 

motor das ciências. É o que Kuhn denomina de ciência normal, a qual não se 

desenvolve por acumulação de descobertas e invenções individuais, mas por 

revoluções de paradigmas (KHUN, 1991). 
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Nesse passeio pela história da Medicina, é possível observar a evolução 

da ciência a partir do surgimento de novos paradigmas. Na Grécia antiga, a 

deusa Hygéia – Deusa da Saúde – tinha como verdade que o estado de saúde 

dependia de como os homens governavam suas vidas. A tarefa do médico era 

fazer restrições ou orientações comportamentais e dietéticas para que o 

indivíduo se adaptasse ao meio social e físico. A cura vinha da natureza e a 

doença surgia quando havia um desequilíbrio com a natureza. Asclépius – Deus 

da Medicina – trazia uma outra teoria na qual seus seguidores diziam que o 

principal papel do médico é tratar a doença e corrigir as imperfeições trazidas 

pela vida. A ênfase recaia, portanto, no aspecto sintomático e curativo da 

medicina. A medicina de Hipócrates é a síntese destas duas teorias. O 

paradigma hipocrático se preocupava com a doença individual e sua cura como 

também se preocupava com o equilíbrio biológico em que as relações do 

indivíduo com o ar, a água e a natureza eram importantes na manutenção da 

saúde. Essa teoria sustentava que o desequilíbrio dessas relações poderia 

causar doenças. Com Descartes, no século XVII, surge o modelo biomédico. O 

corpo humano foi considerado uma máquina constituída por peças.  A doença é 

considerada o mau funcionamento dessa máquina e bastaria consertar a peça 

que estaria atrapalhando o seu funcionamento. Ele separou corpo e mente. Se 

o corpo é uma máquina, doença é uma avaria nas peças dessa máquina e o 

médico cabe consertar essas peças seja química ou mecanicamente. Por quatro 

séculos, o modelo biomédico direciona a Medicina e traz a formação de 

especialistas em partes da máquina humana. (QUEIROZ, 1986, p.311). 

“Ao concentrar-se em partes cada vez menores do 

corpo, a medicina moderna perde frequentemente de 

vista o paciente como ser humano, e, ao reduzir a saúde 

a um funcionamento mecânico, não pode mais ocupar-

se com o fenômeno cura. Essa é talvez a mais séria 

deficiência da abordagem biomédica.” (CAPRA, 

2011, p. 116) 

Nos Estados Unidos, ocorre, em 1910, a reforma da profissão médica 

como relatório Flexner. Essa reforma consolida o paradigma mecanicista do 

modelo biomédico. O trabalho de Flexner foi um estudo mapeando as escolas 

médicas existentes nos EUA e no Canadá, avaliando a organização dessas 
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escolas, consideradas em bom funcionamento, uma vez que seguiam a 

racionalidade científica dentro do modelo biomédico. Em seu estudo das 155 

escolas de medicina existentes nos EUA, Flexner considerou que 31 deveriam 

continuar funcionando. Além disso foram fechadas escolas para negros, escolas 

com linha homeopática ou outro modelo que não fosse o biomédico e a escola 

médica elitizou-se passando a ser frequentada pela classe média alta. Após o 

estudo, Flexner propôs o modelo de escola médica que ainda influencia o ensino 

médico até hoje apesar de estarmos em um momento de transição e discussão 

de um novo modelo de formação médica. Esse modelo flexeneriano propõe, na 

época, um curso de medicina de 4 anos, dividido em dois ciclos: o ciclo básico 

de 2 anos realizado em salas de aulas e laboratórios da faculdade; o ciclo clínico 

de 2 anos dentro do ambiente hospitalar. O ensino da medicina passa a ter uma 

postura positivista, ou seja, segundo Comte, só se aceitam as explicações do 

estado saúde-doença que podem ser mensuradas ou comprovadas 

cientificamente (PAGLIOSA, 2008, p.495). A ciência substitui a arte, o método 

científico considerado o único seguro e o local privilegiado da prática clínica, o 

meio hospitalar. Surge, então, o ensino hospitalocêntrico em detrimento ao 

ensino com experiência na comunidade. O importante passa ser a doença e não 

o indivíduo. 

Em 1960, começam a acontecer críticas ao modelo flexeneriano iniciando 

assim uma crise da formação médica ou crise da medicina. A partir das 

discussões sobre o afastamento desse modelo com as necessidades da 

população, a OMS, a OPAS, as organizações de classes médicas, os governos 

e a sociedade começam a fazer propostas de reformas dos sistemas de saúde 

e, por conseguinte, propostas de mudança de modelo na formação médica 

(PAGLIOSA, 2008, p.496). Apesar do desenvolvimento de tecnologias 

complexas e sofisticadas, temos problemas como inacessibilidade de serviços, 

imperícia e negligência e uma desproporção entre custo e eficácia da medicina 

moderna. Além disso, a concepção de saúde, segundo o modelo biomédico, está 

sendo considerada somente no aspecto de ausência de doença, deixando de 

lado os problemas mentais e as patologias sociais. A população, por sua vez, 

devido à grande publicidade dada a procedimentos médicos de intervenção 

como transplantes, cirurgias cardíacas complexas, por exemplo, não dá 

importância ao fato de que se tivéssemos ações de prevenção e um seguimento 
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ao longo da vida das pessoas por médicos especializados em pessoas como os 

médicos de família, não haveria necessidade de tantas hospitalizações e um uso 

cada vez maior dessas técnicas complexas para estabelecer o estado de saúde 

das pessoas. 

 A Educação Médica, levando em conta como melhor local de 

aprendizado o hospital, com suas tecnologias duras e tendo como base o modelo 

biomédico, reduzindo o corpo a partes dissociadas, leva aos alunos de medicina 

e à sociedade em geral a ideia de que as melhores carreiras médicas são as que 

usam tecnologias complexas, ligadas à doença, aos tratamentos químicos, 

físicos e mecânicos complexos, à necessidade de pedidos de exames 

excessivos para demostrarem as causas das doenças, em detrimento a uma 

carreira médica centrada no indivíduo, na família, na comunidade com 

características de longitudinalidade, que acompanharão as pessoas ao longo do 

tempo, podendo, assim, conhecer mecanismos de defesa e comportamentos 

que possam evitar a exposição a tratamentos químicos e físicos desnecessários, 

promovendo um estado de saúde mais holístico, completo, menos danoso e com 

menos custos. Portanto, a escolha da carreira em Medicina de Família não é 

estimulada na graduação em Medicina, muito pelo contrário, o estimulo é para 

escolhas de carreiras que utilizam grande arsenal de tecnologias duras, caras e 

ligadas ao trabalho hospitalar. 

 Destacando diferenças entre o modelo flexeneriano e o proposto nas 

discussões de reforma dos sistemas de saúde em todo o mundo, modelo de 

produção social da saúde, temos estes pontos contrastantes no Tabela 1: 

 

Tabela 1. Diferenças entre Modelo Flexeneriano e Modelo de Produção 

Social da Saúde 

 Paradigma do Modelo 

Flexeneriano 

Paradigma do Modelo 

de Produção Social da 

Saúde 

Conceito de Saúde Ausência de doença Qualidade de vida 

(direito e cidadania). 
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Prática Sanitária Atenção médica 

(negativismo, doença). 

Vigilância à saúde 

(integralidade, 

positivismo, saúde). 

Modelo Assistencial Médico assistencial 

privatista (indivíduo 

doente). 

Saúde da Família 

(família e seu espaço 

social). 

Intervenção Dano (cura, óbito, 

sequela). 

Determinantes, riscos, 

danos 

Abordagem Setorial e médica Intersetorial e 

transdisciplinar. 

 

 

Na Tabela 2 são demonstradas comparações de modelos de educação 

médica. O modelo tradicional é baseado no modelo flexeneriano. 

Tabela 2. Diferenças entre Modelo de Formação Médica Inovador e Modelo 

de Formação Médica Tradicional 

MODELO INOVADOR MODELO TRADICIONAL   

Centrado no aluno. Centrado no docente. 

Uso de recursos educacionais 

múltiplos e relevantes. 

 

Uso de exposições – repetitivo. 

 

Avaliação formativa contínua. Avaliação somativa. 

Considera qualidades pessoais e 

estilos. Promove a destreza 

educacional. 

 

Não dá espaço ao indivíduo. 

 

Autoaprendizagem, uso de opcionais. Programas estabelecidos. 

Integra conceitos. Sequencial, impositivo. 

Organizado em grupos. Individualizado. 

Baseado em necessidades prioritárias 

de saúde e atenção primária. 

 

Centrado no hospital. 

Centrado em patologias. 

Fonte: (Venturrin citado por Dalla MDB, 2004, p..22)
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A nova Diretriz Nacional Curricular para os cursos de Medicina foi 

publicada em 20 de junho de 2014 no Diário Oficia da União (Resolução nº 3, 

2014, p.10). Nessa diretriz há a valorização da Atenção Primária como local 

importante da formação médica. Em seu artigo 24º, parágrafo 3º, 4º e 5º 

estabelece a seguinte medida: 

“§ 3º O mínimo de 30% (trinta por cento) da carga horária 

prevista para o internato médico da Graduação em 

Medicina será desenvolvido na Atenção Básica e em 

Serviço de Urgência e Emergência do SUS, respeitando-

se o mínimo de dois anos deste internato. 

§ 4º Nas atividades do regime de internato previsto no 

parágrafo anterior e dedicadas à Atenção Básica e em 

Serviços de Urgência e Emergência do SUS, deve 

predominar a carga horária dedicada aos serviços de 

Atenção Básica sobre o que é ofertado nos serviços de 

Urgência e Emergência. 

§ 5º As atividades do regime de internato voltadas para 

a Atenção Básica devem ser coordenadas e voltadas 

para a área da Medicina Geral de Família e 

Comunidade.” 

Além dessas medidas, em seu Art. 29, que trata da estrutura do Curso de 

Graduação em Medicina, os pontos IV, V e VI falam sobre a importância da  

orientação generalista e da valorização de todos os campos de práticas da 

medicina no ensino da Medicina (Resolução nº 3, 2014, p.11): 

“IV - promover a integração e a interdisciplinaridade em 

coerência com o eixo de desenvolvimento curricular, 

buscando integrar as dimensões biológicas, 

psicológicas, étnico-raciais, socioeconômicas, culturais, 

ambientais e educacionais; 

V - criar oportunidades de aprendizagem, desde o início 

do curso e ao longo de todo o processo de graduação, 

tendo as Ciências Humanas e Sociais como eixo 

transversal na formação de profissional com perfil 

generalista; 
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VI - inserir o aluno nas redes de serviços de saúde, 

consideradas como espaço de aprendizagem, desde as 

séries iniciais e ao longo do curso de Graduação de 

Medicina, a partir do conceito ampliado de saúde, 

considerando que todos os cenários que produzem 

saúde são ambientes relevantes de aprendizagem” 

Espera-se que haja mudanças ao longo do tempo com essas novas 

orientações do ensino médico no sentido de valorização da formação generalista 

do médico e um maior contato dos alunos de medicina com o Médico de Família 

e Comunidade podendo, assim, influenciar de forma positiva para escolha da 

carreira em Medicina de Família e Comunidade.  

 

6.2. Formação de Professores em Medicina de Família e Comunidade e 

Profissionais Modelos em Medicina de Família e Comunidade 

 

 Uma outra questão que surge como grande influenciadora na escolha da 

carreira médica em Medicina de Família e Comunidade é não só a presença ou 

não de professores que sejam Médicos de Família tanto na graduação quanto 

nos Programas de Residência Médica, bem como o encanto que os alunos 

possam ter no contato com esses médicos como modelo de médicos que 

queiram seguir. 

Em relação às entrevistas 8 dos 15 entrevistados, ou seja, 53.4% consideram 

que a formação de professores em Medicina de Família e Comunidade influencia 

positivamente na escolha da Residência em Medicina de Família e Comunidade 

pelos seguintes motivos: 

 O contato com um professor que seja Médico de Família e Comunidade 

e faça pesquisa expõe o graduando a um profissional mais preparado 

para o ensino, o que favorece que o graduando tenha a experiência com 

melhores modelos de Médicos de Família e Comunidade, podendo 

influenciá-lo na escolha da Residência em Medicina de Família e 

Comunidade. 
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 O médico de Família e Comunidade com formação didática para ser 

professor apreende técnicas de ensinagem que vão fazer com que ele 

possa ensinar melhor as técnicas e as habilidades dos Médicos de Família 

e Comunidade e, além da graduação, qualifica a residência médica. Os 

graduandos, vendo que existem residência de excelência em Medicina de 

Família e Comunidade, também influenciam na escolha da Medicina de 

Família e Comunidade na residência. 

Todos os relatos falam que não conhecem programas de formação de 

professores em Medicina de Família e apontam a experiência da SBMFC em 

formar preceptores como a única experiência que conhecem que forma 

preceptores em Medicina de Família e Comunidade com qualidade. 

Em primeiro lugar, o que significa ser Médico de Família e Comunidade? 

Sobre a denominação, no Brasil, a especialidade é conhecida como Medicina de 

Família e Comunidade. Em outros países da iberoamérica temos as seguintes 

denominações para a especialidade: Medicina Geral, Familiar e Comunitária, 

Medicina de Família e Medicina Geral Integral. Nos EUA é chamado de Family 

Physicians. Na Inglaterra General Practitioner ou GP. Sobre as características e 

habilidades específicas da especialidade. Tem como características (CASTILLO, 

2010, p.11): 

 Ser o primeiro contato – é com o especialista médico que as pessoas têm 

o primeiro contato na rede de saúde, independente do problema, da faixa 

etária ou do sexo. 

 Segundo contato ou referência interna – é o profissional que atua como 

uma referência para a equipe multiprofissional. 

 Longitudinalidade – seguimento das questões de saúde das pessoas ao 

longo do tempo. 

 Cuidados de saúde centrado na pessoa. 

 Gestão do cuidado e de recursos levando-se em conta as melhores 

evidências clínicas e cuidando para que o paciente não seja submetido a 

exames, intervenções e procedimentos desnecessários. Fazendo assim 

prevenção quaternária. 
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Segundo a definição europeia da WONCA  sobre a Medicina Geral e Familiar, 

esse especialista deve apresentar seis competências nucleares (WONCA, 2012, 

p. 13): 

1. Gestão de cuidados de saúde primários. 

2. Cuidados centrados na pessoa. 

3. Aptidões específicas de resolução de problemas. 

4. Abordagem abrangente. 

5. Orientação comunitária. 

6. Modelação holística. 

Quem no Brasil forma Médicos de Família e Comunidade? Na graduação 

temos um problema que é a presença de poucos professores que sejam Médicos 

de Família e Comunidade, o que faz com que o contato dos graduandos com a 

APS seja orientado não por Médicos de Família, em sua maioria.  Isso faz com 

que os alunos não tenham a real noção do que seja ser Médico de Família e não 

se encantem com a especialidade.  Há uma ausência de modelo de professores 

em Medicina de Família e Comunidade. Com a finalidade de sanar esse e outros 

problemas na formação médica mais adequada às necessidades da população 

houve um Seminário de Formação Médica para Atenção Básica, em 2013, que 

traz em seu relatório propostas relativas a processos de qualificação de docentes 

e profissionais da rede para atuação no âmbito da atenção primária tendo como 

principais ações (Seminário Formação para AB, 2013, p.12): 

 “Construção e aperfeiçoamento de carreiras públicas que valorizem 

os profissionais da assistência e da docência, propondo incentivos 

financeiros direcionados a profissionais que atuam no binômio 

ensino serviço, garantindo maior estabilidade e sistema de 

mobilidade para os que trabalham em áreas remotas e de difícil 

acesso, além de estrutura mínima para as atividades práticas na 

atenção básica com reconhecimento e valorização da 

indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão e da integração 

ensino-serviço. 
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 Garantir que o corpo docente das escolas médicas tenha um 

percentual mínimo de egressos de residência de Medicina de 

Família e Comunidade.” 

Ainda não há programas específicos de formação de professores em 

Medicina de Família e Comunidade, mas, a partir da nova Diretriz Curricular para 

os cursos de Medicina, de junho de 2014, temos a indicação explicita da 

necessidade de adequação dos cursos de medicina para terem a formação de 

seus alunos no serviço de Atenção Primária desde os primeiros anos e aumento 

de horas do internato nessa área. Isso está fazendo com a que os novos cursos 

de Medicina procurem por professores que sejam Médicos de Família e 

Comunidade. Em um futuro teremos mais professores que sejam Médicos de 

Família e Comunidade fazendo parte do corpo docente das faculdades de 

Medicina e, por conseguinte, poderão influenciar positivamente na escolha da 

Medicina de Família e Comunidade como a especialidade da carreira do 

indivíduo. Devido a essa demanda também serão necessários programas 

específicos de formação de professores em Medicina de Família e Comunidade. 

Sobre formação de preceptores para atuarem na Residência em Medicina 

de Família e Comunidade há a experiência da SBMFC com sua oficina de 

formação de preceptores e estão surgindo outros programas de formação de 

preceptores incentivados pelo Ministério da Saúde e da Educação, mas a 

realidade do início dos programas de residência médica em Medicina de Família 

e Comunidade foi a de serem dirigidos por profissionais que não eram Médicos 

de Família e em seu corpo de preceptores terem poucos Médicos de Família,o 

que fazia com que houvesse uma heterogeneidade na formação desses 

médicos. Desde 2006, há um documento da Comissão Nacional de Residência 

Médica (CNRM) em conjunto com a SBMFC que norteia a criação e as vistorias 

dos programas de Residência em Medicina de Família e Comunidade. A 

realidade da formação de especialistas em Medicina de Família e Comunidade 

tem mudado em relação à qualidade das residências, mas ainda não há uma 

procura significativa que, nesse item da discussão, deve-se pela falta de 

professores modelos de Medicina de Família e Comunidade na graduação da 

Medicina.  
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6.3. Mercado de Trabalho 

 

O mercado de trabalho traz várias situações influenciadoras para escolha 

da especialidade médica. A indústria farmacêutica, a rede de exames e os 

procedimentos invasivos, o investimento brasileiro na saúde pública x saúde 

suplementar, a remuneração médica, a ambiência do local de trabalho, a carga 

de trabalho e o sistema regulatório de especialidades são questões relacionados 

ao mercado de trabalho que os entrevistados julgam influenciarem na escolha 

da especialidade médica a ser seguida e a literatura também aponta esses 

problemas como influenciadores na escolha da carreira médica. 

 A indústria farmacêutica, de procedimentos e exames que têm relação 

com o modelo de formação flexeneriana, hospitalocêntrica, com a medicina 

cartesiana, reducionista e com a racionalidade científica é um grande 

influenciador para a escolha de especialidades que utilizam mais as tecnologias 

de investigação, mais procedimentos invasivos que estão em uma direção 

oposta à Medicina de Família e Comunidade. Três dos 15 entrevistados, ou seja, 

20% falaram sobre o assunto quando falaram de ensino e pesquisa, mas que 

têm uma ligação direta como o mercado de trabalho médico está organizado. 

Mesmo sendo uma percentagem pequena de entrevistados que tocou no 

assunto, faz-se necessária uma discussão pelo tema ser um relevante 

influenciador da escolha da residência. A triangulação da comparação dos 

discursos com as publicações traz boas discussões. Por vezes, a publicidade 

realizada em torno de procedimentos médicos como cirurgias cardíacas, por 

exemplo, faz com que tanto a população como os formadores dos médicos 

esqueçam que, se tivesse havido uma medicina preventiva de qualidade, 

centrada nas pessoas, cuidados continuados e, integralizados, essa pessoa não 

teria sido hospitalizada. (CAPRA, 2011, p. 129) 

Sobre financiamento da saúde pública e privada e ocupação das vagas 

médicas no serviço público e privado: todos os entrevistados em algum momento 

da entrevista falaram sobre a questão ambiência e sobre planos de cargos, 

salários e carreira.  Isso está diretamente ligado com o financiamento da saúde 

e com o mercado de trabalho. No Brasil, há 3,9 mais postos de trabalhos médico 
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na rede privada do que na pública (LÓPEZ, 2011, p.33). Além disso, para atuar 

na Atenção Primária pública, do Brasil, não é exigido formação em Medicina de 

Família e Comunidade. Os recém-formados são influenciados a fazer da 

Atenção Primária uma passagem de trabalho, quando recebem salários maiores 

que a bolsa de residência para seguirem outras especialidades. Não há um 

incentivo de ingresso no serviço público que valorize o médico que tenha 

Residência em Medicina de Família e Comunidade, nem planos de cargos, 

salários e carreiras para fixar esse médico em seu local de trabalho. Talvez a 

falta de valorização do médico para trabalhar na APS ser um especialista com 

residência médica na área da Medicina de Família e Comunidade passe pela 

velha concepção de que na APS há baixa qualidade com “uma medicina de 

segunda classe, para cidadãos de segunda classe, prestada por pessoal de 

segunda classe”. (ANDERSON, 2008, p.32) 

Sobre a remuneração: uma matéria escrita no Jornal da Associação dos 

Professores de Medicina dos Estados Unidos relata que especialidades que têm 

procedimentos ganham de 5 a 40 vezes mais que a Medicina de Família sendo 

essa uma das causas da não procura pela carreira em Medicina de Família 

(RUBEN, 2007, p.1). Levando em conta as entrevistas realizadas 6 entrevistadas 

dentre 15, ou seja, 40% acham que a remuneração do Médico de Família é 

menor de que de outros médicos com especialidades clínicas. Dois, ou seja, 

13,4% acharam que é maior comparando com outras especialidades clínicas e 

médicos contratados pelo SUS. Sete, ou seja, 46,7% acham que a remuneração 

é igual à de outras especialidades clínicas. Tendo base nas entrevistas 

realizadas cerca de 60% dos entrevistados acham que o salário é satisfatório, 

não sendo o fator principal que influencie na não escolha da residência da 

Medicina de Família e Comunidade. Todos falaram, porém, que a presença de 

planos de cargos e salários faz com que diminua a rotatividade de médicos na 

Atenção Primária, qualificando o cuidado e criando bons modelos de preceptores 

Médicos na Atenção Primária que possam estimular os alunos da graduação da 

Medicina se encantarem com a Medicina de Família e Comunidade.  

Outro fator importante em relação ao mercado de trabalho é a ambiência 

do local de trabalho. Em 100% das entrevistas, foi citado que o local de trabalho, 

no serviço público, o maior campo de trabalho do Médico de Família e 
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Comunidade, há materiais permanentes desgastados, aparelhos quebrados, 

ausência de aparelhos e tecnologia no local de trabalho, salas com ambientes 

hostis, como excesso de calor e/ou umidade, mobiliário não ergonômico, falta de 

carro e motorista para as visitas domiciliares, os quais são fatores importantes 

que, quando os alunos, nos estágios da graduação, entram em contato com esse 

cenário, sofrem influência por não optarem a fazer Medicina de Família e 

Comunidade. Em uma pesquisa realizada para responder à questão por que o 

médico não fica na Estratégia Saúde da Família do Estado de São Paulo, 

realizada com a finalidade de obtenção de título de mestre pela Fundação 

Getúlio Vargas, a ambiência foi considerada o segundo pior item de satisfação 

dos médicos. (CAMPOS, 2005, p.145) 

A carga de trabalho ao que o Médico de Família e Comunidade é 

submetida com envolvimento com a família, disponibilidade ao telefone, 

coordenação dos cuidados da saúde das pessoas foi apontado como um fator 

que desestimula os graduandos de medicina a escolherem fazer residência em 

Medicina de Família e Comunidade, segundo a Associação dos Professores de 

Medicina dos Estados Unidos (RUBEN, 2007, p.2), porém não foi apontado por 

nenhum entrevistado.   

A falta de um sistema regulatório de oferta de vagas de residência nas 

diversas especialidades do país foi considerada por 2 dos 15 entrevistados, ou 

seja, 13,4%, porém está sendo amplamente discutido como políticas públicas de 

saúde e de formação de pessoas para o SUS e também a literatura tem discutido 

o assunto. O Ministério da Saúde vem fazendo discussões sobre essa temática 

e tomado atitudes para passar a regular a formação de especialistas que o Brasil 

precisa.  A Constituição de 1988 em seu artigo 200 diz: “Ao sistema único de 

saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: [...] III - ordenar a 

formação de recursos humanos na área de saúde; [...]” (Constituição Federal, 

1988, p.41); o Ministério da Saúde inicia com políticas indutoras da ordenação 

da formação de especialistas que o Brasil necessita através do Pró-Residência 

custeando bolsas para programas específicos de Residência e o custeio maior 

de bolsas é de Residência Médica em medicina de Família e Comunidade. Em 

2014, foram ofertadas 1.266 bolsas para Residência em Medicina de Família e 

Comunidade em um total de 5.125 bolsas ofertadas. (SGTS/MS), ou seja 24,7 
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% das bolsas ofertadas. Ainda está longe de países, como Canadá, que ofertam 

40% das suas vagas de Residência para Medicina de Família e Comunidade. Há 

também o Programa Mais Médico para o Brasil criado pela lei 12.871 

(22/10/2013) em que o Ministério da Saúde pretende universalizar a residência, 

garantindo uma vaga de acesso direto para cada egresso de medicina, criando 

15.962 vagas de residência em Medicina Geral de Família e Comunidade até 

dezembro de 2018, nome equivalente à Medicina de Família e Comunidade. (Lei 

12.871, 2013). A Sociedade representante da especialidade em Medicina de 

Família e Comunidade, no Brasil, a SBMFC realizou uma pesquisa, na qual 

mostra que a proporção entre médicos especialista em relação a Médicos de 

Família e Comunidade e Médicos Generalistas é de 1,88 em 2011. A OPAS 

recomenda que “las proporciones regional y subregional de médicos de atención 

primaria excederán el 40% de La fuerza laboral médica total”. (LÓPEZ, 2011, 

p.114). Essa proporção sugere a necessidade de reforçar a formação de 

médicos de Família e Comunidade, porque a proporção de especialista é quase 

o dobro de Médicos de Família. Existem outros países em que a regulação da 

carreira médica ocorre tanto através da oferta de vagas de medicina e também 

na oferta de vagas de residências como podemos ver na tabela abaixo: 

Tabela 3. Regulação de Carreira Médica 

Sem 

regulação 

de oferta 

Regulação 

limitada a 

oferta de 

graduação 

Regulação da graduação e da formação de 

especialistas 

Chile Australia  Belgium  

Czech 

Republic  

Austria  Canada  

United 

States  

Finland  Denmark  

 Germany  France  

 Greece  Korea  
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 Ireland  Netherlands  

 Israel  Poland  

 Japan  Portugal  

 New Zealand  Slovenia  

 Norway  Spain  

 Sweden   

 Switzerland   

 United 

Kingdom  

 

Fonte: Health System Characteristics Survey 2012 (baseado na resposta de 31 países, maio de 2013), OCDE 

A maioria desses países regula as vagas de especialidades numa 

proporção de 40% para Medicina de Família, no mínimo, em relação a todas as 

outras especialidades devido à reforma em seus sistemas de saúde na qual a 

Atenção Primária passa a ter uma grande importância na coordenação de toda 

a rede de Atenção a Saúde ( STARFIELD, 2002, P. 33). 

 

6.4. Políticas Públicas de Saúde no Brasil 

 

Analisando as entrevistas realizadas, 100% dos entrevistados consideram 

que as políticas públicas adotadas no Brasil, principalmente, após 1994, quando 

foi implantado o Programa Saúde da Família, vem influenciando a ordenação da 

formação de especialistas no Brasil. As principais políticas públicas que os 

entrevistados julgam ter influência na indução da escolha da residência médica, 

seja positiva ou negativa, da Medicina de Família e Comunidade, foram o 

Programa Saúde da Família (PSF), o Pró-residência, o Provab e o Programa 

mais Médicos para o Brasil (PMMB). 

O PSF, que passou a ser Estratégia Saúde da Família, no ano de 2002, 

ou seja, uma estratégia de reorientação e fortalecimento da Atenção Primária no 
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país, foi considerado por 100% dos entrevistados como uma política indutora 

que abriu espaço e criou cargos de atuação para o Médico de Família e 

Comunidade incentivando, assim, positivamente, a escolha da Residência em 

Medicina de Família e Comunidade. Em 2011, o Brasil contava com 60.000 

unidades de Atenção Primária e cerca 32.000 equipes de ESF. A quantidade de 

postos de trabalho existentes nessas equipes é muito grande.  Em todo o Brasil 

temos, apenas, em torno de 5000 Médicos de Famílias titulados ou com 

Residência Médica. Ter um grande mercado de trabalho influencia positivamente 

na escolha da Residência em Medicina de Família e Comunidade. (GÉRVAS, 

2011, p.11,12). No texto citado, anteriormente, GÉRVAS faz um Relatório sobre 

como fortalecer os acertos e corrigir as fragilidades da estratégia de saúde da 

família. Aponta ele que a ESF deve evoluir para um modelo de Atenção Primária 

em que haja atenção coletiva e individual. A ESF ainda é uma Atenção Primária 

voltada para programas verticais e atividades de prevenção em detrimento as 

ações curativas e de reabilitação. Deve haver uma cobertura maior da ESF no 

Brasil; em 2011 a ESF cobria em torno de 60% da população. Aponta, também, 

a necessidade de se ter um plano de cargos e salários, informatização das 

informações e prontuário eletrônico (GÉRVAS, 2011, p. 90). Todos esses ajustes 

que, ainda, fazem-se necessários na ESF, paradoxalmente, com o grande 

número de vagas de trabalho para o Médico de Família que ela proporciona, 

influenciam negativamente na escolha da Residência em Medicina de Família e 

Comunidade.  

O Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em 

Áreas Estratégicas (Pró-Residência) foi considerado por 40% dos entrevistados 

como uma política que estimula a escolha da Residência em Medicina de Família 

e Comunidade. Em relação aos 15 entrevistados, 6 acharam que influencia 

positivamente na escolha da Medicina de Família e Comunidade e 9 não 

opinaram. Esse programa tem como objetivo apoiar a formação de especialistas 

em regiões e especialidades prioritárias para o SUS por meio da Expansão de 

Programas de Residência Médica (PRMs) e Multiprofissionais (PRMS). Foi 

lançado o primeiro edital em 2009 pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde, do Ministério da Saúde (MS), e pela Secretaria de 

Educação Superior, do Ministério da Educação (MEC). O programa permitiu uma 
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melhor distribuição geográfica das residências, induziu abrir novas vagas em 

áreas consideradas prioritárias, dentre elas a Medicina de Família e 

Comunidade, porém isso não refletiu no aumento da taxa de ocupação das 

vagas (PETTA, 2013, p.78). Um entrevistado aponta que juntamente com o Pró-

residência deveria ter vindo uma medida que incentivasse a necessidade de se 

ter título ou Residência em Medicina de Família e Comunidade para ingresso na 

carreira de Atenção Primária e planos de cargos, valorizando em salários 

diferenciados quem tivesse título ou residência.  Além disso, outro assunto que 

surge, quando falam de outros programas do Ministério, é o questionamento, 

porque o valor das bolsas de residência para a Medicina de Família não é maior 

que as bolsas de outros Programas de Residências. Não há exigência de título 

ou Residência em Medicina de Família e Comunidade para atuar na ESF. Isso 

faz com que o recém-formado prefira trabalhar direto na ESF sem ter formação 

porque vai ganhar mais em salário do que a bolsa de residente e, depois, 

também, não há um incentivo salarial para que ele busque essa formação já que 

não se exige título para atuar, nem se paga diferenciado quando se tem 

residência ou título. A portaria 3147 de 28/12/2012, institui as especificações 

"preceptor" e "residente" no cadastro do médico que atua em qualquer uma das 

Equipes de Saúde da Família previstas na Política Nacional de Atenção Básica, 

de que trata a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011. Em seu artigo 

5, item VIII, dá uma abertura para que as secretarias municipais de saúde 

complementem a bolsa do residente em Medicina de Família e Comunidade: 

“VIII - conceder, se possível, aos médicos residentes a mesma remuneração 

conferida aos médicos que trabalham na Atenção Básica com carga horária de 

40 (quarenta) horas semanais, considerando- se a proporcionalidade da carga 

horária de atuação” (PORTARIA 3147/MS, 2012). O problema é que a portaria 

deixa como livre escolha dos gestores municipais fazer essa complementação e 

poucos fizeram essa escolha. Gráfico que mostra a evolução das bolsas 

ofertadas pelo Pró-Residência: 

Gráfico 10. Evolução das bolsas ofertas pelo Pró-Residência 
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Gráfico 11. Número de vagas de Residência Médicas prioritárias para o SUS 

entre os Anos de 2013 e 2014. 

 

Fonte: Depreps. 

Outra política de saúde pública apontada como influenciadora na escolha 

da Residência em Medicina de Família e Comunidade foi o Programa de 

Valorização dos Profissionais da Atenção Básica (PROVAB). A portaria 

interministerial nº 2.087, de 1º de setembro de 2011, foi lançada pelo Ministério 

da Saúde em conjunto com Ministério da Educação institui o PROVAB com a 

finalidade de levar profissionais, em locais de difícil provimento de profissionais 
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da saúde (médicos, enfermeiros e dentistas) e vulnerabilidades, para 

trabalharem 32 horas semanais mais oito horas de estudo ligados ao um curso 

de especialização em Saúde da Família realizado pela Universidade aberta do 

SUS (UNASUS).  Após 12 meses aderido ao programa e se bem avaliado pelos 

supervisores ligados a uma Instituição de Ensino, pela gestão local de seu 

trabalho e ter sido aprovado no curso de especialização em Saúde da Família 

do UNASUS, os médicos recebem um bônus na pontuação da prova de 

Residência de qualquer programa da Comissão Nacional de Residência Médica 

(PORTARIA nº 2.087/MS e MEC, 2011). Em relação aos entrevistados, 10, ou 

seja, 66,7% deles, consideram que o Provab foi uma política que fortaleceu a 

ESF porque deu visibilidade a modalidade de Atenção Primária do Brasil e todos 

envolvidos começaram a discutir Atenção Primária: gestores, classe médica e 

Instituições de Ensino.  Em relação à escolha da Residência em Medicina de 

Família e comunidade, Oito deles, ou seja, 53,4 % consideram que o Provab 

influenciou negativamente para escolha da Residência em Medicina de Família 

e Comunidade, porque fez uma concorrência disputando possíveis candidatos 

para a Residência em Medicina de Família devido à diferença do valor da bolsa 

de Residência e do Provab.  A bolsa de residência cerca de 2.900 reais e do 

Provab, inicialmente, de 10.000 reais. Somado a isso, influenciou 

negativamente, também, por todos os motivos já explicitados. O tempo de 

dedicação à residência é de 60 horas semanais e a do Provab é de 40horas 

semanais. O bônus na pontuação para outros Programas de Residência também 

fazia com que a Atenção Primária fosse apenas uma passagem para o médico, 

fazendo com que não tivesse vinculação com a Atenção Primária. Dois 

entrevistados, ou seja, 13,4% consideraram que o Provab influenciou 

positivamente porque alguns médicos após o contato com bons supervisores 

decidiram fazer Residência em Medicina de Família e Comunidade. Cinco 

entrevistados, ou seja, 33,4 % não opinaram sobre o Provab. Não foram 

encontradas publicações que avaliem o impacto do Provab na escolha da 

Residência em Medicina de Família e Comunidade, mas há dados do Ministério 

da Saúde, em apresentação no Fórum de Ensino de Medicina de Família e 

Comunidade no Estado de São Paulo em 01 de agosto de 2014, que diz que, no 

ano de 2012, houve adesão ao Provab de 381 médicos alocados em 205 

municípios. Em 2013 houve adesão ao Provab de 3.800 médicos alocados em 
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1300 municípios. Em relação ao provimento, através desses dados pode-se 

avaliar que foi positivo o Provab. Também foi positivo como uma vitrine da 

Atenção Primária do Brasil para os médicos em fase de escolha da carreira 

médica a seguir, mas não refletiu em aumento da procura de Programas de 

Residência em Medicina de Família e Comunidade. Vejamos dados de ocupação 

de Residências Médica em Medicina de Família e Comunidade, tendo como 

fonte a CNRM, no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 12: Crescimento das vagas de residência em medicina de família 

no Brasil e uma estimativa da sua ocupação (2002-2014) 
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Gráfico 13. Disponibilidade e ocupação das vagas de Residência em MFC 

(2014) 

 

O Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB) foi a mais recente política 

pública de saúde que os entrevistados julgam influenciar na escolha para a 

Residência em Medicina de Família e Comunidade. A LEI Nº 12.871, de 22 de 

outubro de 2013 institui o PMMB. O programa tem como finalidade principal 

formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Com a lei do PMMB o governo brasileiro a exemplo de outros países passa a ser 

protagonista na ordenação de médicos que o Brasil precisa. Em seu Art. 2º:  

“Para a consecução dos objetivos do Programa Mais 

Médicos, serão adotadas, entre outras, as seguintes 

ações: 

I - reordenação da oferta de cursos de Medicina e de 

vagas para residência médica, priorizando regiões de 

saúde com menor relação de vagas e médicos por 

habitante e com estrutura de serviços de saúde em 

condições de ofertar campo de prática suficiente e de 

qualidade para os alunos; 

II - estabelecimento de novos parâmetros para a 

formação médica no País; e 

III - promoção, nas regiões prioritárias do SUS, de 

aperfeiçoamento de médicos na área de atenção básica 

em saúde, mediante integração ensino-serviço, inclusive 

TOTAL Preenchidas Não
Preenchidas

Série2 1277 305 972
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Disponibilidade e ocupação das vagas de 
residência em Medicina Geral de Família e 
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por meio de intercâmbio internacional.” (LEI 12.871, 

2013). 

Sobre Residência Médica em seu artigo 5º: 

“Art. 5º Os Programas de Residência Médica de que 

trata a Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, ofertarão 

anualmente vagas equivalentes ao número de egressos 

dos cursos de graduação em Medicina do ano anterior. 

Parágrafo único.  A regra de que trata o caput é meta a 

ser implantada progressivamente até 31 de dezembro 

de 2018. 

Art. 6º Para fins de cumprimento da meta de que trata o 

art. 5º, será considerada a oferta de vagas de Programas 

de Residência Médica nas seguintes modalidades: 

I - Programas de Residência em Medicina Geral de 

Família e Comunidade; e 

II - Programas de Residência Médica de acesso direto, 

nas seguintes especialidades: 

a) Genética Médica 

b) Medicina do Tráfego 

c) Medicina do Trabalho 

d) Medicina Esportiva 

e) Medicina Física e Reabilitação 

f) Medicina Legal 

g) Medicina Nuclear 

h) Patologia 

i) Radioterapia. 

Art. 7º O Programa de Residência em Medicina Geral de 

Família e Comunidade terá duração mínima de 2 (dois) 

anos. 

§ 1º O primeiro ano do Programa de Residência em 

Medicina Geral de Família e Comunidade será 



91 
 

obrigatório para o ingresso nos seguintes Programas de 

Residência Médica: 

I - Medicina Interna (Clínica Médica) 

II - Pediatria 

III - Ginecologia e Obstetrícia 

IV - Cirurgia Geral 

V - Psiquiatria 

VI - Medicina Preventiva e Social. 

§ 2º Será necessária a realização de 1 (um) a 2 (dois) 

anos do Programa de Residência em Medicina Geral de 

Família e Comunidade para os demais Programas de 

Residência Médica, conforme disciplinado pela 

Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), 

excetuando-se os Programas de Residência Médica de 

acesso direto.” (LEI 12.871, 2013). 

Sobre os entrevistados 7 dos 15, ou seja, 46,7% veem o PMMB como um 

influenciador negativo para escolha da Residência em Medicina de Família e 

Comunidade, porque, inicialmente, ocorre o mesmo problema relacionado ao 

PROVAB, os alunos de graduação podem interpretar que não há necessidade 

de trabalhar na atenção Primária já que não há um pré-requisito de ser Médico 

de Família para trabalhar no PMMB. Podem achar que a graduação é terminal 

como preparação para se trabalhar na ESF.  Um entrevistado questiona que o 

PMMB não trouxe mudança na infraestrura das Unidades de ESF, um dos eixos 

do Programa.  Em apresentação no V Congresso Paulista de Medicina de 

Família e Comunidade, em novembro de 2014, em Ribeirão Preto, o 

representante do PMMB coloca em sua apresentação que houve um 

investimento de 5,6 bilhões de reais em infraestrutura e foram aprovados 

recursos para 26.001 mil obras de construção, ampliação e reforma de UBS. 

Dessas, 13.088 estão em obras e 7.520, concluídas. Três entrevistados, ou seja, 

20%, acham que o PMMB influencia positivamente na escolha da Residência em 

Medicina de Família e Comunidade porque está fortalecendo a Atenção 

Primária, dando visibilidade ao Médico de Família, ordenando a formação de 

especialistas no Brasil transformando em obrigatória a necessidade de fazer um 
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a dois anos de Residência em Medicina de Família e Comunidade, a partir de 

2018, antes de ingressar na maioria dos outros Programas de Residência 

Médica. Dois entrevistados, ou seja, 13,4 % não comentaram nada sobre o 

PMMB e três entrevistados, ou seja, 20% não sabem opinar sobre o PMMB, 

porque ainda acham precoce avaliarem o Programa. O PMMB, da forma que 

está estruturado, promete ser um ordenador da formação na graduação e na 

Residência Médica do país e deixará de ter uma taxa alta de ociosidade das 

vagas de residência em Medicina de Família e Comunidade pela obrigatoriedade 

de se cursar um ou dois anos de Medicina de Família e Comunidade para a 

maioria dos graduandos de medicina do país. Os problemas a serem enfrentados 

pelo PMMB será ampliar tanto vagas na graduação da medicina, como vagas 

em Programas de Residência em Medicina de Família com qualidade. Isso passa 

pela formação de professores e preceptores de Residência, contando com o 

Ministério da Saúde junto ao Ministério da Educação na formação desses 

profissionais. Resta saber se essa formação será em tempo associado às 

necessidades. Um outro ponto a ser discutido é a Residência para aquele 

trabalhador que já atua na APS e não tem formação. Outro ponto está na falta 

de política de fixação de médicos. Não adianta formar médicos se não houver 

uma política de fixação desses médicos na APS. Outro problema será que cerca 

de 40% das vagas de R2 continuarão ociosas porque cerca de 40 % dos 

formandos poderão optar pelas residências de carreiras básicas e só fazerem 

um ano de Residência em Medicina de Família e Comunidade. Trata-se de mais 

um fator indicador no qual se faz necessária uma política de fixação de médicos 

associada. 

6.5. Limitações do Estudo 

 O estudo é qualitativo, em sua essência, com uma amostra pequena e 

não representativa o que impede a generalização dos resultados. 
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7.CONCLUSÃO 

 

Ao levar em conta as categorias pré-analíticas escolhidas a partir do roteiro 

de entrevistas, dados sobre valor da bolsa dos serviços em que os entrevistados 

estiveram ou estão ligados, tempo de existência dos serviços em que os 

entrevistados estiveram ou estão ligados e a triangulação entre as entrevistas e 

dessas com a literatura chegamos a estas conclusões: 

 A taxa de ociosidade das vagas de Residência em MFC não tem relação 

com a região do país, nem com o Estado da região. 

 A graduação em Medicina influencia fortemente na escolha da Residência 

Médica a seguir e da forma em que está organizada, ainda hoje, 

favorecendo a escolha de especialidades ligadas ao hospital e geradores 

de procedimentos.  

 Os campos de estágio da Atenção Primária desorganizados e com 

ambiência ruim fazem com que os alunos da graduação em Medicina 

tenham uma repulsa por carreiras médicas que atuem na Atenção 

Primária pública do país. 

 Ter ausência ou poucos Médicos de Família como professores nos cursos 

de graduação em Medicina faz com que os alunos não tenham contato 

com modelos de Médicos de Família e isso faz com que tenham uma 

visão enviesada do que é Medicina de Família e Comunidade ou 

desconheçam a especialidade. Como resultado os alunos não escolhem 

fazer residência em Medicina de Família e Comunidade.  

 Ter professores Médicos de Família que sejam bem formados como 

professores influencia positivamente na escolha da Residência em 

Medicina de Família e Comunidade. 

 O financiamento público X privado também mostrou ser um influenciador 

na medida em que há um sucateamento dos ambientes físicos e 

materiais. Na Atenção Primária, também, não se gera tantos 

procedimentos em relação às instalações hospitalares geradoras de 

procedimentos caros e onde há necessidade de completar o sistema 

público com compra de serviço de saúde do setor privado. Ocorre, assim, 

um maior gasto de verbas públicas com o setor privado e uma 
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supervalorização dos serviços hospitalares em detrimento dos serviços 

da Atenção Primária.  

 A falta de planos de cargos, de carreiras e de salários para o Médico de 

Família e Comunidade faz com que muitos recém-formados prefiram 

trabalhar diretamente na Atenção Primária sem ter formação em Medicina 

de Família e Comunidade. A ausência desse plano de cargos, de carreiras 

e de salários não incentiva a obtenção título ou Residência em Medicina 

de Família e Comunidade, porque não é exigida essa qualificação para 

ingressar a trabalhar na Atenção Primária. Também não há incentivo de 

produção com indicadores de qualidade de atenção, nem incentivo de 

fixação do médico de família no local de trabalho. Ao longo do tempo, o 

Médico de Família recebe quase o mesmo salário com que se inicia na 

carreira. 

 Em relação à remuneração quando comparada com as especialidades 

clínicas, a remuneração é semelhante, porém em relação a 

especialidades que tenham procedimentos, o Médico de Família pode 

ganhar até 50 vezes menos. Isso é um influenciador, mas não foi 

considerado o mais importante. 

 A ambiência do trabalho é um grande influenciador para escolha da 

Residência Médica. Os ambientes de trabalho na Atenção Primária 

Pública são ambientes desorganizados, com mobiliários antigos, 

quebrados, há aparelhos quebrados ou inexistentes, influenciando forte e 

negativamente na escolha da Residência em Medicina de Família e 

Comunidade. 

 A carga de trabalho e o envolvimento com o paciente e sua família, 

passando a ser médico de confiança pode influenciar negativamente na 

escolha da Residência em Medicina de Família e Comunidade. 

 A falta de regulação das ofertas das vagas de Residências em áreas 

prioritárias que o sistema de saúde brasileiro precisa também influencia 

negativamente para escolha da Residência em Medicina de Família e 

Comunidade. 

 O programa Saúde da Família hoje Estratégia Saúde da Família influencia 

positivamente, porque criou mais postos de trabalho para o Médico de 
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Família e Comunidade, mas negativamente porque precisa de mudanças 

em sua organização para ser resolutivo. 

 O Pró-Residência influenciou positivamente, porque propiciou não só 

abertura de novas vagas de Residência em Medicina de Família e 

Comunidade, como também distribui mais vagas pelo Brasil. 

 O Provab teve uma influência positiva no sentido de expor os recém- 

formados a experiências de trabalho na Atenção Primária podendo 

influenciar, assim, que estes escolhessem fazer Residência em Medicina 

de Família e Comunidade. No entanto, a concorrência que o Provab 

propiciou disputando os recém-formados com bolsas maiores que as 

bolsas de Residência Médica pode ter tido uma influência negativa em 

relação à escolha da Residência de Medicina de Família e Comunidade 

que só poderá ser avaliada após alguns anos de existência do Provab. 

Hoje ainda não dá para fazer essa associação de existência do Provab e 

queda da ocupação das vagas de Residência em Medicina de Família e 

Comunidade. 

 Programa mais Médicos para o Brasil também tem um lado positivo para 

escolha da Residência em Medicina de Família e Comunidade por trazer 

toda a população, gestores e Instituições de Ensino para uma discussão 

sobre a Atenção Primária e a atuação do Médico de Família nessa 

Atenção Primária. Além disso, ele traz um projeto de formação de pessoal 

médico para o SUS, tornando obrigatória a passagem pela Residência em 

Medicina de Família para maior parte dos recém-formandos em Medicina, 

o que acabaria com essa alta taxa de ociosidade de 70%.  No entanto, 

neste momento, propicia a mesma concorrência causada pelo Provab.  

Então, de acordo com a pesquisa realizada, a organização da Graduação em 

Medicina, a ambiência dos locais de trabalhos, as ferramentas de resolubilidade 

dentro da Atenção Primária, o plano de cargos, de carreiras e de salários e as 

políticas públicas são os maiores influenciadores na escolha da Residência em 

Medicina de Família e Comunidade.  

Dados referentes à organização das residências como tempo de existência 

do programa, valor de bolsas, região do país não tiveram influência porque não 

refletem de forma homogênea a realidade de ociosidade de 70% das vagas de 

Residência em Medicina de Família e Comunidade. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há necessidade de seguimento ao longo do tempo em relação às políticas 

públicas. Talvez, o problema de ociosidade deixe de existir passando a ter outros 

temas relacionados à qualidade dos programas de Residência com a finalidade 

de que formem profissionais que sejam resolutivos e com a qualidade do serviço 

prestado a partir das reformulações das políticas públicas. 

O PMMB está no seu início, propiciando a necessidade estudos após a 

obrigatoriedade de se passar pela Residência em Medicina de Família e 

Comunidade. Há que se estudar outro fator, isto é, a possível ociosidade de 40% 

das vagas do segundo ano da Residência, já que, para ingresso nas 

especialidades básicas, inicialmente, será exigido apenas um ano de Residência 

em Medicina de Família e Comunidade. Mais: a qualidade desses Programas de 

Residência em Medicina de Família e Comunidade criados. 

Há necessidade, também, de um seguimento ao longo do tempo das 

mudanças curriculares propostas na nova diretriz curricular de 2014 para os 

cursos de Medicina. 
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9. PRODUTO DA PESQUISA 

 

9.1. Projeto de Residência em Medicina de Família e Comunidade para 

Municípios 

 

Como produto da pesquisa é proposto um Projeto de Residência em Medicina 

de Família e Comunidade para Municípios, já que haverá a necessidade de 

aumento do número de vagas de Residência em Medicina de Família e 

Comunidade de 1277 vagas, em 2014, para 15.962 vagas de Residência em 

Medicina de Família e Comunidade até dezembro de 2018, segundo dados do 

Ministério da Saúde. 

Julgamos ser necessária, em primeiro lugar, a formação dos Médicos que 

atuam na APS em especialistas em Medicina de Família e Comunidade, pela 

modalidade de formação Residência Médica. Isso se faz necessário para que 

tenhamos o número de preceptores para o aumento dessas vagas previstas pelo 

Ministério da Saúde, através da lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, que 

institui o PMMB, para o ano 2018. Aos gestores municipais é sugerido lançar 

mão da Portaria 3147 de 28/12/2012 que: 

“Institui as especificações "preceptor" e "residente" no cadastro 

do médico que atua em qualquer uma das Equipes de Saúde da 

Família previstas na Política Nacional de Atenção Básica, de que 

trata a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011.” 

Em seu artigo 5º, item VIII dá uma abertura para que as secretarias 

municipais de saúde complementem a bolsa do residente em Medicina de 

Família e Comunidade:  

“VIII - conceder, se possível, aos médicos residentes, a mesma 

remuneração conferida aos médicos que trabalham na Atenção 

Básica com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, 

considerando- se a proporcionalidade da carga horária de 

atuação”. (PORTARIA 3147/MS, 2012). 

 Há necessidade, também, de se realizar um diagnóstico situacional do 

município para avaliar a necessidade de equipes de Estratégia Saúde da 
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Família, ajuste de recursos humanos, ajuste de ambiência, de material 

permanente e de insumos utilizados nas unidades da APS. 

 Outra sugestão aos municípios é a criação de lei municipal, baseada na 

portaria 3147/MS de 2012, que permita que o funcionário possa fazer a 

Residência em Medicina de Família e Comunidade e receber a bolsa ampliada 

com remuneração referente ao cargo e ao horário de trabalho quando do 

ingresso através de concurso público. 

Outra sugestão é a criação de lei municipal para que os preceptores e os 

gestores da Residência possam receber gratificações em seus salários por 

atuarem como preceptores e gestores da Residência. Também essa lei deve 

criar incentivos no plano de cargos, de salários e de carreira. 

Vale salientar que a gestão municipal deve estimular os médicos, que 

atuam na APS, a realizarem Residência em Medicina de Família e Comunidade, 

e a fazerem curso de preceptoria.  Esses cursos têm sido ofertados pelo 

Ministério da Saúde em parceria com o Hospital Sírio Libanês, o Hospital Alemão 

Osvaldo Cruz, a Associação Brasileira de Educação Médica e a Associação 

Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. 

Mais: buscar realizar ajuste de ambiência das Unidades da APS utilizando 

a Lei do Programa Mais Médicos que também prevê alocação de verbas federais 

com o intuito desse ajuste.  

Por fim, montar o Programa de Residência Médica; criar a Comissão de 

Residência Médica (COREME), caso o município não tenha; cadastrar a 

COREME no Sistema da Comissão Nacional de Residência Médica (sisCNRM); 

criar o Pedido de Cadastro Provisório (PCP) na sisCNRM de acordo com os pré-

requisitos e normas previstos pela CNRM e pela Sociedade Brasileira de 

Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), representante reconhecida pela 

Associação Médica Brasileira da especialidade no Brasil.  

Sobre o PCP devem ser previstas as seguintes informações; 

 Dados da Instituição. 

 Número de vagas solicitadas. 

 Convênios. 
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 Produção de serviços. 

 Produção científica e cultural. 

 Exames especializados cadastrados. 

 Instalações cadastradas (biblioteca, alojamento e internet). 

O projeto pedagógico do PCP deve conter: 

 Objetivo do programa. 

 Objetivo intermediário. 

 Corpo docente: nome, qualificação, tempo de dedicação, carga horária 

e tempo na especialidade. 

 Dados sobre o supervisor do programa. 

O projeto pedagógico deve ter base na resolução CNRM Nº 02 /2006, de 

17 de maio de 2006, ou seja: 

“ Atividades Práticas : 80 a 90 % da carga horária semanal (cada 

ano em individual) 

Atividades na comunidade: domicílios, escolas, locais de 

trabalho e lazer - um mínimo de 10% da carga horária total 

Atividades em unidades de cuidados primários de saúde: postos 

de saúde em áreas rurais e/ou urbanas; centros de saúde ou 

unidades mistas de saúde e unidades básicas situadas em 

centros de referência - um mínimo de 50% da carga horária total; 

Atividades em unidades de cuidados secundários e terciários: 

hospitais gerais, de especialidades ou especializados - um 

mínimo de 10% da carga horária total.” 

Essas atividades devem ser divididas em horas semanais (em 48 horas 

semanais – 80% da carga horária) somando no final 2304 horas (80% de um 

total de 2880 horas anuais de residência). 

As atividades teóricas devem corresponder a 10 até 20% da carga horária 

semanal. Até 12 horas semanais em 48 semanas, isto é, um somátorio de 576 

horas anuais. 

Outros tópicos do PCP são: 

 Equipamentos. 
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 Semana padrão – sempre lembrando de distribuir atividades de segunda 

a domingo, Incluindo hora de almoço, descanso pós-plantão (se for o 

caso), 80% de atividades práticas e 20 % de atividades teóricas. 

 Rodízio anual – março a fevereiro, incluindo grupos de atividades e grupos 

de residentes. Nas atividades prever férias de cada um e passagem por 

todos os grupos de estágios de todos os residentes. 

 Descrição de metodologia. 

 Descrição de Programação. 

 Metodologia de avaliação do Programa. 

 Metodologia de Avaliação do Residente. 

 

O programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade deve 

ter, segundo a SBMFC, o desenvolvimento das seguintes competências e 

fundamentos: 

 

9.1.1. Competências a Serem Desenvolvidas na Residência de MFC 

Primero Ano: 

Competências não clínicas:  

 Princípios da Medicina de Família e Comunidade. 

 Método clínico centrado na pessoa. 

 Abordagem familiar. 

 Abordagem comunitária. 

 Registro médico baseado em problemas. 

 Assistência domiciliar. 

 Trabalho em equipe. 

 Ética médica e Bioética. 

 Medicina baseada em evidências e epidemiologia clínica. 



101 
 

 

Competências Clínicas 

 Problemas frequentes e indiferenciados na prática em APS. 

 Urgências e emergências. 

 Pequenas cirurgias. 

 

Segundo ano 

 

Competências não clínicas 

 

 Método clínico centrado na pessoa. 

 Abordagem familiar. 

 Abordagem comunitária. 

 Habilidades de comunicação. 

 Metodologias de ensino e gerenciamento. 

 Metodologia científica aplicada à pesquisa em APS. 

 

Competências clínicas  

 

 Problemas frequentes na prática em APS de maior 

complexidade do que no R1. 

 Urgências e emergências. 

 Pequenas cirurgias. 

 Problemas hospitalares de adultos e crianças. 

 Cuidados paliativos. 
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9.1.2. Habilidades a Serem Desenvolvidas na Residência de MFC 

 

1. Prática Médica. 

2. Ensino e Pesquisa. 

3. Gerenciamento. 

4. Relativas ao Sistema de Saúde. 

 

9.2. Atividades Práticas da Residência em MFC 

 

9.2.1. Atividades no Pronto Socorro 

 

 Atendimento do paciente “azul” (consultórios). 

 Atendimento do paciente “verde” em consultório e nas observações 

(evolução / prescrição). 

  Atendimento do paciente “amarelo” na sala amarela e acompanhar sua 

evolução até a alta ou até a sua estabilização no setor verde (evolução / 

prescrição). 

 Atendimento dos pacientes na sala de urgência até sua estabilização e 

encaminhamento às salas amarela e verdes (evolução / prescrição). 

 O atendimento compreende: anamnese e exame físico do paciente, 

preenchimento completo das fichas-atendimento, pedidos de exames, 

receituários e notificações, prescrição médica, realização de procedimentos 

(citados) de seus pacientes, sob supervisão dos preceptores. 

 Discussão dos casos com os preceptores. 

 Passagem de plantão para o chefe de plantão ou para o preceptor após o 

término do seu horário. 
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9.2.2. Atividades em Ambulatório de Especialidades: 

 

 Atendimento com ou sem a presença do preceptor, de acordo com a 

disponibilidade de consultórios (anamnese e exame físico). 

 Anotações nos prontuários. 

 Preenchimento de solicitações de exames, receitas de alto custo e 

receitas simples. 

 Orientação dos pacientes quanto ao seu agravo e do seu projeto 

terapêutico. 

 Discussão do caso com outros especialistas durante as interconsultas. 

 Acompanhar os especialistas em atividades de capacitação, 

matriciamento ou telessaúde desenvolvidas por eles. 

 

9.2.3. Atividades na Atenção Primária à Saúde: 

 

 Conhecer o território e a estrutura das Unidades de Saúde, juntamente 

com as equipes. 

 Atendimento individual em todas as áreas básicas: saúde do adulto, 

saúde da criança e saúde da mulher.  Fazer acolhimento, classificação de risco, 

consultas programadas e não programadas. 

 Participar nos grupos preventivos e terapêuticos da saúde do adulto. 

 Realizar visita domiciliar. 

 Participar nas ações de vigilância epidemiológica: busca ativa, Cadastro 

de acidente de trabalho, notificações compulsórias, investigação de 

comunicantes, bloqueios. 

 Atender em conjunto com a equipe de saúde mental. 

 Participar nas construções de projetos terapêuticos singulares pelas 

equipes de referência. 

 Participar das reuniões de referência. 

 Participar em projetos distritais e municipais (rede da criança, saúde do 

adulto, gestão da clínica e linha do cuidado). 
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9.3. Temas de Conteúdo Teórico 

 

9.3.1. Clínico-Cirúrgico 

 

Saúde da Criança e do Adolescente 

 

 Semiologia Pediátrica. 

 Crescimento e desenvolvimento. 

 Recém-nascido normal. 

 Alimentação e desnutrição. 

 Doenças do aparelho respiratório. 

 Imunização. 

 Doenças gastrintestinais. 

 Doenças do aparelho urinário. 

 Doenças infectocontagiosas. 

 Patologias do recém-nascidos. 

 Doenças Endócrinas. 

 Outras patologias. 

 Urgências. 

 

Saúde da Mulher, Pré-Natal e Puerpério 

 

 Ciclo menstrual normal/distúrbio. 

 Climatério. 

 Contracepção hormonal. 

 Puberdade normal/ precoce e tardia. 

 Anticoncepção na adolescência. 

 Fluxo genital (criança e adulto). 

 DSTs. 

 Incontinência uretral. 

 Neoplasias. 

 Propedêutica da gravidez. 
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 Assistência Pré-Natal. 

 Planejamento Familiar. 

 Drogas na gravidez. 

 Assistência ao parto. 

 Puerpério. 

 Aleitamento materno. 

 Hemorragia durante a gravidez. 

 Hiperêmese gravídica. 

 

Saúde do Adulto 

 

 Hipertensão arterial. 

 Diabetes. 

 Cefaléias. 

 Tonturas. 

 Dor articular. 

 Afecções da coluna. 

 Zumbidos. 

 Doenças Pulmonares. 

 Avaliação e seguimento cardiovascular na Atenção Básica. 

 Síndrome Metabólica. 

 Obesidade. 

 Doenças da tireóide. 

 Outras doenças endócrinas de interesse na Atenção Básica. 

 Internações sensíveis à Atenção Básica. 

 Doenças neurológicas. 

 Doenças gástricas. 

 Tabagismo e drogadição. 

 Política de redução de danos. 

 Hanseníase. 

 Tuberculose. 

 Screening para Câncer. 
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 Interação medicamentosa. 

 

Saúde do Idoso 

 

 Demências. 

 Tremores de Extremidades. 

 Quedas. 

 Insônia. 

 Interação Medicamentosa. 

 Depressão. 

 Orientação ao Cuidador. 

 

Saúde Mental 

 

 Psicoses/Neuroses. 

 Distúrbios de ansiedade. 

 Depressão. 

 

Saúde do Trabalhador 

 

 Doenças causadas ou agravadas pelo trabalho. 

 Acidente de trabalho. 

 

9.3.2. Específicos da Medicina de Família 

 

 Cuidados Paliativos e Internação Domiciliar. 

 Registro Médico Baseado em Problemas – SOAP. 

 Registro de sinais e sintomas – ICPC. 

 POEM (patient oriented evidence that maters) x DOE (disease oriented 

evidence). 

 Prevenção quaternária. 

 Competência Cultural. 
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Comunidade e Família 

 

 Visitas Domiciliares. 

 Organização da visita domiciliar. 

 Finalidade da visita domiciliar. 

 Abordagem Comunitária. 

 Conhecendo Território. 

 Trabalhando com Grupos. 

 

Abordagem Familiar 

 

 Genograma. 

 Ciclo de Vida. 

 PRATICE. 

 FIRO. 

 Tipos de Família. 

 Histórico Familiar. 

 Ecomapa. 

 APGAR. 

 

Gestão 

 

 Trabalho em Equipe. 

 Gestão do Cuidado. 

 Gestão de Redes Assistenciais. 

 Gestão de Trabalho em Saúde. 

 Vigilância em Saúde. 
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9.4. Avaliação 

 

Existem vários métodos avaliativos. A escolha do método deve levar em 

conta a avaliação do saber, do saber como fazer e do saber fazer, mesclando, 

assim, formas de avaliação cognitiva, habilidades e atitudes.  Com a finalidade 

de avaliar a habilidade de realizar atividades de pesquisa é interessante solicitar 

trabalho de conclusão de curso, no formato de monografia, de pesquisa clínica, 

de relato de caso, transformando-o em artigo cientifico ou trabalho de 

apresentação em congressos científicos na área. 
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10. ANEXOS 

 

10.1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Consentimento Livre e esclarecido 

Título do Projeto: Necessidade crescente de Médicos de Família para o SUS e 

baixa taxa de ocupação nos programas de residência em Medicina de Família e 

Comunidade: um paradoxo? 

Pesquisador Responsável: Zeliete Linhares Leite Zambon 

Instituição à qual pertence o Pesquisador Responsável: Universidade 

Federal de São Paulo – UNIFESP. Centro de Desenvolvimento de Ensino 

Superior em Saúde –CEDESS. 

Contato do pesquisador: 

 (19) 98181-9732 

E-mail: zzeliete@uol.com.br 

  

Carta convite para Participar da Pesquisa 

Prezado participante: 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa:  Necessidade 

crescente de Médicos de Família para o SUS e baixa taxa de ocupação nos 

programas de residência em Medicina de Família e Comunidade: um 

paradoxo? 

Linha De Pesquisa: Avaliação, currículo, docência e formação em saúde. 

Objetivo:  

 Compreender os fatores responsáveis pela alta taxa de ociosidade das 

vagas de Residência em Medicina de Família e Comunidade.  

 

mailto:zzeliete@uol.com.br
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O Convite de sua participação é pelo seu envolvimento com Residência 

em Medicina de Família e Comunidade ou com a formação do Médico de Família 

e Comunidade. 

Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória e você tem 

plena autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua 

participação a qualquer momento. Você não será penalizado de nenhuma 

maneira caso decida não consentir sua participação, ou desistir da mesma, 

contudo, ela é muito importante para a execução da pesquisa. 

Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por você 

prestadas.  

Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos 

resultados da pesquisa, sendo o material armazenado em local seguro. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá 

solicitar do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a 

pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste 

Termo. 

A sua participação consistirá em responder perguntas de um roteiro de 

entrevista/questionário à pesquisadora do projeto. A entrevista somente será 

gravada se houver autorização do entrevistado (a).  

O tempo de duração, da entrevista, é de aproximadamente uma hora. 

As entrevistas serão transcritas e armazenadas, em arquivos digitais, mas 

somente terão acesso às mesmas a pesquisadora, seu orientador e seu co-

orientador.  

Os resultados serão divulgados em palestras em congressos e reuniões 

científicas, relatórios individuais para os entrevistados, artigos científicos e na 

dissertação. 

Após a entrevista, os entrevistados receberão cópia da transcrição da 

entrevista para análise antes da incorporação da mesma na pesquisa. As 

transcrições serão em páginas numeradas e rubricadas pelo entrevistador. 

A participação é voluntária, não havendo reembolso financeiro para essa 

participação, bem como não haverá, também, qualquer ônus financeiro por parte 

do voluntário ao responder a entrevista.  O nome do entrevistado será ocultado 

se ele, assim, o desejar, bem como os dados que o mesmo recusar divulgar. 
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações 

que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo:” Necessidade 

crescente de Médicos de Família para o SUS e baixa taxa de ocupação nos 

programas de residência em Medicina de Família e Comunidade: um paradoxo?” 

Eu discuti com Zeliete L. L. Zambon sobre a minha decisão em participar desse 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro, também, que 

minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste 

Serviço. 

Concordo que a entrevista seja gravada ( ) 

Não concordo que a entrevista seja gravada ( ) 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do entrevistado ou sujeito da pesquisa 

Data: 

Assinatura da testemunha 

Data: 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento 

Livre e Esclarecido deste entrevistado ou representante legal para a participação 

neste estudo. 

 

Assinatura do responsável pelo estudo 

Data: 
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10.2. Roteiro de Entrevistas 

 

Roteiro de Entrevistas 

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Demarzo 

Co-Orientador: Prof. Dr. Guilherme Arantes de Mello 

Mestranda: Zeliete Linhares Leite Zambon 

Local: Centro de Desenvolvimento de Ensino Superior em Saúde -CEDESS- 

Unifesp 

Linha de pesquisa: Avaliação, currículo, docência e formação em saúde 

Modalidade: Mestrado Profissional 

 

Título: Necessidade crescente de Médicos de Família para o SUS e baixa 

taxa de ocupação nos programas de residência em Medicina de Família e 

Comunidade: um paradoxo? 

1. Identificação 

1.1. Dados de identificação do sujeito da pesquisa 

Nome: 

Documento De Identidade Nº: 

Sexo: M ( )   F  ( ) 

 Data Nascimento:        

 Endereço: 

 Bairro: 

 Cidade: 

Cep: 
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 Telefone: DDD (............). 

1.2. Identificação dos serviços de Residência 

 

1.2.1. Identificação do Serviço 

 

Nome: 

Endereço: 

Telefone: 

E-mail 

Página:  

Tempo de existência do Programa: 

Instituição de Ensino? () sim () não 

Serviço ligado à Secretária Municipal de Saúde? () sim () não 

 

1.2.2. Supervisor do Programa 

 

Nome: 

Sexo: 

Data de nascimento: 

E-mail: 

Quanto tempo está como supervisor do Programa? 

Tem residência em MFC? ( ) sim ( ) não 

Se, sim, quantos anos de formado? 
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Tem título de especialista em MFC? ( ) sim ( ) não 

Se, sim, quanto tempo de titulado? 

Tem mestrado?  Em qual área? 

Tem doutorado? Em qual área? 

 

1.2.3. Preceptor 

 

Quantos preceptores tem o programa? 

Quantos preceptores com residência ou titulação em MFC? 

Quantos preceptores com mestrado? Em quais áreas? 

Quantos preceptores com doutorado? Em quais áreas? 

Quanto tempo de preceptoria de cada um? 

 

1.2.4. Bolsa 

 

Quem financia a bolsa? 

Próprio particular ( ) 

SUS Estadual ( ) 

SUS Municipal ( ) 

Pró-residência ( ) 

Qual o valor da bolsa? 

Se ampliada, quem financia a ampliação do valor? 

Quantas bolsas? 



115 
 

R1: 

R2:  

 

1.2.5. Outras informações 

 

Onde são os campos de estágio? 

Vagas ocupadas nos últimos cinco anos. 

 

2. Graduação em Medicina 

 

 Como você acha que a graduação em Medicina influencia na escolha 

das Especialidades? 

 A Medicina de Família e Comunidade tem espaço dentro da grade 

curricular formal? 

 O que você acha que os alunos da graduação pensam sobre 

disciplinas ligadas à Medicina de Família e Comunidade? 

 Como você vê que se dá as relações entre diversas especialidades na 

graduação com a MFC? 

 Você acha que a forma em que está organizada a graduação em 

Medicina, no Brasil, influencia na escolha ou não da residência em 

MFC? Como? 

 

3. Pós graduação stricto sensu 

 

 O que você conhece de programas que formam mestres e doutores 

na área de MFC no Brasil? 

 O que você acha da formação de professores em MFC no Brasil?  
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 Você acha que a forma em que está organizada a pós-graduação em 

Medicina no Brasil influencia na escolha ou não da residência em 

MFC? Como? 

 

4. Pesquisa e Produção Científica em MFC 

 

 O que você conhece da produção científica em MFC no Brasil? 

 Você acha que a forma em que está organizada a produção científica 

em MFC no Brasil influencia na escolha ou não da residência em 

MFC? 

 

5. Mercado de trabalho 

 

 Em sua opinião qual o mercado de trabalho para o MFC? 

 O que você acha da remuneração do MFC? (Comparando início, 

crescimento e final de carreira em relação a outras especialidades).  

 Você acha que o marcado de trabalho influencia na escolha ou não da 

residência em MFC? Como? 

 

6. Políticas Públicas de Saúde e de formação de profissionais em saúde 

no Brasil 

 

 O que você conhece das políticas públicas de saúde que influenciaram 

diretamente na atuação do MFC? Como se deu essa influência? 

 O que você conhece das políticas de formação de profissionais em 

saúde?  Como você acha que influenciou na MFC?  
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 Você acha que as políticas públicas de saúde e de formação de 

profissionais em saúde influenciam na escolha ou não da residência 

em MFC? Como? 

 

Faça um resumo de pontos que você considera que estimulam a 

procura pela residência em MFC e que desestimulam a procura pela 

Residência em MFC. 

 

10.3. Entrevistas Divididas em Categorias 

 

Categorias das Entrevistas 

Entrevistado 1 – preceptor 

IDENTIFICAÇÃO 

Tempo de preceptor – 8 anos. 

Tempo de existência do programa 10 anos 

Mato Grosso -  12 vagas 

Tem residência em MFC. Formado há + ou – 8 anos. 

Não tem título de especialista. 

Tem mestrado em gestão – Universidade de Bolonha 

Ocupação das vagas em torno de 80% 

Local de estágios – UBS, PS, especialidades, obstetrícia, UTI e enfermaria. 

 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA  

... “essa dedicação prestada ao serviço e a medicina de qualidade, a medicina 

humana, faz aluno ver e enxergar isso aí de uma forma diferenciada” ... 



118 
 

...” Então assim, a graduação é importante? É. Muito importante. Se a gente 

tivesse um tempo maior para poder explicar como as coisas realmente 

funcionam, ferramentas, enfim, a gente trabalhar isso desde a base. Acho super 

interessante isso. Mas não é o único que vai determinar uma procura maior ou 

menor pela residência, não.” ... 

Sobre a inserção da medicina na grade curricular 

...” não é porque a gente é médico de família ou qualquer outra coisa não, é 

porque eles estão procurando gente que trabalha no postinho, que é titular, tem 

residência e pode virar um médico, alguma coisa do tipo” ... 

...” Então assim, as universidades abrem espaço para a gente? Abrem. Mas não 

é porque é médico de família, não. Abre espaço porque está precisando de mão 

de obra para trabalho, que é o professor. “... 

Sobre os alunos gostarem da disciplina  

...” É uma carga horária mais leve, a cobrança psicológica é menor. Não tem 

aquele assédio de errou, você xinga, bate a mão. Aqui não tem aquela falta de 

educação imensa de professores. Os alunos gostam bastante do estágio. 

Mesmo aqueles que nunca vão trabalhar no SUS, que nunca vão ser médico de 

família na vida, gostam bastante do estágio e elogiam bastante a gente” ... 

A relação de outros especialistas dentro da academia 

...” Dentro da academia, não respeita. Acha que não existe, acha que é postinho 

para prescrever dipirona. É exame de fezes, “... 

...” Essas mudanças aí, a gente passa a ter um pouquinho mais de valor “ah, é. 

Ah, funciona”. É aquela frase “nossa, mas vocês fazem isso sempre. Mas vocês 

cuidam”, “ah, mas você atende também?” ..., “sim... aham”, “mas tudo?”, eu falei 

“é”. “... 

A influência da graduação de medicina para escolha da residência em MFC. 

...” Não (INFLUENCIA), na verdade, isso no meu ponto de vista.” ... 
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...” o cara vai fazer medicina de família e vai fazer o quê? Vai receber o quê? Vai 

trabalhar aonde? Qual é o salário? Qual é o respeito? Qual é o vínculo? Qual é 

a estrutura que ele vai trabalhar? Isso influencia muito” ... 

...” Acreditar que ela vai ser médico de família, só porque ela está vendendo 

amor, está vendendo sentimento, está vendendo humanismo. A gente vai ficar 

sempre discutindo poucas vagas, um número muito pequeno, além daquilo que 

a gente realmente necessita.” ... 

 

FORMAÇÃO DE MESTRES, DOUTOROES E PROFESSORES EM MFC. 

...” Não...” 

...” E essa formação de recursos humanos é área didática, enfim, isso vai falar 

de qualquer especialidade médica, não vai aprofundar especificamente a nossa 

área.” ....  

 

PESQUISA EM MFC 

...” se você monta um laboratório de pesquisa, se você estrutura uma academia 

em cima disso, se você gera um fomento de discussão e vai capacitando, e vai 

qualificando isso. Atrás disso, você vai juntando uma grade de professor e uma 

grade de alunos. Então foi feito isso, sim, influencia” ... 

 

MERCADO DE TRABALHO 

...” É um trabalho que não te desgasta, dá para você trabalhar bem, é um trabalho 

interessante” ... 

...” é um ganho salarial razoável...” 

...” Influencia. Não diretamente, mas influencia...” 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 
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...” Olha, tudo foi positivo. Tudo, você pode ter certeza disso. Inclusive, a lei dos 

“Mais Médicos”. Apesar do nome e tudo, foi positivo. Falar que foi algum ganho 

negativo, difícil.” ... 

...” Sobre as questões de políticas públicas, depois de 93 para cá, com a 

implantação do programa de saúde da família, as coisas têm que realmente virar 

a coisa para a atenção primária da saúde. Essa é a luta do Ministério da Saúde.” 

... 

 

POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PESSOAS 

...” Lógico, foram positivos, extremamente positivos” ... 

 

PONTOS QUE ESTIMULAM A ESCOLHA DO RECÉM-FORMADO PARA A 

RESIDÊNCIA EM MFC E PONTOS QUE DESESTIMULAM 

Estimula 

...” valorização profissional, reconhecimento de área, estrutura física adequada, 

a professor que gosta do que faz, respeito,” ... 

Desestimula 

...” Você ter toda essa estrutura, fazer todo esse investimento e lá, na hora do 

aluno seguir sozinho, quer dizer, tendo que responder frente às suas demandas 

familiares, às suas demandas financeiras, frente às suas demandas sociais, ele 

não tem uma valoração a contento. Quando ele se vê sozinho e isolado, a 

comunidade de saúde que não tem cadeira para sentar, falta água toda semana, 

acaba energia, não tem ar-condicionado numa cidade que faz 40º C todos os 

dias.” ... 

 

Entrevistado 2 – supervisor 

IDENTIFICAÇÃO 

Tempo de supervisor – 3 anos. 



121 
 

Tempo de existência do programa 10 anos 

São Paulo - 10 vagas 

Tem residência em MFC. Fez Conceição. Formado há 10 anos. 

Título de especialista em 2006 – 8 anos. 

Mestrado: Medicina de Família, no Canadá, Universidade de Toronto em 

Western Ontario. 

Doutorado: Disciplina de Ciências Médicas no Departamento de Clínica Médica 

da USP.  

Bolsa de residência – SUS São Paulo 

Ocupação das vagas em torno de 90% 

Local de estágios – UBS, PS, especialidades, obstetrícia, UTI e enfermaria. 

 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

...” Eu acho que a graduação de medicina, do jeito que ela está, ela eh... é muito 

hospitalar, na USP nem se fala, quando influencia fortemente na escolha do 

residente pela área mais especializada, hospitalar” ... 

... “Então, eu vejo, se for avaliar historicamente, a medicina de família cresceu 

no Brasil nos últimos anos, não por causa do ensino, por causa do sistema. E o 

sistema foi incorporado ao Mais Médicos de família, por isso foram criadas mais 

vagas de residência.” ... 

Sobre a inserção da medicina de família na grade curricular 

...” É, tem ganhado espaço vertiginosamente, isso é inquestionável. Eu acho que 

até num ritmo mais acelerado que o mercado. Desculpe eu falar do mercado de 

novo, mas acho que está ganhando um espaço num ritmo bastante acelerado 

nas faculdades de uma forma confusa, muita confusão com a saúde coletiva. 

Mas tem ganhado espaço. “... 

Sobre os alunos gostarem da disciplina  
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...” Hoje, o egresso da USP, médio, sai sem ter noção do que faz o médico de 

família. O médio, quem não fez estágio nas férias, não frequentou o Centro 

Acadêmico, conversou com amigos médicos de família, pela média, ele sai sem 

ter noção, ele acha que só faz check-up ou só faz triagem ou é... sei lá, só faz 

prevenção... não sei o quê. “ 

A relação de outros especialistas dentro da academia 

...” Então, eles, na faculdade, as especialidades, muitas acham que são 

entendedores de atenção primária e estão contribuindo e que está tudo certo. 

Está tudo certo. Então, é muito departamental o projeto, eh... mas isso está 

sendo, do ponto de vista epistemológico, acadêmico, trágico, no sentido de que 

não consegue dar um... um escopo arredondado e bem definido do que é a coisa 

e o aluno sai perdido” .... 

A influência da graduação de medicina para escolha da residência em MFC 

...” Não (INFLUENCIA), na verdade, isso no meu ponto de vista.” ... 

...” o cara vai fazer medicina de família e vai fazer o quê? Vai receber o quê? Vai 

trabalhar aonde? Qual é o salário? Qual é o respeito? Qual é o vínculo? Qual é 

a estrutura que ele vai trabalhar? Isso influencia muito” ... 

...” Acreditar que ela vai ser médico de família, só porque ela está vendendo 

amor, está vendendo sentimento, está vendendo humanismo. A gente vai ficar 

sempre discutindo poucas vagas, um número muito pequeno, além daquilo que 

a gente realmente necessita.” ... 

...” Então assim, é fundamental internato, a gente tinha que focar internato, né, 

sabe? Esse negócio de primeiro e segundo ano, enche muito o saco, a gente 

tem que ficar aula de primeira aula, a gente perde o maior tempo e saliva para ir 

explicando, o que é que é ou o que é que não é. Os caras ficam olhando a gente 

assim, não estão entendendo nada, tá-tá-tá, vai embora e tudo se perde 

entendeu...” 

 

FORMAÇÃO DE MESTRES, DOUTORES E PROFESSORES EM MFC 
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...” A pós-graduação, eu acho que está mais atrasada um pouco, mas aí o 

problema é mundial. A pós-graduação de Atenção Primária, medicina de família, 

sempre esteve um pouco atrás por vários motivos. Primeiro, geralmente o... a 

força de trabalho de médico, na verdade, na atenção primária é usada, na sua 

grande parte, para realmente tocar o serviço. Então o pessoal se forma em vários 

países, vai trabalhar e atender as pessoas porque é a real necessidade. E depois 

mexe com uma tecnologia chamada “leve”, que não tem muito dinheiro assim, 

não tem muito apetite de financiamento nos termos de... principalmente da 

indústria farmacêutica, que são os financiadores e nem... muitas vezes o 

pesquisador de atenção primária, que é a indústria farmacêutica, e nem... a 

indústria farmacêutica, que é o caso” ... 

Sobre a formação estrictu senso influenciar na escolha da residência em 

MFC 

...” Acho que não”. 

...” Porque... professores, na verdade, também assim, aí já é em todas as áreas, 

professor de cirurgia, preceptor de cirurgia, professor de ginecologia, é difícil, né. 

Aqui no Brasil a gente tem a tendência... que o cara é bom médico, ele é bom 

professor. Então, a formação do docente em medicina aqui no Brasil, é muito 

precária.” ... 

Sobre formação de preceptores e professores influencia? 

...” Não. Acho que não tanto, acho que não.” ... 

 

PESQUISA EM MFC 

...” Então é justamente isso, a falta de pesquisa, a falta de pós-graduação gera 

uma falta de pesquisa, que gera uma falta de publicação, que gera uma área um 

pouco menos consistente do ponto de vista acadêmico, e aí sim, pode ter uma 

influência nesse sentido, de não ter departamento, não ter isso, não ter aquilo, 

não ter aquilo outro. Então aí sim, do ponto de vista, vamos dizer assim, 

sistêmico, a pós-graduação junto com a falta de pesquisa e de publicação 

influenciam.” ... 
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MERCADO DE TRABALHO 

...” Eu vejo assim Tem muitos médicos de família Ganhando relativamente bem, 

e com uma carga horária relativamente confortável e não estão no PSF. Está 

fazendo muitas coisas, têm muitos que estão na Unimed, principalmente Vitória 

e Belo Horizonte, interior, tem muito médico de família em Unimed, a pessoa que 

vai para o interior, tem muito médico de família em gestão, tem muito médico de 

família enfim dando aula, tem muito médico de família fazendo um monte de 

coisas, um pouquinho de cada uma dessas coisas... e eu acho que PSF está 

cada vez mais... na verdade, continua sendo uma importância grande, mas... eu 

tento falar isso para os alunos, “olha, você não gosta de PSF? Mas você pode 

trabalhar na vigilância epidemiológica... você pode trabalhar...”, sei lá, é uma 

área que te dá preparo para um monte de coisas, eu não vejo, do ponto de vista 

pessoal que o PSF seja uma obrigação. O PSF, essa coisa de 40 horas, tá-tá-tá 

e ficar numa comunidade sofrendo, que é uma imagem que as pessoas fazem, 

né.” ... 

Remuneração 

...” O médico de família, se você for olhar, na média, está mal, que São Paulo, 

principalmente, está muito mal, né. Eh... está muito mal.” ... 

...” Isso é o que mais influência de tudo o que a gente conversou” ... 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

...” Olha, tudo foi positivo. Tudo, você pode ter certeza disso. Inclusive, a lei dos 

“Mais Médicos”. Apesar do nome e tudo, foi positivo. Falar que foi algum ganho 

negativo, difícil.” ... 

...” Sobre as questões de políticas públicas, depois de 93 para cá, com a 

implantação do programa de saúde da família, as coisas têm que realmente virar 

a coisa para a atenção primária da saúde. Essa é a luta do Ministério da Saúde.” 

... 

PMMB 
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...” E, para a graduação, foi muito bom, o PROVAB, o Mais Médicos, assim, as 

pessoas começaram a falar de medicina de família, os professores e o diretor. 

Mas para a residência no Brasil eu acho que foi muito ruim.” ... 

Sobre vagas de residência para o ano 2018: ...” a direção está correta. A questão 

é.... não está acertando no alvo, não está no alvo. Mas ajuda o navio-

transatlântico, que é o Brasil, a se mover um pouquinho em direção ao alvo.” ... 

... “Vamos lá, todo mundo, 40 por cento dos egressos da USP... a meta é que 40 

por cento optem por medicina de família, vamos colocar essa meta”. Quer dizer, 

muda... o resto da vida, é uma meta... não tem condições políticas do governo 

colocar isso, agora. Então, essa lei, ela é confusa e ela é um passo intermediário, 

meio que proposital, porque não tem... não tem como fazer o que tem que ser 

feito, o que é feito na Holanda do dia para a noite. Não tem como. Então acho 

que assim, em termos de ruim, apesar de ser confuso, tá-tá-tá, tem algum de 

correto, de valorizar a atenção primária, tá-tá-tá. Atrapalha para caramba para 

vaga de residência, que não é um detalhe, poderia, já... eh... fazer essa lei aí, 

essa coisa de 2018 para antes, não é? Sei lá, 2016.” ... 

...” O que as pessoas não querem, não é o ministério, não é o cara que redigiu 

a lei, o que o neurocirurgião não quer, o que o cardiologista não quer, médio, é 

que seja residência para todo mundo, porque vai dizer assim “agora você vai 

fazer cardiologia”, porque quem atende hipertenso vai ser o médico de família, e 

eles não querem isso, porque as pessoas vivem esse país, os especialistas, da 

atenção primária. Então não é que o ministro não quer que tenha residência 

obrigatória, e que as vagas sejam preenchidas. Eu não vejo assim. Eu vejo que... 

o sistema atual fica apavorado com isso, que se isso acontecer, o cardiologista 

vai atender enfartado. Então é onde o cardiologista que não sabe atender 

enfartado, mais. Entendeu? Tem um monte de endocrinologista que não sabe 

atender... eh... (rush) e o diabo... entendeu? Não sabe, o cara atende ‘diabetes 

mellitus’ tipo 2 durante 15 anos na vida dele, só isso que ele viu, então ele faz a 

função de médico de família.” ....  

 

POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PESSOAS 
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Cinaem 

...” Eu acho que essas coisas, elas influenciam mais... também são confusas no 

Brasil, porque todo esse movimento foi para formar o médico de família durante 

a graduação.” ... 

Provab e Unasus 

...” Ajudam a Atenção Primária na graduação e a medicina de família na 

graduação. No preenchimento das vagas de residência atrapalha, no 

preenchimento das vagas de residência atrapalha bastante porque o aluno vai 

entender que... eh... enfim, pode trabalhar mais direito no Mais Médicos” ... 

 

PONTOS QUE ESTIMULAM A ESCOLHA DO RECÉM-FORMADO PARA A 

RESIDÊNCIA EM MFC E PONTOS QUE DESESTIMULAM 

Estimula 

...” Para a escolha, então. Primeiro, ter uma educação eh... em casa, né, antes 

do vestibular, uma criação assim, vamos dizer, favorável à Atenção Primária, no 

sentido da autonomia da pessoa, do paciente, enfim, do sujeito, na educação um 

pouco mais assim, construtivista, se for usar uma palavra mais geral, né. Depois 

eh... uma faculdade que mostre e dê os caminhos, e que tenha os modelos 

desde o começo, mas os modelos desde o começo não precisam ser aulas 

formais, cursos de cargas horárias extensas, mas têm que estar lá o médico... 

eh... em contato com os alunos, mesmo que forem coisas extracurriculares, 

desde o primeiro ano, e um internato muito forte. Muito forte. Isso é muito 

importante, um internato muito forte na atenção primária, você colocar todas as 

energias no internato é fundamental.” ... 

...” Agora, para tudo isso você tem que ter um serviço decente, então daí tem a 

questão do sistema, né, da... das equipes e dos postos estarem bem 

arrumadinhos. Essas coisas todas, vão influenciando uma à outra, uma certa 

estabilidade na carreira, no emprego, segurança e... e ganhar bem, né. Todas 

essas coisas eh... são importantes para... para influenciar. Então, eh... as 

questões culturais de casa, o Sistema de Saúde.” ... 
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...” atender a elite é uma coisa importante” ... 

Desestimula 

...” pagar mal, Sistema de Saúde desorganizado, o posto de saúde caindo aos 

pedaços com uma pressão de demanda infinita e azucrinante – massacrante – 

que às vezes tem, eh... enfim, eh... modelos ruins, né, relapsos... quer dizer, 

aqueles piores médicos que acabam indo muitas vezes para a atenção 

primária... eh... isso tudo influencia negativamente.” ... 

 

Entrevistado 3 – supervisor 

IDENTIFICAÇÃO 

Tempo de supervisor – 9 anos. 

Tempo de existência do programa 10 anos 

São Paulo – 8 vagas 

Tem residência em MFC. USP de Ribeirão Preto. Formado há 12 anos. 

Título de especialista há 10 anos. 

Mestrado: em Psiquiatria. 

Doutorado: Saúde Coletiva.  

Bolsa de residência – UNIFESP 

Ocupação das vagas em torno de 70% 

Local de estágios – UBS, PS, Enfermaria de cuidados paliativos e 

especialidades. 

 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

...” é um fator de influência importante, porque o interno, ele vivendo uma 

atenção primária de qualidade, ele vai se empolgar em querer fazer aquilo para 

ele,” ... 
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... “e via de regra os estágios para internato, pelo menos que eu tenho contato, 

principalmente que eu tenho contato aqui na UNIFESP, ele expõe o aluno a uma 

atenção primária muito ruim, né. Então, acaba afastando o aluno” ... 

Sobre a inserção da medicina de família na grade curricular 

...” Então, a medicina de família mesmo, eu diria que de todo estágio na atenção 

básica, ela é discutida especificamente, talvez 1 por cento, entendeu? Muito 

pouco “... 

...” A questão é que poucos têm contato com um médico de família na saúde da 

família” ... 

Sobre os alunos gostarem da disciplina  

Não tem contato com alunos de graduação. 

A relação de outros especialistas dentro da academia 

...” Há alguns outros especialistas, que a impressão que eu tenho, é que estão 

respeitando a medicina de família. Estão conhecendo e estão com alguma 

atitude de respeito. Mas, isso ainda não é regra.” .... 

...” quando a gente criou a residência há 12 anos atrás, por um período de 5 

anos, os residentes iam para os estágios de especialidade e era um ET, ninguém 

sabia o que era um médico de família. Ou voando muito, falava “ah, residência 

do PSF”,” ... 

...” Hoje em dia, seja na construção dos estágios com os docentes responsáveis, 

ou no dia a dia dos estágios de especialidades, os residentes falam que é como 

eles ouvirem as pessoas satisfeitas por estarem ensinando médico de família, 

porque ensinando, talvez, a demanda chegue mais filtrada.” ... 

A influência da graduação de medicina para escolha da residência em MFC 

...” é um fator de influência importante” ... 

 

FORMAÇÃO DE MESTRES, DOUTORES E PROFESSORES EM MFC 
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...” Não influencia. A pessoa não faz medicina de família ou deixa de fazer 

medicina de família, por conta da possibilidade que ele vai ter na pós-

graduação.” ... 

 

PESQUISA EM MFC 

...” eu sou revisor, eu leio alguns artigos, às vezes, a revista brasileira de 

medicina de família.” ... 

Sobre a pergunta se influencia a pesquisa na escolha pela Medicina de Família. 

...” Também não” ... 

 

MERCADO DE TRABALHO 

...” Aqui em São Paulo, está abrindo muito mercado de assistência domiciliar, 

seja privada, ou mais comumente por empresas de “home care” ...” 

...” Tenho ouvido falar assim, relatos de convênios que estão fazendo, 

organizando a sua carteira de pacientes, através da atenção primária e 

contratando médicos de família.” ... 

...” Um outro mercado de trabalho para o médico de família, hoje em dia, é fazer 

atividades pedagógicas” ... 

...” E lá embaixo, perdendo, mas também é uma possibilidade, é prática privada.” 

... 

Remuneração 

...” Eu acho que é um pouco menos que a média das outras especialidades, né. 

Mas, é um trabalho também não tão extenuante”... 

...” Eu acho que totalmente. O médico, hoje em dia, ele mira muito isso, “como é 

que eu vou viver, o que é que eu vou ganhar de dinheiro”. Enfim, eu acho que 

isso é um fator decisório, sim.”... 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

...” a possibilidade de trabalhar para PSF. Essa política pública, ela foi indutora, 

ela foi indutora de aumentar a procura pela residência, pela especialização”... 

Flexibilização e PROVAB 

...” Daí com justamente a flexibilização e pior, os PROVAB, né, o médico foi 

percebendo que ele não precisava fazer residência e ele vai, tem outros 

benefícios, tem cursos de especialização, se ele for direto para estratégia e 

ganha mais dinheiro”... 

 

POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PESSOAS 

...”Eu tenho impressão que isso pode induzir, isso pode facilitar. Isso abre campo 

de trabalho e valoriza o médico especialista.”... 

...” não consigo pagar o preceptor, enfim eu não consigo atrair ainda preceptores 

todos com residência ou adequados. Isso é um problema que eu tenho na 

residência, não conseguir expandir vaga de residência, porque eu não tenho 

campo de estágio com preceptores adequados.”... 

PMMB e Nova diretriz CN de Medicina 

... “Em especial, a nova diretriz médica que aumenta a atenção básica e o próprio 

programa Mais Médicos para o Brasil, que tem toda aquela coisa que para fazer 

outras residências”... 

Sobre obrigatoriedade de Residência de Família em 2018 

...” eu não concordo com isso, mas é uma política, é uma lei já consolidada. 

Porque eu acho que vai banalizar o médico de família, tanto que eu acho que 

esse primeiro ano obrigatório para todo mundo ir para as básicas, ele não é 

estritamente medicina de família. É um ano em atenção primária, né.”... 

...” Agora, para medicina de família, dois anos de fato...” 

 ...” em vingando, daí é uma forma de aumentar o número de médicos de família. 

A esperança é que se o cara puder fazer dois anos de medicina de família para 
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ir para a endocrinologia, quem sabe depois de dois anos de medicina de família, 

ele curte a ideia e fica na medicina de família, né, se o programa for bem feito”... 

 

PONTOS QUE ESTIMULAM A ESCOLHA DO RECÉM-FORMADO PARA A 

RESIDÊNCIA EM MFC E PONTOS QUE DESESTIMULAM 

Estimula 

...” é a possibilidade de ser um médico competente, resolutivo e com o mercado 

de trabalho, ser valorizado por isso. Ou seja, como oferta de... com uma 

perspectiva de uma vida, com boa qualidade de vida e boa remuneração, né.”... 

...” isso a médio e longo prazo, é quando de fato no Brasil, tiver uma atenção 

primária estruturada, que essas próprias pessoas, estamos falando, esses 

alunos experimentem ser pacientes de atenção primária. Experimentem ser 

cuidados, enquanto pessoas, por médicos de família e vai pensar “poxa, que eu 

de repente, quero ser esse médico”, né.”... 

Desestimula 

...” o que afasta é justamente a possibilidade de não ter nenhum atrativo do 

ponto de vista do eh... mercado de trabalho, de possibilidade de emprego, sendo 

que isso está sendo ocupado por outros médicos,”... 

...” lá na saúde da família tem uma ocupação do pessoal do Mais Médicos e do 

PROVAB, né. Então, isso sem contar que se ganha mais dinheiro hoje em dia 

fazendo esses programas do que sendo médico de PSF, né. Então, isso tende 

a afastar.”... 

 

Entrevistado 4 – preceptor 

IDENTIFICAÇÃO 

Foi supervisor umas 3 vezes durante a existência do Programa. Mias ou menos 

por 6 anos. . 

Tempo de existência do programa 35 anos 
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Rio Grande do Sul -  24 vagas 

Tem residência em MFC. Formado há 31 anos. 

Tem título de especialista. 14 anos (primeira turma de titulados) 

Tem mestrado em educação na URGS. 

Bolsa MEC. 

Ocupação das vagas em torno de 20 a 50% (intercalando 1 ano com 50% e um 

ano com 20%) 

Local de estágios – UBS, emergência cirurgia e clínica da UPA, ginecologia, 

obstetrícia, UTI . 

 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA  

...“ medicina de família, pelo menos na minha universidade, ela não tem um 

espaço longitudinal no curso”... (Universidade Federal de Ciências da Saúde) 

...” Os alunos são inseridos assim, tem duas ou três inserções na atenção 

primária, eles são sufocados pela... pelas áreas de especialidade, em termos de 

exigência, demanda,”... 

Sobre a inserção da medicina na grade curricular 

... 

Sobre os alunos gostarem da disciplina  

...” eles não conseguem se... acho que se identificar, né, com a questão da 

atenção primária, dessa... desse envolvimento que tem que ter com a... com 

várias pessoas, com a equipe, com... eles já estão muito definidos o que eles 

querem fazer, né”... 

A relação de outros especialistas dentro da academia 

...” Olha... na minha universidade, o convívio é praticamente zero “... 

...” E como é obrigado a passar na medicina de família, então os alunos passam 

pela medicina de família, mas não tem integração...” 
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A influência da graduação de medicina para escolha da residência em MFC 

...” Os programas de gradua... de graduação, né, eles... eles focam nas 

especialidades. Um outro problema que eu vejo, muitos departamentos de saúde 

coletiva, eles têm pessoas que não atendem, não praticam a medicina, né”... 

 

FORMAÇÃO DE MESTRES, DOUTORES  E PROFESSORES EM MFC 

Entrevistado acha que não influencia.  

...” Eu acho que assim, a... a maioria dos alunos, quando está pensando na 

especialidade, ele não está pensando em fazer uma carreira acadêmica depois, 

né.”....  

 

PESQUISA EM MFC 

...” Olha, eu acompanho mais pela... pelas publicações da revista da 

Sociedade...” 

...” Eu acho que para escolha, não também.”... 

...”Não, não. Acho que não. Eh... eu acho que uma... uma área que a medicina 

de família e a atenção primária no Brasil estão... estão fora que talvez fosse um 

estilo que traria financiamentos e traria recursos e tecnologia e talvez 

interessasse alunos residentes seria se envolver com pesquisa clínica.”... 

...” Eu acho que esse é um campo que deveria ser a atenção primária, né. No 

caso a medicina de família, no caso, se envolver. Pesquisa clínica vai trazer 

dinheiro, vai trazer recurso, vai trazer tecnologia e talvez fosse um atrativo isso, 

né.”... 

 

MERCADO DE TRABALHO 

...” Eh... eu acho que o mercado também está mudando, né.”... 
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...” 81-82-83-84 não tinha SUS, e o que a gente queria é ser um médico diferente, 

um médico geral, generalista, em que ia trabalhar em consultório, fazia plantão 

ou eu ia para o interior. Então não tinha emprego....” 

...” Hoje, quando se fala em medicina de família, ou até pouco tempo atrás, 

pressupunha “ah, vai trabalhar na estratégia da família, 70 horas no SUS...” 

...” setor privado também está usando médico de família, e estão fazendo uma 

mudança no... lançando planos de... que eles chamam de “atenção primária” e 

estão contratando médicos de família e estão remunerando por 20 horas o valor 

que uma estratégia de saúde de família remunera por 40 horas.”... 

... O Mais Médicos meio que acabou o mercado de trabalho para o médico de 

família, porque os lugares onde existiam vagas para médicos de família, agora 

tem Mais Médicos que lugares onde tinham médicos de família agora tem Mais 

Médicos. Então houve uma redução do mercado assim, de oferta de trabalho 

para médicos de família. Lembro que tu via anúncios de pessoas procurando 

médico de família. Hoje não tem procura”... 

Remuneração 

...”eu acho que a remuneração, ela influencia. Atualmente de forma negativa, 

porque na maioria dos locais não existe um contrato eh... decente – digamos 

assim – e não existe plano de carreira. Então não existe previsão de que vai 

entrar ganhando ‘X’ e vai sair daqui a 25-30 anos ganhando ‘Y’ ou ‘X’ mais ‘Y’.”... 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

...” E... eh... enfim eu... eu não sinto assim, como... essas... essas políticas eh... 

repercutindo positivamente.”... 

...” O Mais Médicos e o PROVAB... a longo prazo elas... elas desvalorizam a 

medicina de família como especialidade, né. Tanto que no programa aí do... da 

Lei dos Mais Médicos mudaram o nome da nossa especialidade.”... 

...” Acho que se... se criasse então uma remuneração diferenciada, plano de 

carreira, alguns incentivos tipo “o médico de família que for para o interior e ficar 

cinco anos, ele vai... quando ele voltar vai ter um financiamento para a casa 
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própria sei lá, com juros bem baixo, ele vai... ter direito a botar o filho dele numa 

universidade se ele ficar lá nos cafundós”... enfim, vai ter acesso, né.”... 

 

POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PESSOAS 

...” Eu não sei se para escolha, né, se isso chega a ter uma repercussão”... 

...” Então... então tem isso assim, se criam as... os estímulos, mas não se 

consegue muitas vezes viabilizar em função das questões legais e burocráticas, 

então é uma coisa que tem que se pensar.”... 

...” os alunos passam na rede básica, e muitas vezes acabam recebendo 

supervisão, preceptoria de pessoas que não tem qualificação para a preceptoria, 

né. E isso é ruim também, porque desestimula. Ele, além de não ver aquele 

médico como modelo, ele ainda não é um bom preceptor, um bom tutor no 

local.”... 

 

PONTOS QUE ESTIMULAM A ESCOLHA DO RECÉM-FORMADO PARA A 

RESIDÊNCIA EM MFC E PONTOS QUE DESESTIMULAM 

Estimula 

...” pró-internato, né, pró-residência, complementação de bolsas para os 

residentes. Eu acho que isso seriam pontos positivos. A preocupação com a 

formação de preceptores eu acho que é um aspecto positivo,”... 

Desestimula 

...” eu acho que o que desestimula a... são os currículos das graduações, a falta 

da medicina de família de uma maneira longitudinal no currículo e valorizada. 

Acho que a inexistência de uma política de contratação e de valorização ao longo 

do tempo do desempenho profissional, ou seja, plano de carreira de uma forma 

mais uniforme, homogênea no país”... 

...” Então eu acho assim, que quando faz “500 cursos” de preceptoria 

desconectados, quando se... se coloca vagas, “ah, vamos agora ter... – como vai 

ser em 2018 – vai ser não sei quantas mil vagas, todo mundo vai ter que passar 
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na medicina de família”, sem estrutura, sem as unidades preparadas e tal, eu 

ouvi de pessoas da gestão, do... desse processo dizerem “não, é que a gente, 

em algum momento, vai... eh... vai ter que abrir mão da qualidade para poder dar 

conta desse projeto”... daí abrir mão da qualidade nunca deveria ser falado, né. 

Então eu acho que se abre a mão da qualidade muito fácil.”... 

 

Entrevistado 5 – supervisor e preceptor 

IDENTIFICAÇÃO 

Tempo de supervisor – 3 neste Programa e 6 em outro do Município. 9 anos. 

Tempo de existência do programa 8 anos 

Ceará – 10  vagas 

Tem residência em MFC. Santo Antônio do Amparo . Formado há 13 anos. 

Título de especialista há 10 anos. 

Mestrado: Saúde pública, área de políticas e avaliação de saúde 

Bolsa de residência – Pro-Residência e amplia com o Município. Valor de R$ 

8.000,00 

Ocupação das vagas em torno de 10% 

Local de estágios – UBS, PS, Cuidados paliativos e especialidades. 

 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

...” Na verdade, a gente tem a atenção básica do 1 ao 8, então todo o semestre 

tem, só que não são dados por médicos de família, são dados por sanitaristas, 

por enfermeiros, epidemiologista, e são totalmente desvinculados da prática, 

né,”... 

... “e via de regra os estágios para internato, pelo menos que eu tenho contato, 

principalmente que eu tenho contato aqui na UNIFESP, ele expõe o aluno a uma 

atenção primária muito ruim, né. Então, acaba afastando o aluno”... 



137 
 

Sobre a inserção da medicina de família na grade curricular 

...” se ele não é dado pelo médico de família, daí você não tem... você tem... vai 

falar sobre terapia comunitária ou você vai fazer epidemiologia “deslinkados” da 

prática, ou se vai fazer a parte política sem estar relacionado ao SUS e à atenção 

primária”... 

 

Sobre os alunos gostarem da disciplina  

...”E aí o que é que a gente escuta dos alunos, que o entendimento deles do que 

é medicina de família, do que é atenção primária no internato e eles já vem 

contaminados negativamente do que é que é ABS, que a “ABS não presta”, que 

não sei o quê, então já acha que o internato também não vai prestar, e na 

avaliação que a gente escuta é que eles mudam essa perspectiva deles, só que 

nos 40 minutos do segundo tempo você tentar modificar práticas, convencer, 

demonstrar na especialidade, é complicado.”... 

...” “É isso que é medicina de família? Poxa, que legal”. Eu já escutei “Você sabe 

muito, porque é que vocês estão aqui, por que vocês estão trabalhando no 

postinho?”. Esses são comentários, né, mas eu acho que tem um encantamento 

pela medicina de família, pelas boas práticas, o nível de conhecimento que o 

médico de família tem, então quando eles têm uma boa referência e conhecem 

o médico de família, eles admiram o médico de família pelo o trabalho.”... 

A relação de outros especialistas dentro da academia 

...” ”... 

A influência da graduação de medicina para escolha da residência em MFC 

...” Ela é um... do jeito que ela está posta hoje, ela influencia negativamente, a 

não ser por esses momentos pontuais com o médico de família e pelo internato, 

que é a possibilidade de mudança, que aí eu avalio que sejam pontos positivos. 

”... 

 

FORMAÇÃO DE MESTRES, DOUTORES  E PROFESSORES EM MFC 
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...” se a gente tivesse programas mais específicos, geraria uma produção 

científica com mais corpo e poderia influenciar positivamente.”... 

 

PESQUISA EM MFC 

...” A gente produz muito pouco, a medicina de família e comunidade”... 

....” A revista tem indexação ainda baixa, talvez prejudique isso.”... 

 

MERCADO DE TRABALHO 

...” o principal mercado de trabalho é estratégias de saúde da família, mas não 

restringe...” 

...” hoje, pela perspectiva, o egresso da residência tem uma grande chance de 

trabalhar na docência, seja como preceptor de residência, seja como professor 

nas universidades públicas ou privadas, cursos de especialização, tem uma área 

bem promissora e fértil que a gente precisa, que é a gestão.”... 

...” Um outro mercado de trabalho para o médico de família, hoje em dia, é fazer 

atividades pedagógicas”... 

...” mercado privado, eu acho que tanto em consultórios particulares, para fazer 

o ambulatório de consultório de medicina de família e comunidade, como cuidado 

domiciliar.”... 

Remuneração 

 ...” Talvez um médico residente terminasse, ganhasse entre oito a dez mil, o 

preceptor com cinco, dez anos passaria a ganhar dez a 15 e alguém com dez 

anos, 15 anos, que tivesse mestrado, doutorado, 15 a 20 mil acho que daria uma 

média boa”... 

...” E aí o que a gente percebe é que a maioria vem escolhendo especialidades 

focais, mas se a medicina de família desse mais dinheiro na perspectiva de 

carreira, talvez, não pela especialidade, mas a possibilidade de ganhar dinheiro, 

o pessoal ia ganhar, o pessoal ia escolher.”... 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

ESF 

...” a Estratégia eu acho que ela hoje ela influencia pouco, mas ela foi 

estruturante.”... 

Flexibilização 

...” A flexibilização não teve repercussão nenhuma, eu acho”... 

PROVAB e PMMB 

...” Agora, o PROVAB e o Mais Médicos eu acho que podem ter uma 

repercussão, eu ainda não sei se positiva ou negativa. Analisando pelo ponto de 

vista negativo, eu acho que é o que o pessoal tem comentado e eu concordo. Se 

você tem um residente que vai ir trabalhar na atenção primária ganhando três 

mil e alguém que não tem residência, recém-formado igual e vai ganhar dez mil, 

certamente isso influencia negativamente, porque a pessoa vai querer receber 

os dez mil”... 

...” se a gente tem políticas públicas que estão tentando motivar ou que as 

pessoas venham trabalhar na atenção primária, por que você não pode ter 

políticas que incentivem, e induzam a fazer a residência?”... 

...” Então acho que se a gente aproveitar essa oportunidade do PROVAB e Mais 

Médicos está fortalecendo a atenção primária e adequar para que isso se torne 

a formação na modalidade de residência”... 

Residência de MFC como pré-requisito 

...” Que eu acho é o seguinte, é que o cara vai entrar e terminou a graduação e 

vai fazer neurocirurgia. Não... primeiro vai ter uma formação geral como médico, 

como ser humano, que eu acho que essa formação que a medicina de família 

não dá na graduação pode fortalecer para esse médico, depois ele segue a vida 

dele, ele pode ser um médico de família, pelo menos da família dele vai diminuir 

as heterogenias que os outros estão fazendo.”... 
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POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PESSOAS 

Nova diretriz 

...” Hoje eu acho que isso tenciona claramente para que, pelo menos na nova 

diretriz, que você vai fortalecer o ensino da atenção primária, você vai reapropriar 

o internato e a atenção primária, ou seja, vai exigir que um médico de família 

esteja lá, e aí vai ter uma boa vitrine, você vai ter uma referência de profissional 

e acaba que vai fortalecer..”... 

Pro-residência 

...” o Pró-Residência serviu para aumentar, expandir programas de residência de 

medicina de família, levar programas onde não tinha, interiorizou, em algumas 

regiões do país como Centro-Oeste, Norte, regiões do interior do Nordeste. 

Então acho que essas políticas acabaram incentivando positivamente”... 

Telessaúde 

“...Telessaúde, com a questão da educação à distância, que é mais uma 

ferramenta para o profissional adquirir conhecimentos, discutir com preceptor, 

então acho que são boas políticas, inclusive fortalecendo a atenção primária”... 

 

PONTOS QUE ESTIMULAM A ESCOLHA DO RECÉM-FORMADO PARA A 

RESIDÊNCIA EM MFC E PONTOS QUE DESESTIMULAM 

Estimula 

...” , então você tem ambientes de trabalho qualificados, estruturados, 

preceptores qualificados, para que possam servir de boa referência para os 

médicos e incentivados a trabalhar com plano de carreira pé um diferencial. Eu 

acho que a residência de medicina de família tinha que ter a bolsa diferenciada, 

ou seja, a bolsa da residência com um complemento, do município ou do próprio 

Ministério, no mínimo para igualar ou aproximar o valor do PROVAB ou Mais 

Médicos.”... 

...” valorização e a perspectiva de uma carreira profissional”... 
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...” fortalecer a questão da preceptoria, o curso de formação de preceptores, 

educação permanente de preceptores, mestrado e doutorado em medicina de 

família, de forma que os preceptores fossem qualificados principalmente para a 

docência e aumentasse a produção científica, pesquisa e atenção primária e 

medicina de família e comunidade.”... 

Desestimula 

...” a escassez de profissional na graduação, de médicos de família na 

graduação para serem bons exemplos, a estrutura inadequada de muitos 

serviços, então trabalha a mesma lógica de (coxins) e não de unidade de saúde 

da família, com consultório, com a boa ambiência, não é um lugar agradável, 

climatizado, então influencia negativamente. Uma visão distorcida do aluno da 

medicina quando entra é o próprio perfil do ingresso, ele prejudica porque o 

médico não quer trabalhar na atenção primária, ele visa ao dinheiro. Então talvez 

da seleção do ingresso, de quem está entrando na faculdade. E uma 

desigualdade em relação a essa questão da política de provimento dar um 

incentivo para o recém-formado, enquanto a residência a bolsa ouro.”... 

...” lá na saúde da família tem uma ocupação do pessoal do Mais Médicos e do 

PROVAB, né. Então, isso sem contar que se ganha mais dinheiro hoje em dia 

fazendo esses programas do que sendo médico de PSF, né. Então, isso tende 

a afastar.”... 

 

Entrevistado 6 – preceptor (1 ano) e (foi supervisor por 8 anos) 

IDENTIFICAÇÃO 

Tempo de existência do programa 22 anos 

São Paulo - 8 vagas 

Tem residência em Clínica Médica  - Servidor de São Paulo. 

Título de especialista em 2006 – 8 anos.. 

Bolsa de residência – SUS São Paulo 

Ocupação das vagas em torno de 25% 
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Local de estágios – UBS, PS, especialidades, obstetrícia, CAPES, Internação 

domiciliar. 

 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

...” Então, de um modo geral, tanto a carga teórica que eles tiveram quanto à 

exposição a prática, eu acho que não tem o tempo necessário, e às vezes a 

qualificação necessária, para cativar o aluno a fazer essa escolha de fazer essa 

residência”... 

Sobre a inserção da medicina de família na grade curricular 

...”E eu sentia que existe ainda no currículo: Na grade curricular um perfil muito 

heterogêneo em relação a exposição à medicina de família. Então, às vezes eles 

confundem com saúde coletiva, com saúde pública. Então, muitas vezes até o 

nome da disciplina não é “medicina de família e comunidade”, então isso vem de 

uma forma meio confusa na cabeça do aluno. O aluno ainda confunde medicina 

de família com estratégia de saúde da família. Confunde a especialidade com o 

programa, com a estratégia, com a política pública, com a saúde coletiva, com a 

saúde pública. Eu acho isso ainda é confuso e o aluno não consegue decodificar 

isso. Então assim, eu acho que vem um pouquinho embaralhado. O tempo, 

especificamente, de vivência nas universidades, eu ainda acho que é pequeno 

“... 

Sobre os alunos gostarem da disciplina  

...” E simplesmente é uma questão efetiva e que, de fato, (autoriza) todo o 

sistema a partir da lógica da atenção primária. Quando eles têm acesso a um 

discurso desses, e a apresentações de evidência científica, eu acho que há uma 

atração. Eles ficam atraídos, sim. O que eu acho complexo, é que assim, a 

maioria dos estudantes de medicina, sejam de escolas públicas ou privadas, são 

pessoas oriundas de classe média, classe média-alta ou classe alta. A minoria 

vem, digamos assim, de pessoas que eram usuários do Sistema Único de 

Saúde. Então, ela chega com toda uma carga de preconceito e de uma imagem 

construída, de que a saúde pública e de que tudo ligado à esfera pública é 



143 
 

desqualificado e tem baixa qualidade. “...” E começam a ficar surpreendidos com 

as coisas que funcionam no público.”... 

A relação de outros especialistas dentro da academia 

...” nosso setting terapêutico é diferente do deles. Então, quase sempre a gente 

está gravitando em torno da unidade básica de saúde. Então, os nossos 

encontros com os outros especialistas em hospital, tem fóruns, como a 

COREME, discussão de anato-clínica. Então, a gente tem um contato, digamos 

assim, menos intenso e sugere algum estranhamento. Porque assim, o cardio 

está vendo o paciente ali com um nefro, então os residentes meio que transitam 

um com o outro ali, os preceptores transitam. Então, eles formam um circuito de 

amizade, de companheirismo melhor. Então, isso gera uma dificuldade para 

gente, que vai sendo suplantada gradativamente quando você começa a 

conviver..”... 

...” E eu acho que é uma coisa também que o médico de família, que atua na 

academia tem que... enfim mesmo, assim, não ficar no dito da saúde pública, 

não ficar só sendo o cara que discute o Sistema Único de Saúde, os princípios 

da atenção primária e os princípios da medicina centrada na pessoa. Mas, 

também vamos discutir eficiência cardíaca, vamos discutir nefropatia. Mas 

também, vamos discutir a insuficiência cardíaca de 24 horas, vamos discutir a 

escala geriátrica. Para que eles sintam que você também tem uma expertise 

clínica, baseada nas melhores evidências. Então, acho que essa postura de 

discussão clínica, de pesquisa, de fazer pesquisa, de publicar, de tentar ter um 

caráter cientifico baseado nas melhores evidências, vai dando respeitabilidade à 

especialidade.”... 

...” se os alunos não têm informação sobre o que é medicina de família e atenção 

primária, imagina o cara que fez cardiologia, que trabalha há 30 anos como 

cardiologista? Ele ainda continua com a imagem de que o cara que vai fazer 

medicina de família, vai só trabalhar no postinho da periferia. Então, descontruir 

isso é um processo, né, e acho que cabe muito mais a gente essas pontas e 

essa construção mesmo.”... 

A influência da graduação de medicina para escolha da residência em MFC 
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... 

 

FORMAÇÃO DE MESTRES, DOUTORES  E PROFESSORES EM MFC 

...” Acho que um bom modelo é a capacitação que a Sociedade de Medicina de 

Família e Comunidade formou... eh... ofereceu de curso de formação para 

preceptoria.”... 

...” Pode, sem dúvida. Se você tem um preceptor bem qualificado, informado, um 

preceptor que faça pesquisa, um preceptor que tenha uma... um know-how de 

ensino, faz toda a diferença. Se dúvida nenhuma, se o aluno da graduação tiver 

acesso a esse preceptor na graduação, com essa formação, mais alunos vão 

fazer opção por serem médicos de família...” 

 

PESQUISA EM MFC 

...” Quanto mais a gente conseguir publicar em revistas, ter publicações em 

livros, participações em congressos nacionais, internacionais, eu acho que só 

fortalece a especialidade. E atrai novos estudantes a isso, né.”... 

 

MERCADO DE TRABALHO 

...” Assim, um grande mercado de trabalho, ainda continua sendo a estratégia de 

saúde da família”... 

...” internação domiciliar e dos programas como o Melhor em Casa”... 

...” o mercado do “home care”, o mercado da assistência domiciliar em planos 

privados e particulares.”... 

...” importante também que tenha um tensionamento para que o médico de 

família possa exercer o seu trabalho como médico de família no mercado 

privado, seja em medicina de grupos, cooperativas.”... 

...” partir para uma carreira acadêmica que eu acho que é quase uma coisa 

natural hoje em dia”... 
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...” E eu acho que o tal de médico de família, até pela sua formação, ele também 

tem uma grande facilidade para atuar na gestão.”... 

...” eu estava conversando há pouco tempo com um colega canadense que ele 

tem um salário de 500 a 750 mil dólares canadenses por ano. Então, um médico 

de família brasileiro vai ganhar bem menos do que isso. Ele tem que ganhar mais 

do que ele ganha, não importa, o mundo inteiro algumas especialidades pagam 

mais. Eu acho que a gente tem que lutar para ter salários mais altos e que 

também, de alguma forma também meritocraticamente quem faz um trabalho 

melhor. Acho que é uma outra questão a ser discutida.”... 

Sobre se o mercado de trabalho influencia na escolha. 

Partindo do princípio que o conhecimento dos estudantes é que médico de 

família trabalha no postinho. Hoje influencia negativamente.  

“...Que também se você fizer um discurso superbonito e ele vai na unidade, a 

unidade está a parede sem reboco, o sujeito sendo ameaçado. Toda essa 

questão, sem a... sem uma boa ambiência, isso destroi o que você fala. Então, 

tem que haver uma consonância entre o discurso e o que ele vê. Eu acho que a 

gente está melhorando nisso, mas tem muito para caminhar.”... 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

...” Eu acho que todas ajudam e tem seu valor histórico. Todas elas foram 

positivas de um modo geral e tem fragilidades. Eu acho que elas são importantes 

como... em que as pessoas começam a discutir atenção primária, começam a 

discutir o papel do médico de família, começa a dar uma visibilidade. Então, são 

políticas positivas. Mas, eu acho também, eu entendo, que elas estão no 

contexto histórico de transição, elas têm que apontar para questões mais 

estruturantes como a universalização da residência, como a regulação das 

vagas da residência a partir das necessidades da política pública do país, como 

é feito em vários países. Acho que essas duas questões são fundamentais. A 

criação de uma carreira de estado, na lógica da atenção primária e da medicina 

de família, a necessidade para que se atue como médico no Brasil, e você ter 

uma residência.”... 
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POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PESSOAS 

”.... Então assim, as diretrizes curriculares nacionais, o Pet, o Pró, a formação de 

preceptores, são todas políticas assim, indutoras de um caminho positivo e que 

tensionam a universidade e a academia a pensar num modelo, um modelo muito 

mais interessante que é a formação de médicos em outros (sets terapêuticos) 

[055:40], com outra formação, que não só aquela formação hospitalocêntrica que 

a gente não nega, mas que a gente acha que é insuficiente para formar o médico 

com o perfil do egresso, que a própria diretriz curricular almeja. Eu acho que 

todas as políticas são positivas, mas todas elas também são insuficientes se a 

gente não completa o pacote com aquela questão que a gente tinha discutido. 

Residência universal, regulação do estado e plano de cargos e salários 

locorregionais ou regionais para dar segurança a essa escolha do graduando.”... 

 

 

PONTOS QUE ESTIMULAM A ESCOLHA DO RECÉM-FORMADO PARA A 

RESIDÊNCIA EM MFC E PONTOS QUE DESESTIMULAM 

Estimula 

...” pontos positivos é quando você tem uma universidade bem estruturada e que 

esse conteúdo, essa discussão é feita de uma forma sistematizada com tempo, 

com o espaço na grade curricular, de uma forma qualificada, e isso com uma 

exposição desde os primeiros semestres, de forma gradativa, com qualidade de 

preceptores e professores, e junto com isso uma consonância com a articulação 

com o mundo prático.”... 

Desestimula 

...” acho que ainda é essa questão mesmo de o mercado brasileiro ser muito 

regido por uma corporação médica que está ainda muito interessada enquanto 

rende ser médico, no aspecto financeiro.”... 

...” Uma política pública que regule as vagas de residência e uma carreira... uma 

política pública que também diga, com clareza, que se construa um plano de 
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cargos e salários para as pessoas serem motivas a serem médicos de família ao 

longo da sua vida.”... 

 

Entrevistado 7 – supervisor 

IDENTIFICAÇÃO 

Tempo de supervisor – 4 anos. 

Tempo de existência do programa 30 anos 

Rio Grande do Norte - 10 vagas 

Tem residência em MFC. Fez Grupo Hospitalar Conceição. Formado há 10 anos. 

Título de especialista em 2004 – 10 anos. 

Mestrado: Epidemiologia. 

Doutorado : Epidemiologia.  

Bolsa de residência – MEC (tem 3 bolsas Pró-Residência autorizadas). 

Ocupação das vagas em torno de 10% 

Local de estágios – UBS, especialidades (pediatria, ginecologia, saúde mental e 

doenças infecciosas). 

 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

...” primeiro é necessário ter a... a disciplina, o... né, de atenção primária de 

medicina de família porque... para que o aluno conheça, esse é o primeiro passo, 

conhecer, saber que existe.”... 

... “O segundo e o terceiro passo é ele ter bons professores daquela 

especialidade, então precisa ter a universidade de professores de medicina de 

família para que vire referência para o aluno, o aluno se espelha em ter um 

modelo do professor.”... 

“...E o terceiro ponto importante é além de ter a disciplina, ter o professor 

exercendo, é você ofertar bons serviços, quer dizer, o cenário de prática tem que 
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ter uma alta qualidade para que o aluno se sinta fazendo uma medicina de alta 

qualidade. E isso eu falo da macroestrutura do serviço, quer dizer, tem que ser 

um serviço com uma boa ambiência tanto para os profissionais, quanto para os 

pacientes, tem que ser um serviço de ter uma infraestrutura mínima para um 

atendimento de qualidade de atenção primária, e tem que ter um serviço que tem 

sumos para que o aluno de fato faça um atendimento resolutivo e ele possa 

reconhecer o papel da atenção primária de um médico de família em um Sistema 

de Saúde garantindo eh... um atendimento de qualidade resolutivo para o 

paciente.”... 

Sobre a inserção da medicina de família na grade curricular 

...” Os cursos que começaram depois de 2001, a inserção no currículo é muito 

mais presente, né, agora eu... eu acho que a gente ainda tem a carência do 

professor de medicina de família nas universidades. Alguns têm esses 

professores, mas o quantitativo frente ao... a quantidade total de professores, ele 

ainda é baixo, né “... 

Sobre os alunos gostarem da disciplina  

...” a gente vê que a maioria... eh... reconhece... a importância da medicina de 

família para o Sistema de Saúde e para os pacientes, para o atendimento, quer 

dizer, eu vejo que os alunos reconhecem essa importância, só que eles 

conseguem olhar de uma maneira muito crítica, né, do... quando eles têm um 

preceptor l altamente qualificado e um preceptor não tão qualificado. Então 

depende muito disto para ele reconhecer, fazer esse reconhecimento da 

especialidade, né.. “ 

A relação de outros especialistas dentro da academia 

...” Eu vejo que eles já enxergam de fato uma especialidade, uma coisa 

importante para formação do estudante, então eu tenho visto essa mudança. 

Embora obviamente, muitos não entendam na sua plenitude o que é a medicina 

de família, né, mas eu também colocaria que a gente também está em um 

estágio intermediário, nos não estamos no estágio zero, né, mas também não 

estamos no estágio ideal. Eu acho que a gente está ocupando um espaço cada 
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vez mais gradativo dentro da universidade e reconhecido em todas as esferas 

enquanto uma coisa importante para formação”.... 

A influência da graduação de medicina para escolha da residência em MFC 

.... 

 

FORMAÇÃO DE MESTRES, DOUTORES  E PROFESSORES EM MFC 

...” Olha, de medicina de família, a gente não tem um programa ‘stricto sensu’ 

formal para medicina de família na... enquanto especialidade médica, né, falando 

do ponto epistemológico. O que a gente tem são programas eh... tem saúde da 

família, que normalmente são programas multi-profissionais, conforme os 

voltados para petição primária e para petição básica, onde abrangem um 

conteúdo mais geral eh... interprofissional, né, e alguns programas de saúde 

coletiva, de saúde publica ou de epidemiologia, a gente vê programas com 

ênfase em... atenção primária, com ênfase em linhas de pesquisas e atenção 

primária, mas também não especificamente tratando da especialidade medicina 

de família, né.”... 

...” a gente tem, na verdade, alguns cursos de formação de preceptores, né,”.. 

...” Eu poderia dizer especificamente para preceptores em medicina de família, 

a gente vai ter aí o da Sociedade Brasileira de Medicina de Família de convidado, 

que né, que... era o curso de curta duração, mas trazendo as competências 

essenciais do médico de família e alguns componentes de educação e formaram 

mais de 1000 preceptores no Brasil todo.”... 

...” da Sociedade Brasileira da Medicina de Família também ofertaram e vem 

ofertando outros cursos ao modelo do (Euract) europeu,”.. 

...” Além destes, a gente tem os cursos de preceptores mais globais, aí vem o 

curso da ABEM, da Associação Brasileira de Educação Médica, que ofertou aí 

eh... nos últimos dois anos do curso para preceptores de qualquer residência e 

trazendo muito mais métodos pedagógicos e avaliativos para ser ensinado em 

qualquer residência, né, então esse curso da ABEM foi um curso intenso 

também”... 
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...” E a gente tem alguns outros cursos que são do convenio do Ministério da 

Saúde com alguns hospitais como Albert Einstein, o Sírio-Libanês, eh... o 

Oswaldo Cruz, então tem esses cursos de preceptores desses hospitais que é 

parceria com o Ministério da Saúde, né”... 

Sobre formação de preceptores, professores e strictu senso influencia? 

...” Sim. Primeiro porque assim, eh... quando você forma preceptores e 

professores, né, com competências da medicina de família, com competências 

pedagógicas, são professores que conseguem atuar de uma maneira melhor na 

graduação, e isso você gera um... uma motivação a mais para o aluno, né, e 

consequentemente, você qualifica os programas de residência na hora que você 

escolhe umas estão melhor qualificados no ponto de vista pedagógico, você 

começa a atrair mais residentes, os alunos... o estudante, o egresso ou o médico 

recém-formado, ele começa a enxergar a potencialidade de se fazer uma 

residência em medicina de família na hora em que o serviço está melhor 

qualificado e esse futuro residente, ele consegue enxergar que vale a pena fazer 

a residência, né. E consequentemente tem a formação de professores e 

preceptores e a formação ‘stricto sensu’ de mestres e doutores, qualifica a 

graduação e qualifica a residência nesse sentido, então torna os serviços mais 

atrativos, né. Fora isso, eu acho que a ‘stricto sensu’ tem um papel importante 

na hora que o médico de família está fazendo um mestrado, está fazendo um 

doutorado, ele está fazendo pesquisa, e essa pesquisa normalmente ele não faz 

só, ele faz com estudantes de graduação, ele faz com residente, e isso também 

gera, né, um movimento científico de investigação dentro dos serviços. Isso 

também ajuda a atrair, né, mais profissionais para a área.”... 

 

PESQUISA EM MFC 

...” algumas políticas indutoras fez com que você tivesse o aumento da pesquisa 

em atenção primária no Brasil, desde o programa Pet Saúde, você começa a 

mobilizar na graduação uma pesquisa, né, acho que o próprio... a própria 

expansão da residência, você começa a mobilizar mais pesquisa também, né, 

que a gente tem o Pet Saúde nos últimos... diríamos seis anos, ou oito anos, se 

a gente pegar desde o Pró-Saúde, Pet Saúde.”... 
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...” Então a gente avançou em pesquisa e atenção primária, mas precisa avançar 

em pesquisa clinica e em pesquisa utilizadas nas competências da medicina de 

família”... 

Pesquisa influencia? 

...” eu acho que quando o aluno residente vê que o serviço e o serviço para as 

pesquisas, ele se interessa mais por aqui.”... 

...” Então assim, na hora que você qualifica mais ainda através de pesquisas os 

serviços, você torna aquele serviço e aquele cuidado a aquela comunidade de 

melhor qualidade, isso consequentemente faz com que o aluno também 

enxergue a medicina de família e a atenção primária como uma coisa de maior 

potencial, né.”... 

 

MERCADO DE TRABALHO 

...” mercado de trabalho para o médico de família no Brasil, ele é muito 

ampliado”... 

...” você tem a estratégia saúde da família”...” você tem 35 mil postos de trabalho 

de estratégia da saúde da família e que eles são crescentes na maioria dos 

municípios.”... 

...” Cada janela que se abre em mercado muito forte é o Sistema de Saúde 

privado.”... 

...” universidades... todas vêm buscando contratação de médicos de família.”... 

...” Sem falar na gestão, né, gestões sempre estão buscando médicos de família 

para estar ali assessorando, né,”... 

Remuneração 

 ...” Mas a média salarial hoje, ela está aí, profissionais entre 10 e 15 mil, nos 

grandes centros urbanos, que eu acho que é a média salarial de qualquer 

especialidade no Brasil, eh... e especialistas do Sistema Único de Saúde que 

trabalham em hospitais ganham em torno disto, né..”... 

O mercado influencia? 
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...” Sim, com certeza.”... 

...” As quatro mais demandadas em todo o Brasil é dermatologia, oftalmologia, 

radiologia e anestesiologia. E não é à toa, elas têm as similaridades que são 

especialidades que trabalham com procedimentos, isso atrai mais estudantes, 

né.”... 

...” Pela existência desse mito, de achar que ser médico de família, eu vou 

ganhar pouco. E isso não é verdade, eu vou ganhar igual ou mais que a média 

das especialidades.”... 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

...” Acho que em 94, você fez um marco histórico no país dizendo que, bom, o 

país ele decidiu em um Sistema Único de Saúde orientado à atenção primária e 

que esse modelo de atenção primária é a estratégia de saúde da família, e que 

a estratégia de saúde da família precisa de um médico generalista, e esse 

médico generalista deveria ser um médico de família.”... 

 

POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PESSOAS 

Pro-residência:...” Para medicina de família propriamente dita, eu acho que as 

voltadas para o estímulo à residência o Pró-residência, formação de preceptores, 

elas têm um arco mais forte em formar médicos de família, né.”... 

Unasus: ...” UNASUS, né, aí de fato aí agregou eh... mais competências no 

trabalho na atenção primária, né. Embora a gente saiba que a maior parte desses 

cursos não tinham foco em treinamento de competências clínicas para medicina 

de família, ele tem foco mais em políticas de saúde, em saúde coletiva, princípios 

gerais da atenção primária, mas de fato qualificam o processo de trabalho das 

equipes, eu acho que isso é um ganho para o Sistema de Saúde”... 

Pro e Pet – Saúde: ...” Pró e Pet Saúde apoiando essas mudanças, você faz 

com que o estudante saia do curso sabendo o que é e qual a importância do 

médico de família para o Sistema de Saúde.”... 
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PMMB e PROVAB: ...” ...” E o PROVAB Mais Médicos e as políticas de 

provimento, a impressão que a gente fica ainda é muito cedo para tomar alguma 

conclusão, mas tendo em vista a baixa ocupação das residências, é que não 

foram políticas que melhoraram a busca pela especialidade, né.”... 

 

PONTOS QUE ESTIMULAM A ESCOLHA DO RECÉM-FORMADO PARA A 

RESIDÊNCIA EM MFC E PONTOS QUE DESESTIMULAM 

Estimula 

...” graduação, eu acho que é necessário ter professores de medicina de família 

altamente qualificados dentro dos cursos de medicina de graduação com 

disciplinas de medicina de família ensinando em cenários de pratica de alta 

qualidade, isso é essencial na graduação para você estimular a busca.”... 

...” Na residência, você precisa também de estruturas de serviços de saúde, 

cenários de prática de alta qualidade, preceptores de alta qualidade, e um 

estímulo financeiro maior para o residente da medicina de família, é que ele sinta 

a diferença entre fazer uma residência e não estar trabalhando no serviço 

público, seja na estratégia quando... sem ser residente, seja no PROVAB, no 

Mais Médicos, ele tem que ir para residência eh... de uma maneira mais 

competitiva do ponto de vista financeiro para você ter essa atração. Você não 

pode ter programas que sejam divergentes, eles têm que ser convergentes, 

então você precisa ter esse estímulo financeiro também para residência de 

medicina de família.”... 

...” Então ele precisa ter um curso público, carreira para médico de família, 

remuneração diferenciada para o médico de família, isso tudo vai fazer com que 

ele se sinta motivado para escolher essa especialidade e fazer a residência, 

né”... 

Desestimula 

O entrevistado falar ser o contrário do que estimula. 
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Entrevistado 8 – supervisor e preceptor 

IDENTIFICAÇÃO 

Tempo de supervisor – 4 anos. 

Tempo de existência do programa 8 anos 

Pará - 10 vagas 

Não tem Residência. 

Título de especialista em 2006 – 8 anos. 

Bolsa de residência – Pró-Residência 

Ocupação das vagas em torno de 50% 

Local de estágios – UBS, urgência e emergência, saúde da mulher e saúde da 

criança. 

 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

...” a graduação atualmente tem influenciado bastante aos graduandos a 

seguirem a carreira de medicina de família e comunidade, mas os cenários de 

prática, isso inclusive está na minha dissertação, os cenários de prática 

afastam.”... 

... “falta da baixa resolutividade especialmente na Região Norte do Brasil, há 

dificuldades no sistema de regulação, dificuldades para encaminhamento de 

pacientes para outras especialidades, dificuldades na realização de exames dos 

mais simples, desde exames laboratoriais e muito mais ainda os exames mais 

complexos de imagem, por exemplo.”... “Frustra o estudante.”... 

Sobre a inserção da medicina de família na grade curricular 

...” Na grade curricular, na universidade do Estado do Pará houve recentemente 

uma reforma curricular e que tem... tem o... a inserção do aluno em todos os 

semestres até o terceiro semestre. “... 
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...” Em outra instituição, que eu também sou professor, no CESUPA, no curso de 

medicina do CESUPA, esta atividade do aluno da graduação de medicina vai até 

o quarto ano, ou seja, até o oitavo semestre.”... 

Sobre os alunos gostarem da disciplina  

...” ...” já virou até rotina, quando darem algum depoimento até se emocionarem 

e chorarem e principalmente aí mencionam a gente como professor, que viram 

o professor fazer determinada coisa ou determinadas coisas. E aí se torna até 

muito gratificante a gente ver e a gente percebe que a gente está conseguindo 

dar um bom exemplo, embora eu volte a dizer que os nossos cenários de prática 

enquanto nosso discurso e os nossos exemplos são na tentativa de influenciá-

los positivamente, os cenários de prática produzem neles essa rejeição “... 

A relação de outros especialistas dentro da academia 

...” Hoje já melhorou bastante, mas ainda encontramos algum... ainda existem 

muitos colegas médicos de outras especialidades que ainda pensam que o 

médico de família é um médico que não precisa estudar tanto, que sabe menos. 

É o médico de postinho. Ele não tem a concepção de que pelo contrário, esse 

médico tem que estudar muito de tudo para ser resolutivo” .... 

...” Muitas vezes só que a gente não se verifica o fato de que a maioria desses 

médicos que estão na estratégia, e eu vejo um levantamento disso que no Brasil 

todo são menos, muito menos de 10%, né, são 9, se eu não me engano, 9.21% 

de todas as equipes da estratégia de saúde da família no Brasil todo apenas, 

desse percentual, menos de 10%, eh... os médicos são especialistas em 

medicina de família,” ... 

A influência da graduação de medicina para escolha da residência em MFC 

... 

 

FORMAÇÃO DE MESTRES, DOUTORES E PROFESSORES EM MFC 

...” O programa de preceptoria, eh... dado pela própria sociedade brasileira,” ... 

Sobre formação de preceptores e professores influencia? 
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...” para mim ela influenciou muito. Muitíssimo.” ... 

 

PESQUISA EM MFC 

...” Acho que ainda é insuficiente, embora em nossos congressos a gente fique 

surpreso com a quantidade, né, de... de... de publicações em geral, mas acho 

que ainda é muito insuficiente” ... 

...” Com certeza. Não tenho dúvida... dúvida nenhuma que influencia bastante. 

Eles deparam, eles aprofundam em estudos e acabam descobrindo muito mais 

coisas, eh... sobre a medicina de família e ele empolga muito mais.” ... 

 

MERCADO DE TRABALHO 

...” Mercado de trabalho tem... tem emprego de sobra” ... 

O entrevistado fala que só tem mercado no serviço público para o Médico de 

Família (na ESF). 

Remuneração 

 ...” A remuneração sempre... do médico de família sempre é mais baixa, então 

o médico de hospital via de regra tem uma remuneração melhor, tem um padrão 

de vida melhor, mas sendo que agora, com esses valores da bolsa, das bolsas 

tanto do PROVAB, quanto do “Mais Médicos”, de 10 mil reais. Então a conta já 

não passa a ser tanto assim...”... 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

.Provab 

...” PROVAB como uma boa oportunidade de... influenciar positivamente” 

...” Porque mesmo... mesmo o aluno vindo só por causa de bola, mas depois ele 

acaba tomando gosto.” ... 
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POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PESSOAS 

...”a grade curricular voltada assim com muito mais intensidade para a atenção 

básica, a própria criação de novos cursos de medicina somente em metodologias 

ativas, eh... e com essa inserção realmente do graduando, eu acredito que... que 

vá... influencie positivamente, sim,” ....  

 

PONTOS QUE ESTIMULAM A ESCOLHA DO RECÉM-FORMADO PARA A 

RESIDÊNCIA EM MFC E PONTOS QUE DESESTIMULAM 

Estimula 

...” bons professores especialistas em medicina de família, mestres, atuando nos 

cursos de medicina nesses módulos dos cursos que... que... de inserção do 

aluno na comunidade, na atenção básica e que sejam verdadeiramente 

orientados por profissionais com capacitação para tal” ... 

...” Assim como bons cenários de prática, mesmo que seja numa área periférica, 

mas que seja uma unidade de saúde com condições adequadas, eu acho que 

ele contribui positivamente na... na opção pela carreira de medicina de família” 

... 

...” atender a elite é uma coisa importante” ... 

Desestimula 

...” a violência é um grande ponto negativo que afasta muito as pessoas.” ... 

E também o contrário do que estimula. 

 

Entrevistado 9 – supervisor 

IDENTIFICAÇÃO 

Tempo de supervisor – 4 anos. 

Tempo de existência do programa 4 anos 

Amazonas - 8 vagas 
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Tem residência em MFC. Fez na UFAN. Formado há 8 anos. 

Não tem título de especialista. 

Mestrado: CEDESS – UNIFESP - Educação 

Bolsa de residência – Pró-Residência (funcionário da secretaria tem o salário + 

bolsa) – 14.000 reais. 

Ocupação das vagas em torno de 80% 

Local de estágios – UBS, ambulatório de tuberculose, ambulatório de violência 

sexual, estágio com população ribeirinha (rural), ambulatórios especialidades 

focais. 

 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

...” a minha opinião pessoal, e pela observação já por alguns fatos inscritos, é 

que a medicina de família, de fato, quando ela está na... na graduação, quando 

se coloca e quando se tem espaço para trabalhar medicina de família de maneira 

adequada, né, ela sim, começa a chamar mais pessoas.” ... 

... “a quantidade de tempo que eles passam em atenção primária... o... o contato 

que eles têm com a atenção primária é muito pequeno, e as especialidades 

focais são muito maiores” ... 

...” eu acredito que uma estruturação adequada da... da... da graduação eh... 

existir, não saúde coletiva, e sim medicina de família e comunidade, no internato, 

existir... como é estudado outras especialidades médicas, como é estudado 

pediatria, que se estude, também, a nossa especialidade. Eu acredito que sim, 

cresceria exponencialmente, né?” ... 

Sobre a inserção da medicina de família na grade curricular 

...” É saúde coletiva... saúde coletiva, eh... não temos nenhum médico de família 

na cadeira... quando... eu fiz até... eu fiz até um processo seletivo, o colega que 

está lá é um sanitarista, ele preferiu um... um ((acha graça)) veterinário... “... 

Sobre os alunos gostarem da disciplina  
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...” Eh... é interessante, é bem bom. Eles, na realidade, se assustam, porque 

muitos entram lá, mas bem para ganhar crédito, outros porque já conhecem a 

gente, né... mas, a grande maioria entra, realmente. Pelo “oba-oba” de ganhar 

algum crédito, achando que vai ser uma coisa tranquila. “... 

A relação de outros especialistas dentro da academia 

...” eu acho que a medicina de família, na realidade, não tem nenhuma relação, 

assim, formalmente, a especialidade com as outras né? Porque, o único médico 

de família que está dentro da universidade que eu trabalho, sou eu. E muitos 

deles acham que eu sou especialista em clínica médica.” .... 

A influência da graduação de medicina para escolha da residência em MFC 

.... 

 

FORMAÇÃO DE MESTRES, DOUTORES E PROFESSORES EM MFC 

...” Em medicina de família, específico, tem o curso da... da sociedade,” ... 

...” o EURACT” ... 

Sobre a formação estrictu senso influenciar na escolha da residência em 

MFC. 

 ...” Não, eu acho que não estimula não, né” ... 

 

PESQUISA EM MFC 

...” Aumentou muito... não que seja ainda graus satisfatórios... mas 

comparativamente, o que tínhamos e o que temos, eh... mui... melhorou muito. 

Agora, o que gostaríamos de ter, acho que ainda falta, né? Acho que ainda falta.” 

... 

Influencia? 

...” Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque hoje em dia, 

eh... tem muitos alunos aprendendo, já, muitos alunos, já, estudando por artigos, 

lendo... quando se incentiva eh... os alunos, pelo menos, eu tento incentivar 
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bastante isso, quando eles veem artigos de médicos de família, que veem coisa, 

eles passam a pelo menos ver que existe a.... a especialidade, que a 

especialidade por boas publicações, por boas coisas no mundo, não é menor 

que nada, né?” ... 

 

MERCADO DE TRABALHO 

...” o maior é a estratégia saúde da família.” ... 

Remuneração 

...” eu não acho que seja maior, não. Alguns... algu... alguns são iguais, outros 

são até menor.” ... 

O mercado de trabalho influencia? 

...” Eu acredito que negativamente.” ... 

 ...” Mas é negativamente, por causa que ainda é visto como... como um 

subemprego, como um trabalho menor, ou como um bico, né, a estratégia.” ... 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

...” Mais Médicos foi eleitoreiro,” ... 

...” Sobre as questões de políticas públicas, depois de 93 para cá, com a 

implantação do programa de saúde da família, as coisas têm que realmente virar 

a coisa para a atenção primária da saúde. Essa é a luta do Ministério da Saúde.” 

... 

 

POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PESSOAS 

...” Eu acho que o internato PET ajudou bastante, que, quando fizeram, até, o 

PET atenção primária, né? O Pró-Residência nos ajudou porque conseguimos 

aumentar o número de... de... de residências, né?” ...” 
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PONTOS QUE ESTIMULAM A ESCOLHA DO RECÉM-FORMADO PARA A 

RESIDÊNCIA EM MFC E PONTOS QUE DESESTIMULAM 

Estimula 

...” estágios coerentes e decentes em atenção primária, reais, com preceptores 

locais, né, que a universidade pudesse... que nós pudéssemos, por exemplo, 

flexibilizar e ter trinta... eh... eh... ter.... ter lá, trinta horas pagas pela... por uma 

prefeitura, e dez horas pagas por uma universidade,” ... 

Desestimula 

...” O que eu acho que atrapalha muito é essa questão de nós ainda vermos a.... 

a formação dividida em caixinhas. Né? De... uma diferenciação muito grande, as 

especialidades focais, elas representam a maior parte, de fato, da formação” ... 

 

 

Entrevistado 10 – preceptor 

IDENTIFICAÇÃO 

Tempo de supervisor – ? 

Tempo de existência do programa 9 anos 

Amazonas - 6 vagas 

Não tem residência em MFC. 

Título de especialista em 2005 – 9 anos. 

Bolsa de residência – MEC 

Ocupação das vagas em torno de 50% 

Local de estágios – UBS, saúde da mulher, criança, idoso, PS, maternidade, 

serviço de hanseníase e tuberculose, planejamento familiar, medicina rural, 

 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA 
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...” No serviço da federal, a gente não tem nenhuma matéria específica de 

medicina de família. Então, o aluno, ele acaba tendo um contato com a medicina 

de família geralmente na disciplina saúde coletiva, em uma aula pontual, que 

eles acabam convidando alguém da medicina de família para falar sobre... sobre 

estratégia de saúde da família, atenção primária e medicina de família, né. Então, 

a formação já é toda fora do que a gente gostaria, né.” ... 

... “E aí o que a gente escutava na época que eu estava na estadual dando aula, 

os alunos falavam “ah, a gente vem com discurso dos professores de que se a 

gente não estudar e não se esforçar, a gente vai acabar sendo médico de 

família”.” ... 

...” Outra coisa também que piora, e que a gente tentou corrigir agora ano 

passado, quando a gente assumiu a gestão, é que o aluno quando vai para a... 

para prática na atenção primária, ele geralmente é colocado em unidades que 

não tem condições de trabalho. Então, ele sai com a visão de que a atenção 

primária, ela é pouco resolutiva, ela é um serviço de péssima qualidade, que 

você não consegue trabalhar.” ... 

...” Uma outra coisa que pesa negativa no discurso dos alunos da graduação, 

Zeliete, eles questionam muito para a gente, qual é o futuro deles depois de 

formado como médico de família. E a grande maioria acaba tendo a visão de que 

fazer residência ou não fazer residência não faz diferença para a prática dentro, 

por exemplo, da estratégia de saúde da família. Ele não tem nenhum diferencial, 

por exemplo, de salário sendo médico de família ou não sendo. Então, isso é um 

outro ponto negativo aí que pesa” ... 

Sobre a inserção da medicina de família na grade curricular 

Falando sobre a Federal do Amazonas. 

...” Não tem nem na grade curricular, acaba sendo um momento pontual dentro 

da saúde coletiva, né. Ou algumas vezes, nem na saúde coletiva, porque às 

vezes quem está na saúde coletiva nem chama a gente para estar conversando 

com os alunos. “... 

Sobre os alunos gostarem da disciplina  
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...” Uma fala daqueles alunos que passaram em serviços que não funcionam, e 

aí eles questionam muito essa questão de... de resolubilidade, de acesso, de 

condições de trabalho. “... 

...” Quando a gente consegue colocar o aluno em unidades que tem médicos de 

família, que tem um planejamento e um processo de trabalho diferenciado, eles 

saem com um discurso que não sabiam que era tudo aquilo, que realmente se 

todas as unidades funcionassem daquela forma, os serviços, eles teriam uma 

qualidade melhor. E acabam tendo a visão mais adequada da medicina de 

família, com abordagem mais integral e tudo. Então, depende muito da onde ele 

passa e qual é a experiência que ele passa.” ... 

A relação de outros especialistas dentro da academia 

...” Eles tinham uma visão de que a medicina de família não era uma 

especialidade e não entendiam porque não era dentro do hospital, era fora. 

Então, a gente teve todo esse processo de convencimento, de autorização. E aí, 

depois que o serviço começou e que a gente começou a atuar... e aí teve a 

vantagem de que eu assumi alguns cargos na secretaria, e a gente tinha um 

diálogo mais de gestão com os especialistas, isso foi mudando. Tanto que hoje, 

os professores da federal já sabem o que é medicina... pelo menos sabem que 

existe, né. Que tem os serviços de residência. Eh... que hoje se tem um respeito 

um pouco melhor” .... 

A influência da graduação de medicina para escolha da residência em MFC 

... 

 

FORMAÇÃO DE MESTRES, DOUTORES E PROFESSORES EM MFC 

...” algumas outras áreas que o foco é na medicina de família, que nem esse 

mestrado em educação, alguns mestrados em saúde pública que a gente acaba 

conseguindo direcionar para medicina de família. Mas, específico, que eu tenha 

conhecimento, a gente não tem nenhum serviço específico em medicina de 

família.” ... 

...” aqui em Manaus, foi com o curso de preceptores da sociedade” ... 
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...” O Sírio-Libanês disse que tem um curso de preceptoria, mas não é o foco na 

medicina de família, né... “ 

Sobre formação de preceptores e professores influencia? 

...” Uma é que assim, a gente acaba tendo poucos médicos de família dentro das 

universidades. E acaba tendo poucos médicos de família com formação em 

mestrado e doutorado, que também pesa de forma negativa para... eh... isso, no 

meu entendimento, reflete que dentro da universidade, a gente não tendo o corpo 

docente coeso e formado, a gente acaba não tendo o... uma figura de exemplo 

para o aluno. Então, o aluno acaba tendo contato com outros especialistas e não 

com o médico de família. Então, ele acaba não tendo um exemplo de formação 

dentro da vida acadêmica dele.” ... 

 

PESQUISA EM MFC 

...” Então, eu acho que isso é um processo que a gente ainda tem que avançar 

bastante, né. Que quem está na parte da assistência, na prática do dia a dia, 

acaba não tendo tempo de fazer pesquisa de forma adequada, na maioria das 

vezes. E aí, como a gente não tem pessoas dentro das universidades, a gente 

acaba não direcionando as pesquisas, né, de uma forma adequada.” ... 

Influencia? 

...” Ah, com certeza, Zeliete. Se a gente tivesse mais evidências do que é a nossa 

prática e do que é que o médico de família, ele faz e quais são os impactos que 

a atuação da medicina de família causa na atenção primária, com certeza, o 

processo de formação seria muito mais direcionado. Eu acho que essa falta de 

entendimento e de pesquisa dentro da área de medicina de família, acaba 

também contribuindo para o aluno não... não se interessar pela especialidade, 

né. Achar que a medicina de família é uma coisa que todo mundo pode fazer, 

né. E a gente tem esse discurso por alguns colegas, infelizmente. Então, a gente 

acaba não mostrando evidência da nossa prática e o aluno acaba também, não 

tendo em que se basear também nas discussões.” .... 
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MERCADO DE TRABALHO 

...” com a estratégia de saúde da família, acho que o grande mercado de trabalho 

se tornou o sistema público” ... 

...” a gente tem hoje vários exemplos no setor privado que tem crescido também” 

... 

...” o PROVAB e Mais Médicos, gerou um... uma limitação de mercado de 

trabalho” ... 

...” A área de gestão, eu acho que hoje no Brasil, a gente tem muito médico de 

família assumindo funções estratégicas dentro da gestão. ”.. 

...” E nos últimos anos, eu acho que tem crescido o mercado de trabalho nas 

universidades” ... 

Remuneração 

...” Eh... então assim, em alguns locais, a medicina de família acaba sendo, tendo 

uma remuneração razoável, né, e em outros centros mais... em que a medicina 

de família não é valorizada, uma das piores remunerações.” ... 

...” Hoje em dia, a gente, quando conversa com os alunos, eles veem muito a 

questão financeira, e justamente por isso, eles acabam indo para a 

dermatologia.” ... 

Influencia? 

...” O aluno sai com a visão de que ele fazendo a especialidade ou não fazendo, 

o mercado de trabalho, que é o setor público na maioria das vezes, não tem 

diferença. Então, eu acho que isso pesa ((skype)) na escolha do aluno na hora 

de escolher uma residência. E a gente acaba gerando esse entendimento no 

aluno de que, ele tendo a especialidade ou não tendo, em termos de 

remuneração, não vai ter diferença, né. E na grande maioria do país, não se 

paga diferenciado para quem é especialista na atenção primária. E ele acaba 

tendo a visão de que se ele fizer outras especialidades, o ganho dele e o respeito 

que ele vai ter enquanto médico, é bem maior, né. Então eu acho que isso 

influencia de forma de negativa para a nossa especialidade na hora da escolha, 

né, do graduando.” ... 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

ESF 

...” Então assim, com o advento do PSF e logo em seguida virando estratégia, 

eu achei que teve um... querendo ou não, um resultado positivo aí para a 

medicina de família” ... 

Programas de provimento PROVAB e + Médicos 

...” Com relação ao provimento, aos programas de provimento, eu acho que a 

gente, para a nossa especialidade, um impacto negativo em relação a... por 

exemplo, a escolha de um aluno de graduação, porque gera esse entendimento 

de que para trabalhar na atenção primária não precisa ser especialista, né. Acho 

que esse foi um grande, um grande problema, aí, para a medicina de família, um 

ponto negativo” ... 

...” E teve um outro lado negativo desses programas de provimento, que é a 

questão de remuneração. Então, gerou também um mal estar de que é melhor 

remunerado quem não é especialista e acaba indo para esses programas de 

provimento e que inclui processos de formação em saúde da família e não em 

medicina de família. .”... 

...” Com esses programas, tem piorado o preenchimento de vagas em medicina 

de família. Mesmo os serviços pagando diferenciado, os serviços não 

conseguem preencher as vagas, né. Eu acho que isso é reflexo desses 

programas de provimento, eh... mesmo que de forma indireta, né.” ... 

 

POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PESSOAS 

... “As políticas foram criadas, mas a grande maioria dos serviços, acabam não 

direcionando para a medicina de família.” ... 

 

PONTOS QUE ESTIMULAM A ESCOLHA DO RECÉM-FORMADO PARA A 

RESIDÊNCIA EM MFC E PONTOS QUE DESESTIMULAM 
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Estimula 

...” acho que se a gente for fazer um resumo, o que estimula o aluno, pelo menos 

do que é a nossa experiência, eu acho que uma coisa que estimula o aluno, é 

ele ter contato de forma correta com a medicina de família.” ... 

...” Eu acho que a experiência das ligas de medicina de família mostra isso. 

Aonde você tem ligas de família atuante e funcionando de forma bem adequada, 

inserindo o aluno de graduação em realidades positivas na medicina de família, 

isso, tem um lado positivo de levar o aluno a fazer a residência” ... 

...” Eu acho que a inserção de médicos de família dentro das universidades 

também tem um impacto positivo, que o aluno tem contato com a medicina de 

família de uma forma precoce. Eu acho que é a questão também de incentivar 

as pesquisas em atenção primária com foco na medicina de família também, traz 

um resultado positivo, né. Mostrando evidência, a gente consegue convencer 

melhor quem está se formando.” ... 

...” a bolsa diferenciada.” ... acho que isso daí é um ponto positivo também que 

atrai o residente, mas infelizmente, não é a realidade no Brasil todo” ... 

Desestimula 

...” E de impacto negativo, o que a gente tem hoje, infelizmente, é a questão do 

mercado de trabalho” ... 

...” “posso atuar sem tem feito residência e ganhando uma remuneração maior 

do que a bolsa da residência”, né. Isso gera um impacto negativo na escolha, os 

alunos acabam não ficando na residência, né, e acabam indo para o mercado de 

trabalho sem ter feito a residência – acho que é um impacto negativo.” ... 

...” Acho que outro impacto negativo é esses programas de provimento que tem 

uma remuneração bem diferenciada do que é a realidade, isso também gera um 

entendimento no aluno, de uma forma equivocada, do que é a prática da 

medicina de família” ... 

...” E acho que a inserção do aluno em locais que não representam a prática da 

medicina de família também é um ponto negativo que gera o entendimento 

equivocado para o aluno do que é ser médico de família, né” ... 
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Entrevistado 11 – preceptor 

IDENTIFICAÇÃO 

Tempo de preceptor – 7 anos. 

Tempo de existência do programa – 13 anos 

São Paulo - 5 vagas 

Tem residência em MFC. Sim. Unicamp. Formado há 9 anos. 

Título de especialista em 2006 – 8 anos. 

Mestrado: Epidemiologia pela Saúde Coletiva da Unicamp.  

Bolsa de residência – FUNDAP 

Acréscimo da bolsa de 700 reais auxílio moradia 

Ocupação das vagas em torno de 60% 

Local de estágios – UBS, PS adulto e infantil, especialidades, gestão nos distritos 

de saúde, enfermaria adulto e infantil. 

 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

...” Acho que a maneira como o currículo está, e a própria formação dos 

docentes dos cursos, que é muito pequena, não privilegia nem a atenção 

primária e nem a especialidade de medicina de família e comunidade.” ... 

Sobre a inserção da medicina de família na grade curricular 

...” Eu acho que da medicina de família e comunidade na UNICAMP, na 

graduação da UNICAMP tem muito pouco, mas é uma área que basicamente é 

tomada 80 por cento pela saúde coletiva “... 

Sobre os alunos gostarem da disciplina  
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...” eu acho que eles não têm clareza nenhuma do que é a especialidade. Eu 

acho que eles têm alguma clareza do que é o papel da atenção básica “... 

...” Acho que os professores têm uma formação do que é a atenção básica 

bastante” ...” associado só como um programa do governo e... ainda muito de 

pobre para pobre. E em Campinas, falando da graduação da UNICAMP, de novo, 

a gente não tem modelo de saúde da família.” ... 

A relação de outros especialistas dentro da academia 

...” E eu acho que um momento foi realmente até o ano passado, em que havia 

uma... um olhar de... desdém, de menor importância, mas que desde o ano 

passado para cá – e na UNICAMP, há três anos para cá que os médicos de 

família têm se inserido nas disciplinas de clínica médica e nas outras-, quando 

eles conhecem, a relação fica espetacular” .... 

A influência da graduação de medicina para escolha da residência em MFC 

... 

 

FORMAÇÃO DE MESTRES, DOUTORES E PROFESSORES EM MFC 

Estrictu senso 

...” Eu não conheço” ... 

Formação de professores. 

...” Eu só conheço a oficina de preceptoria da Sociedade Brasileira de Medicina 

de Família e Comunidade” ... 

Sobre a formação estrictu senso influenciar na escolha da residência em 

MFC. 

...” Hoje, diretamente, eu não vejo uma pessoa deixar de optar pela medicina de 

família e comunidade porque não tem uma carreira ‘stricto sensu’, mesmo 

porque há possibilidade de fazer ‘stricto sensu’ nas outras áreas, ainda tem muita 

vaga, altamente fazer mestrado e doutorado.” ... 
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PESQUISA EM MFC 

...” acho bastante incipiente ainda, carente de uma... de maior quantidade e de 

maior qualificação, até porque eu acho que a maior dificuldade são os próprios 

cenários de prática para se realizar as pesquisas” ... 

Pesquisa influencia? 

...” Aí eu acho que sim. O aluno que tem um perfil mais voltado para a pesquisa, 

se ele encontrasse na graduação um grupo de professores ou linhas de pesquisa 

ou laboratórios de estudo voltados para a área da medicina de família e 

comunidade, isto sim, poderia ser eh... potencialmente preditor de mais gente se 

formando, querendo medicina de família.” ...  

 

MERCADO DE TRABALHO 

...” Olha, o mais amplo possível, desde o privado até o público, desde atuação 

parcial, temporária, 20-30-36-48 horas, até atuação em convênios, seguradoras 

que têm buscado cada vez mais e na saúde suplementar também, 

principalmente quando a gente fala da saúde do idoso, do envelhecimento, 

dessa transição epidemiológica que o país está passando, eu acho que aí sim, 

a questão do médico de família, enquanto coordenador do cuidado. E isto é um 

amplo mercado de trabalho.” ... 

Remuneração 

...” Eu acho que inicialmente os ganhos são iguais ou até maiores, porque às 

vezes os outros começam com plantões.” ...” mas num espaço de 5 a 10 anos 

eu acho que deva ser igual.” ... 

Sobre se o mercado de trabalho influencia 

...” ‘Nossa!’ total” ...” Estou falando de qualidade da assistência, de satisfação no 

serviço, de possibilidade de estar junto com a família, no mesmo local onde você 

trabalha, de possibilidade de você atuar em outros empregos, às vezes como 

plantão, isso ainda é uma realidade, e você atuar na docência ou na gestão 

também. Então acho assim, totalmente...” ... 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

...” O cerne, ainda, da atuação do médico de família é ainda no sistema público, 

então as políticas públicas são diretamente propulsoras” ... 

...” Todas elas tiveram, deram um caráter propulsivo na formação e na 

prospecção de novos residentes.” ... 

PMMB 

...” a do Mais Médicos, sem dúvida alguma foi o que mais está interferindo. Ainda 

não podemos dizer se positivo ou negativamente,” ... 

 

POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PESSOAS 

...” Olha, eu sinto que todas essas políticas tiveram baixíssimo impacto dentro 

das academias” ....  

 

PONTOS QUE ESTIMULAM A ESCOLHA DO RECÉM-FORMADO PARA A 

RESIDÊNCIA EM MFC E PONTOS QUE DESESTIMULAM 

Estimula 

...” eu acho que o ponto primordial para o aluno querer é ele ter vivência com um 

médico de família e comunidade na atenção primária” ... 

...” principalmente a partir do 4º-5º-6º ano, que ele vê a diferença do cuidado que 

se faz quando é médico de família e comunidade e quando não é” ... 

...” Então, eu acho que o referencial docente, como facilitador do processo de 

aprendizagem sobre atenção primária e sobre o cuidado centrado na pessoa, no 

aluno é primordial.” ... 

...” Se você tem um centro de saúde bem equipado com tecnologia eh... inerente, 

pertinente à atenção primária é muito melhor.” ... 
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...” Acho que a questão do mercado também, se fosse bem valorizado, com uma 

política pública clara para o trabalho na atenção primária, com regionalização 

desse plano de cargos, carreira e salário, uma possibilidade de docência, de 

fazer um mestrado atrelado com a residência no R3” ... 

Desestimula 

...” E um local feio, um local inóspito com uma ambiência inadequada, não atrai” 

... 

 

Entrevistado 12 – supervisor 

IDENTIFICAÇÃO 

Tempo de supervisor – 1 ano. 

Tempo de existência do programa - 3 anos 

Rio de Janeiro - 100 vagas 

Tem residência em MFC. Fez PUCC Paraná. Formado há 10 anos. 

Título de especialista - ? 

Mestrado: Saúde Pública. UFSC. 

Bolsa de residência – Pró-Residência + Secretaria Municipal de Saúde. Valor 

estendido cerca de 8.500 reais. 

Ocupação das vagas em torno de 60% 9até o ano passado era de 95% porque 

eram 60 vagas. 

Local de estágios – UBS, estágios de emergência e urgência e materno-infantil. 

 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

...” eu acho que hoje, agora, com essa portaria nova com a questão de 30 por 

cento, eu acho bom, mas eu vejo como uma... uma faca de dois gumes. Eh... 

não adianta você colocar, botar, expor o acadêmico a 30 por cento, em local 

ruim. Vai sair dali com ojeriza à atenção primária” ... 
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Sobre a inserção da medicina de família na grade curricular 

...” a gente trabalha muito né, buscando com que os acadêmicos eh... façam 

essa parte deles de atenção primária, em bons locais de atenção primária. Então 

é lógico que dentro da atenção primária ele vai ter um contexto um pouco da 

saúde pública, mas o que a gente quer mesmo é mostrar o que é que é ser um 

médico de família de verdade, ali Me o que é que ser o médico de família no dia 

a dia, né. “... 

Sobre os alunos gostarem da disciplina  

... 

A relação de outros especialistas dentro da academia 

...” Mas eu acho que eles estão nesse processo, eles estão conhecendo um 

pouco a especialidade nossa como um processo de conhecimento” .... 

A influência da graduação de medicina para escolha da residência em MFC 

... 

 

FORMAÇÃO DE MESTRES, DOUTORES E PROFESSORES EM MFC 

...” Não conheço. Lembro de ter lido alguma coisa sobre algum em Santa 

Catarina, uma época que era um mestrado profissionalizante, mas nem sei se 

eram em medicina de família. Mas eu não conheço, a única coisa que eu vim 

conhecer mais próximo disso é na UFRJ que é o departamento que eles criaram, 

que é o de medicina de família.” ... 

Sobre formação de professores/ preceptores 

...” a própria Inês ali da UERJ trabalha com um curso ali de formação de 

preceptores” ... 

...” A gente mesmo, dentro do nosso programa, a gente tem que trabalhar isso, 

porque boa parte dos nossos preceptores são recém-egressos da residência.” ... 

Sobre a formação estrictu senso influenciar na escolha da residência em 

MFC 
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...” Sinceramente, eu acho que não.” ... 

Sobre formação de preceptores e professores influencia? 

...” Eu vi muitos colegas... do mesmo jeito que na residência o papel do preceptor 

é fundamental para ser um modelo, mas eu vi muitos colegas na graduação se 

espelharem nos modelos que eles tinham.” ... 

 

PESQUISA EM MFC 

...” eu conheço um pouco por fazer parte dos avaliadores da Revista Brasileira” 

... 

...” eu... é o que eu falo, acho que não é o foco principal, ou o decisivo, 

entendeu?” ... 

 

MERCADO DE TRABALHO 

...” paradoxalmente eu acho que é o melhor mercado que existe dentro das 

especialidades.” ... 

...” se você quiser ir para a academia, né, fazer um mestrado ou doutorado” ... 

...” você pode trabalhar como medicina de família onde você quiser,” ... 

...” os planos de saúde” ... 

...” os médicos de família estão sendo muito requisitado para gestões” ... 

Remuneração 

...” Eu vejo assim, lá no Rio de Janeiro a nossa chega a ser superior a dos 

outros.” ... 

...” Ah, muito. O mercado influencia tudo. Para mim, mercado, nós estamos num 

sistema capitalista, o mercado é o principal eh... vai te influenciar em qualquer 

decisão nas escolhas, né.” ... 

...” As pessoas querem... querem ser submetidos a cirurgias plásticas, 

procedimentos estéticos, então lógico, quem estiver nesse mercado vai ganhar 
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mais, né. Então hoje, por exemplo, um dos grandes atrativos é isso É a medicina 

estética,” ... 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

...” a percepção é que... pelo menos no geral, para mim É que há um avanço, 

mas por caminhos tortuosos” ... 

...” vou dar um exemplo. Nós perdemos vários residentes de medicina de família 

para o PROVAB e para o programa Mais Médicos, que é uma tristeza, né, uma 

pessoa que até desejaria ser médico de família, eh... mas viam ali no PROVAB, 

no Mais Médicos uma questão de menor carga horária, de receber mais, mesmo 

a gente pagando complemento de bolsa, eh... pessoal vem para ali, e assim, a 

formação, não tem como dizer que a formação de um PROVAB e de um Mais 

Médicos chegue próxima de uma formação da residência. A residência é 

formação padrão ouro, não tem como. Né. Então eu vejo que tem várias políticas 

assim, que às vezes... eh... atrapalha também por outro lado, né. Eu acho que o 

Mais Médicos, ele deslumbra mais a atenção primária, as pessoas viram, 

começam a entender, está na grande imprensa o tempo inteiro, né. Eh... mas a 

gente vê que internamente isso tem um... tem um viés aí negativo também.” ... 

 

POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PESSOAS 

...” Eh... e o que eu tinha falado antes é assim, que expor hoje um graduando 

numa má atenção primária – entendeu? – numa unidade com uma estrutura 

física ruim, com um profissional ruim, né, a gente tem boa parte das equipes no 

país que não tem um médico de família lá atuando. Uma pessoa sem 

especialidade, sem título, eh... tomara que a pessoa tenha encontrado com uma 

pessoa bem intencionada lá na atenção primária, que na maioria das vezes é 

um cara desmotivado que vai fazer bico do trabalho dele, não gosta, não queria 

estar ali. Ou se for para expor o graduando a isso, melhor não expor, que vai 

ficar com uma imagem muito ruim, e ele vai só repelir aquilo, não tem... não vai 

ter tesão de querer entrar nisso. Então eu acho que todas essas políticas, elas 

têm que estar muito... eh... costuradas com isso, com boas práticas, eh... de 
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locais onde tenham bons médicos de família, que tem uma estrutura física 

adequada.” ... 

 

PONTOS QUE ESTIMULAM A ESCOLHA DO RECÉM-FORMADO PARA A 

RESIDÊNCIA EM MFC E PONTOS QUE DESESTIMULAM 

Estimula 

...” Primeiro, boa estrutura física, então era estrutura em unidades muito boas, 

unidades com uma estrutura física invejável, onde o cara pode ser médico de 

família de verdade” ... 

...” preceptores e 100 por cento do tempo” ... 

...” condição de complementar essa bolsa para ficar uma coisa mais atrativa, tem 

aquilo que eu falei, da disputa com o mercado. É difícil hoje, qualquer um pode 

terminar a graduação e ser... eh... médico em atenção primária em qualquer 

lugar desse país.” ... 

...” atender a elite é uma coisa importante” ... 

Desestimula 

...” É ter contato com mas estruturas de atenção primária, eh... na graduação, 

passar por pessoas que são desestimuladas, né, eh... que estão exercendo lá e 

estão na atenção primária, eh... você ter... preceptores ruins, você estar inserido 

num sistema desorganizado, então acho que tudo isso leva... são os pontos 

negativos para o... para o graduando se afastar da medicina de família ou não 

querer fazer a medicina de família.” ... 

 

Entrevistado 13 – supervisor 

IDENTIFICAÇÃO 

Tempo de supervisor – 1 ano e 10 meses. 

Tempo de existência do programa 1 ano e 10 meses 

Paraná - 20 vagas 
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Tem residência em MFC. Fez UFSC. Formado há 8 anos. 

Título de especialista em 2007 – 7 anos. 

Mestrado: Saúde Coletiva. 

Bolsa de residência – Pró-Residência e Municipal. Quem é funcionária recebe a 

bolsa + salário dele como funcionário. 

Ocupação das vagas em torno de 60% 

Local de estágios – UBS, enfermaria, atenção domiciliar, maternidade, 

especialidades (geriatria, cardiologia, infectologia)  

 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

...” Então, eu acho que quando tem um estágio adequado por um tempo 

adequado,” ... 

...” Acho que as ligas de medicina de família também ajudam bastante.” ... 

... “acho que se tem professores, médicos de família que dão uma aula 

explicando os princípios, para a gente saber o que é, como é que funciona, acho 

que isso influencia bastante.” ... 

Sobre a inserção da medicina de família na grade curricular 

...” Não, a maioria não tem. A maioria, ela fica dentro de saúde coletiva, saúde 

pública e não a atenção adequada, não. “... 

Sobre os alunos gostarem da disciplina  

...” eu sou professora em duas faculdades de medicina, aqui na Federal do 

Paraná e na Faculdade Pequeno Príncipe, é uma universidade privada. Eh... o 

que eu vejo, é que eles ficam encantados assim quando eles vão lá para atender, 

eles dizem que é quando eles se sentem mais médicos realmente, de eles veem 

coisas comuns que nesses anos dentro da faculdade (inint) [014:21], eles vão à 

unidade e veem. “ 
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...” É claro que se o estágio for ruim, principalmente estágios no começo da 

faculdade, que eles só vão lá ficar acompanhando, acompanhar agente de 

saúde, acompanhar... eles não gostam.” 

A relação de outros especialistas dentro da academia 

...” Ah, eu acho ruim, eu acho muito ruim, ainda. Primeiro, que muitos não 

sabem, também nem sabem, não tem grandes conhecimentos, nem sabem o 

que é medicina de família. Acham que é uma especialidade que... trata 

problemas pouco complexos, né, as pessoas tratam gripe, diarreia e parasitoses. 

Então, não entende a grande resolutividade que existe na atenção primária. É 

um desconhecimento muito grande. E tem essa questão de brigas 

institucionais... acham que... ainda tem muitos professores, por exemplo, que 

dão aula que acham que o médico de família não deve atender criança, que 

criança tem que ser atendida por pediatra, né” .... 

A influência da graduação de medicina para escolha da residência em MFC 

... 

 

FORMAÇÃO DE MESTRES, DOUTORES E PROFESSORES EM MFC 

...” Para mim, o problema é que isso não existe, né.” ... 

...” Também não tem. O que tem são alguns cursos pela (Euract), que é da 

academia tem o de medicina de família, que faz alguns cursos pontuais ligados 

a Sociedade Brasileira” ... 

...” Teve alguns que a Sociedade Brasileira fez de curso de preceptoria, que foi 

feito em alguns junto com associações estaduais. Mas assim, são coisas 

pontuais, focais” ... 

Sobre formação de preceptores e professores influencia? 

...” Ah sim, com certeza. É como eu comentei... é especial, né, porque aquele 

modelo, se ele vê um bom modelo... ele vê um médico de família dando aula, aí 

consegue ver aquele modelo, isso influencia na escolha, que o ideal seria que a 

gente tivesse mais,” ... 
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PESQUISA EM MFC 

...” Ah, eu sei que tem, né, algumas coisas dentro da universidade, os médicos 

de família que têm doutorado e que estão em departamento, eh... a... em 

universidades que tem mais espaço, que publicam, mas é muito pouco. É muito 

pouco, comparado com.... com o que poderia ser, com outras especialidades. Eu 

acho que está bem abaixo do que... deveria.” ... 

...” Acho que... acho que não é tanto assim, acho que os alunos acabam não... 

não é esse o principal, que faz a diferença, de ver que tem produção. Eh... eu 

acho que é importante, mas eu não diria que é o seu principal. Acho que o mais 

importante mesmo é o modelo, as (aulas ainda) [019:11] ou o estágio de campo.” 

... 

 

MERCADO DE TRABALHO 

...” Na estratégia de saúde da família, do SUS, em alguns... alguns sistemas de 

convênio privado, que ele estão... estão contratando médicos de família. Tem 

campo nas universidades, mas é pouco também. A maioria, o grande campo 

mesmo é a estratégia de saúde da família, né.” ... 

Remuneração 

...” mas eu acho que no geral, ela tende a ser muito boa, né, tende a ser tão boa 

quanto as outras especialidades. Claro que tem algumas especialidades focais 

que realmente superam, mas é no geral uma boa remuneração.” ... 

...” Eu acho que sim. Hoje tem o (inint) [020:42] com a questão dos espaços, né, 

uma tentativa do aluno dele ter um consultório (pesado), de... que o (elitizado) 

não quer ir trabalhar para o SUS... nesse sentido eu acho que influencia. E ele 

sabe que tem muitos municípios que não tem estrutura adequada, né. Então, 

você ter que trabalhar numa unidade de saúde do SUS, que vai ter uma estrutura 

muito precária, isso é bem desestimulante, eu acho, que o aluno (inint) [021:14] 

vai falar “ah, eu não quero trabalhar aqui”. ((Skype)) Eles ganham bem, do ponto 

((Skype)) de status só, né. Quando se forma, ele ter uma expectativa para ele 
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ser bem sucedido, vai trabalhar num lugar bonito, numa estrutura que seja 

adequada, né. Muitos não gostam de atender uma população carente, que acha 

que ele vai atender população de alto nível. E acho que (inint) [021:45].” ... 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

Provab e PMMB 

...” Mas, essas políticas PROVAB, Mais Médicos, para mim, é um total 

desestímulo para o médico recém-formado que quer fazer a especialidade em 

medicina de família. Que, porque que ele vai ganhar uma bolsa de 2 e 900 para 

trabalhar 60 horas semanais, se ele pode ganhar 10 mil trabalhando 34 horas, 

que é o que eles... 32 horas, que ele... que é o que obriga ter 8 horas para estudo. 

Então assim, não tem... isso é um desestímulo para se fazer medicina de família. 

Eu acho que seria bom se mantivesse um... um incentivo também para fazer 

residência em medicina de família, porque acaba sendo uma muito pontual. 

Porque o aluno que está lá na atenção primária, ele está lá... ou o PROVAB ou 

o Mais Médicos, são esses PROVAB que faz (para conseguir voltar só para a)) 

[023:50] residência, ele está lá porque (só ficando a) residência, ele não tem 

intenção de ficar, de fazer o vínculo, de ter uma longitudinalidade como a gente 

espera. Ele está lá só para ganhar os pontos dele e está louco para ir embora” 

... 

 

POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PESSOAS 

Novas Diretrizes 

...” as novas diretrizes, eu acho que sim. Que elas recomendam um maior tempo 

na atenção primária. Nesse sentido, eu acho que sim” ... 

Telessaúde 

...” O Telessaúde... eh... acho que para a gente também não, para mim, não fez 

muita diferença para residente (inint). Ela foi boa para qualificar os (profissionais) 

[025:49] que estão sem residentes atuando e que precisam de uma formação, 

mas para motivo da residência, para o... não, não ajudou muita coisa.” ... 
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Pet-Saúde 

...” O Pet eu acho que... ((Skype)) o Pet eu acho uma proposta bem interessante, 

porque a gente tem essa dificuldade de como pagar os médicos (inint) [026:14] 

a atenção primária para receberem (inint) [026:18]. O fato de ter essa bolsa foi 

muito bom (que eu tive) [026:21]. Mas, eh... ela está muito aquém ainda da 

quantidade de bolsas necessárias. Então, acaba que você tem que colocar 

muitos alunos aí para poucos médicos, acaba prejudicando o estágio. Acho que 

a ideia é boa, mas ainda está insuficiente para quantidade, né. Que mais, qual é 

o outro que você falou.” ... 

Pro-Residência 

...” Assim, o pró-residência foi importante, começou a abrir mais programas, o 

que eu acho que é válido. Mas, não é preciso abrir mais vaga, não, porque o 

principal problema, (inint) [027:21] a gente não consegue completar nem as 

vagas que tem. E ele acabou estimulando também o aumento de vagas de outras 

áreas, pediatria, geriatria, enfim. Eu particularmente tenho dúvidas se realmente 

é necessário.” ... 

 

PONTOS QUE ESTIMULAM A ESCOLHA DO RECÉM-FORMADO PARA A 

RESIDÊNCIA EM MFC E PONTOS QUE DESESTIMULAM 

Estimula 

...” um bom estágio de atenção primária, os departamentos de medicina de 

família nas universidades, professores, médicos de família dando aulas 

qualificadas. Ligas de medicina de família, eventos, eventos científicos de 

medicina de família envolvendo os alunos. Eh... uma política de 

complementação de bolsas para residência de medicina de família, uma atenção 

primária, políticas que qualifiquem a atenção primária, principalmente a 

infraestrutura da saúde da família, a infraestrutura física mesmo. E um bom 

salário, uma boa remuneração dos profissionais que fizeram o curso.” ... 

Desestimula 
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...” a falta de departamentos de medicina de família ou uma área específica, que 

deixa a (inint) [029:42] saúde pública e saúde coletiva. Como está hoje o 

programa PROVAB e os Mais Médicos, é desestímulo também, sem se ter uma 

complementação para o residente de medicina de família, eu acho que é um 

grande desestímulo. A falta de professores, ((Skype)) no estado, áreas mais 

organizadas, não basta só colocar o aluno na atenção primária, se não tiver um 

profissional qualificado, se ele não tiver uma coisa organizada na unidade, ele 

vai lá e vai criar mais resistência ainda, não vai querer nunca mais voltar” ... 

 

Entrevistado 14 – supervisor 

IDENTIFICAÇÃO 

Tempo de supervisor – 1 ano e meio. 

Tempo de existência do programa 3 anos 

Distrito Federal - 5 vagas, mas ofertam 3 vagas. 

Tem residência em MFC. Fez Unifesp. Formado há 4 anos. 

Título de especialista em 2013 – 1 ano. 

Mestrado: Não. 

Doutorado: Não.  

Bolsa de residência – Pró-Residência e o Município faz complementação da 

bolsa para os funcionários da secretaria. Para quem é servidor fica em torno de 

11.000 reais. 8000 de salário base + 2.900 de bolsa. 

Ocupação das vagas em torno de 100% das vagas ofertadas 

Local de estágios – ... “Então, ele fica no R1, eu dividi em 4 blocos, o estágio em 

4 blocos, mas sem tentar mexer muito na atenção primária, para que fique 

virando caixinhas, mas assim, eles basicamente... por causa da atenção 

secundária, a gente divide em saúde da mulher, saúde da criança, saúde mental 

e geral. Então assim, na atenção primária, eles passam em tudo. Então eu posso 

estar, mesmo que eles estejam no estágio de saúde da mulher, mas eles passam 

em atenção primária. Então, a atividade que eu estiver fazendo, independente 
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do ciclo de vida, independente de situações de saúde, ele está passando na 

atenção primária, vendo tudo, os princípios, tudo bonitinho... na atenção primária 

da medicina de família. Na atenção secundária, não, eles passam nos estágios 

específicos de cada campo. Então, na saúde das crianças, eles passam com.... 

também com alguns serviços de pediatria, tanto a pediatria em atenção primária, 

mas é muito pouco, porque eles já passam com a gente, mas é mais as 

específicas, alguns ambulatórios específicos, tipo endocrinopediatria, por causa 

da epidemia de obesidade infantil, então eles acabam passando nesses 

ambulatórios mais específicos. A saúde da mulher, eles fazem... por exemplo, a 

gente tem deficiência de não ter DIU na rede básica, a gente só tem DIU em 

ambulatório com o ginecologista. Uma luta que a gente está tendo para ver se a 

gente consegue uns DIU’s para atenção primária. Então, eles estão passando... 

vamos dizer assim, atenção primária, ginecologia, para colocar DIU... ainda é 

centralizado aqui a distribuição de medicamento para DST. Então algumas vezes 

a gente fica muito p... da vida com isso, mas enfim, a gente faz DST. Mas, por 

exemplo, eu não consigo aplicar ata, eu não tenho material para aplicar ata. 

Então, eles fazem isso na atenção secundária. Saúde da mulher, faz pré-natal 

de alto risco, masto... é, basicamente é isso. E o PS, eles fazem o PS também, 

tanto na saúde da criança, quanto na saúde da mulher, na ginecologia, na gineco 

geral e na pediatria. Aí, na saúde mental, eles passam basicamente com a gente 

e no Capes, no Capes AD e no Capes I. Além de agora, a gente está 

conseguindo o PS de psiquiatria, mas antes eles ficavam na clínica médica, tanto 

nesse bloco, quanto no outro bloco, que é o bloco de saúde do adulto geral, que 

aí, eles fazem alguns ambulatórios de especialidades. A gente conseguiu 

formatar um ambulatório muito bom, mas por causa da perseguição com a 

gestão, eles fecharam o nosso ambulatório. A gente tinha um ambulatório de 

matriciamento em cardiologia, e que o cardiologista ia lá e só atendia os 

pacientes, fazia discussão de caso com os residentes, os casos que os 

residentes estavam acompanhando. Aí, a gestão conseguiu fechar. Agora, eles 

passam no ambulatório de cardio, mas um ambulatório de cardio geral, mas 

passam em outras especialidades também, na atenção secundária e no PS de 

clínica média.” ... 
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R2 - ...” O R2, eu tenho quatro focos, que são bem mais específicos para 

medicina de família. Então, a gente tem um bloco que é de vulnerabilidades e 

especificidades, em que eles passam na população de rua e na prisional, na 

Papuda aqui.” ... 

....” Além de passar... e assim, e a atenção primária também, no R2 é feito em 

longitudinal. Tem o bloco da parte cirúrgica, que elas passam em ambulatórios 

de especialidades, porque é na cirurgia, urologia e fazem um plantão. E na parte 

da ortopedia também. Elas também têm plantão na ortopedia, nessa parte 

cirúrgica, na cirurgia e na ortopedia. Aí, no outro bloco, é um bloco que eu faço... 

aí que tem a gestão, a “Hansen”, que são as áreas específicas da medicina de 

família, como se fosse o cheirinho do R3.” ... 

...” Aí, o outro bloco que eles fazem, eu faço um bloco de miscelâneas, que é um 

bloco de resgate de aprendizado...” 

 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

...” a base curricular é fundamental para que haja interesse, para que se 

desperte interesse no aluno. Se ele não sabe que existe, ele não vai ter interesse 

em fazer. E a outra situação é que, como ainda não tem – pelo menos no DF –, 

vamos dizer assim, um histórico consolidado em relação à medicina de família, 

não se tem muita referência dentro das escolas médicas” ... 

... “Então assim, eles passam na UnB, o ‘curriculum’ quase todo imersos no 

hospital, com uma visão muito tecnocêntrica, hospitalocêntrica, medicocêntrica 

e não tem contato com a medicina de família, com a atenção primária, de uma 

forma geral.” ... 

...” Já na FEPECS, eles são PBL e eles passam, e eles têm um ‘curriculum’ bem 

amplo, desde quase, eu acho que o primeiro ano até o último ano, eles têm o 

contato com médicos de família na atenção primária. O caso, é que às vezes 

isso é um pouco falho, porque como a gente não somos muitos, às vezes eles 

ficam com médicos que não são médicos de família. Aqui, a gente tem a carreira 

do médico que está na atenção primária, chama médico de família e 

comunidade, mas eles não exigem título do DF. Então, todo mundo bate no peito 
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e diz que é médico de família. Mas, se você contar nos dedos que tem título ou 

quem tem residência, somos poucos.” ... 

Sobre a inserção da medicina de família na grade curricular 

...” a base curricular é fundamental para que haja interesse, para que se desperte 

interesse no aluno. Se ele não sabe que existe, ele não vai ter interesse em 

fazer. E a outra situação é que, como ainda não tem – pelo menos no DF –, 

vamos dizer assim, um histórico consolidado em relação à medicina de família, 

não se tem muita referência dentro das escolas médicas. Então, por exemplo, 

na própria UnB, eles abrem uma vez na vida e outra na morte, um campo de 

atuação em docência para médicos de família. Então assim, dentro da grade 

curricular, não tem um espaço bem definido para a atuação do médico de família 

como docente. Então, abriu há três anos atrás mais ou menos, entrou uma 

colega nossa e apesar dela ser competentíssima, ela não conseguiu espaço de 

atuação mesmo dentro da área, a qual ela foi designada para ser docente. Então 

assim, eles passam na UnB, o ‘curriculum’ quase todo imersos no hospital, com 

uma visão muito tecnocêntrica, hospitalocêntrica, medicocêntrica e não tem 

contato com a medicina de família, com a atenção primária, de uma forma 

geral...” 

Sobre os alunos gostarem da disciplina  

...” “É legal, é superlegal o que você faz, mas...”. Assim, eles não veem como... 

eu percebo que alguns não veem como status você trabalhar numa unidade 

básica. Agora, a gente está numa unidade, numa clínica da família, que é bonita, 

é nova, bem equipada, relativamente bem equipada, ainda falta muita coisa. 

Ainda mesmo, com uma clínica da família bonita, se vê que não é prioridade da 

gestão, né. E acaba que os alunos percebem isso, né. “Por que é que eu vou 

ficar numa unidade que eu não consigo fazer um eletro, em que eu não consigo 

dar remédio para o paciente”. Uma clínica da família linda, tem uma farmácia 

gigante e não tem ainda... a farmácia não está funcionando, vacinação não está 

funcionando, para ter uma ideia. Então, a gente tem que ficar encaminhando os 

pacientes para outras unidades, “ 

A relação de outros especialistas dentro da academia 
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...” No ambulatório de cardiologia, eles não reproduzem isso para os alunos, 

porque eles mesmo não dão o entendimento de que aquela pessoa precisa mais 

do que um acompanhamento da cardiologia, da reumatologia. Ela é muito mais 

do aquilo, então ela precisa de uma pessoa para coordenar o cuidado dela. 

Então, muitas vezes não referenciam para a unidade básica de saúde. E aqui, 

especificamente, a gente tem uma cobertura de atenção primária muito baixa. E 

alguns médicos compreendem que isso seria algo interessante, mas por 

experiências ruins, de referenciar para um serviço que não funciona ou não tem 

simplesmente, porque a cobertura é muita baixa, desacredita-se do que vai 

funcionar. Então, não reconhece como sendo um serviço possível. “... 

...” Então, eu tento fazer com que eles se sensibilizem para isso, mas... um dia 

desses foi absurdo, eu cheguei na... eu buscar um raio-x de um paciente, que 

ele... eu pedi um raio-x para um paciente, o paciente não retornou, eu fui atrás 

dele, porque era uma suspeita de TB. Fui atrás dele, ele parou de tossir, vacinou. 

“Vou ver como é que está o seu raio-x”, fui lá no hospital pegar o raio-x dele, 

cheguei lá com a radiologista. Ela assim.... ficou tão chocada, em estar 

recebendo um outro médico que está ali interessado. E aí eu fui falar “não, eu 

sou médico de família e tal”, ela me olhou assim, “mas espera lá, o que é que é 

médico de família?”. Aí, eu fui explicar o que é que era, medicina de família, 

residência. Não há um conhecimento a respeito da nossa especialidade por 

nossos especialistas, isso é fato...” 

A influência da graduação de medicina para escolha da residência em MFC 

...” A organização do sistema, de uma forma geral, não só do sistema de ensino 

porque... se o.... sistema de ensino está vinculada necessariamente ao SUS, que 

a maior está, mesmo nas escolas particulares e o SUS está anárquico, caótico 

e atenção básica frágil, isso vai influenciar. Qual é o aluno que vai querer estar 

numa unidade básica feia, caindo aos pedaços? Hoje, eu estou numa unidade 

bonita, mas até 4 meses atrás eu estava numa unidade que era uma casa, que 

eu não tinha maçaneta na porta. O imobiliário todo enferrujado, não tinha 

mobiliário que não fosse enferrujado. Então assim, se eu recebo o aluno, tanto 

que eu recusei vários convites “ah, recebe o meu aluno da UnB”. Não vou 

receber, porque se eu for receber ele aqui, eu posso ser a melhor médica do 

mundo, mas a ambientação é muito ruim. E assim, eu estou concorrendo com o 
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Hospital Universitário, como é que eu posso concorrer com o Hospital 

Universitário? Hospital com uma boa estrutura, com equipamento muito bom, a 

educação deles ainda é muito centrada na tecnologia. Então, eu tenho que 

demonstrar para ele que eu sou resolutiva. Então, se eu estou encaminhando, 

eu não consigo fazer uma pequena cirurgia porque eu não tenho material, eu 

não consigo fazer um exame ginecológico porque eu não tenho uma marca 

ginecológica, como eu encanto esse aluno? Hoje não, hoje eu estou numa 

estrutura bonita, então hoje estou recebendo aluno, estou recebendo residente. 

Mas ainda com muita fragilidade, ainda com muitos problemas, sem farmácia, 

sem vacina, com uma maca ginecológica três vezes na semana. Porque a gente 

rodizia uma sala que tem maca ginecológica, a minha sala não tem. Mas, eu 

estou lá com a minha tabelinha de snellen, com a minha tabela de jagger, tento 

fazer as minhas coisas. Mostrar “ó, a gente é resolutivo, isso aqui é importante, 

isso é medicina. E isso é medicina de verdade, medicina não é só tecnologia”. 

Mas a ambientação é diferente, ambientação é outra coisa. ...” 

 

FORMAÇÃO DE MESTRES, DOUTORES E PROFESSORES EM MFC 

...” São... simplesmente, eu acho que hoje ainda está muito pouco divulgado, se 

houver, ainda está pouco divulgado. Mas, eu acho que ainda tem poucas pós-

graduações específicas para medicina de família. A maior parte das vezes, que 

eu vejo colegas médicos de família fazendo, pelo menos até ano passado, seus 

mestrados e doutorados em outras áreas. E utilizando isso como conhecimento 

para medicina de família, mas são poucos, que eu conheço.” ... 

Sobre formação de professores 

“...Não conheço nenhum. Especificamente para medicina de família, não 

conheço nenhum” ... 

Sobre a formação estrictu senso influenciar na escolha da residência em 

MFC 

 ...” Não... não sei... eu acho que influencia. Influencia, mas muito menos do que 

a graduação, porque como o médico de família, ele é um médico, é um 

profissional muito político... multifacetado, a gente consegue ver muitos médicos 
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de família fazendo mestrado em outras áreas. Na saúde coletiva, na clínica 

médica, trazendo isso para medicina de família. Na educação, na própria 

educação, tem alguns colegas que estão fazendo, acho que lá do Norte, estão 

fazendo mestrado em educação. Então, mesmo não sendo específico, acho que 

isso influencia menos do que a graduação.” ... 

Sobre formação de preceptores e professores influencia? 

...” Não preconizar a formação para preceptoria, isso não é tão bem... eu percebo 

que não é muito bem trabalhado. E aí eu não sei se isso desperta o interesse 

em fazer mestrado. Eu vejo também que no próprio ‘curriculum’ médico, não tem 

tanto esse interesse de um despertar para um mestrado. Então, eu acho que 

influencia menos, acho que influencia mais é a situação da graduação.” ... 

 

PESQUISA EM MFC 

...” No Brasil. Ainda está um pouco discreta a produção, mas eu acho que está 

melhorando. Mas, a produção hoje eu acho que ainda é muito centrada em 

trabalhos mais de relato de caso, relatos de experiência. Ainda não tem tantas... 

eu não sei se tem algum trabalho multicêntrico sendo realizado, eu acredito que 

não. Mas, são mais... a produção está muito mais individual, está muito mais por 

profissional. Nem tanto, nem como instituição, vamos dizer assim, “ah, a 

instituição UNIFESP está produzindo”, eu não vejo tanto isso, não é tão explícito 

isso. Eu vejo mais como, por exemplo, a instituição Secretaria de Saúde do Rio 

de Janeiro, que vem produzindo algumas coisas através da residência médica. 

Ainda está um pouco frágil, mas eu acho que está melhor do que era antes. A 

Revista Brasileira de Medicina de Família hoje, eu acho que tem um pouco mais 

de conteúdo, consegue muito mais conteúdo do que anteriormente. Os próprios 

congressos, eu percebo que a quantidade de trabalhos, apesar de muitos 

trabalhos com má qualidade, mas tem muitos trabalhos relativamente bons. Mas 

ainda está muito centrada numa produção de baixa... ainda não tão boa 

qualidade.” ... 

E essa questão da produção científica influencia na escolha da residência? 
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....” Sem dúvida. Sem dúvida porque assim, até por coisas que eu escuto as 

residentes falando. Teve uma residente que no início da residência, chegou a 

falar “eu tenho muito medo ainda da especialidade, porque como eu não vejo 

tanta produção eh... assim, por exemplo, não se tem consensos da nossa 

especialidade, não tem diretrizes relacionadas a nossa especialidade no Brasil, 

um levantamento disso no Brasil. A gente fica muito a mercê do que é produzido 

por outros especialistas. Só que são produzidos para eles e não para nós. Então, 

tem coisas que não são adequadas para a atenção primária. Então, a gente às 

vezes fica questionando, muitas vezes os especialistas, mas a gente também 

não tem produção”, foi o que ela me falou.” .... 

 

MERCADO DE TRABALHO 

...” É muito vasto. Inclusive, é um dos meus argumentos para os alunos no 

momento da escolha. Eu falo assim “ó, médico de família pode trabalhar na 

gestão, que seja do SUS ou na gestão de um aparelho particular da saúde 

suplementar. Pode trabalhar em consultório particular, pode trabalhar na 

estratégia de saúde da família, pode trabalhar na docência”. Então assim, apesar 

de ter um campo menor, mas o médico de família, ele pode trabalhar... no SUS, 

pode trabalhar tanto na estratégia de saúde de família, quanto em unidades com 

PS tradicional, quanto em equipes de população de rua, quanto em equipes de 

população desprovida de liberdade. Então, tem várias unidades que o médico de 

família pode... pode ser fazer medicina paliativa e trabalhar no hospital como 

paleativista. Então assim, tem muito campo de trabalho para o médico.” ... 

Remuneração 

 ...” É uma coisa que apesar de todos os trancos e barrancos é o que me prende 

muito no DF, é o plano de carreira que a gente tem aqui. Que do início ao final, 

a gente ganha muito bem. E mesmo quando eu comparo com uma outra 

especialidade, ele é melhor, porque ele só me exige 40 horas semanais. Eu 

chego em casa, acabou, eu não tenho sobreaviso, eu não tenho plantão. E as 

outras especialidades, assim, eu vejo muitos médicos especialistas focais, 

ganhando rios de dinheiro no SUS, mas tirando 60 horas, 80 horas semanais. 

Então assim, primeiro que o salário-base não modifica, não tem a 
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comparatividade, não dá para fazer comparação. Porque, na verdade, não tem 

diferença no salário-base, porque é o cargo de médico no DF. Então, o 

especialista focal ganha o mesmo-salário base que o médico que está na 

atenção primária, só que a gente tem muitas gratificações. A gente tem 

gratificações que dá o dobro quase do nosso salário. E quando chega no final da 

carreira, a gente está ganhando muito bem.” ... 

Influência do mercado de trabalho 

...” Positivamente, sem dúvida nenhuma” ... 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

Estratégia Saúde da Família 

...” E com a expansão da estratégia, se percebeu até com os estudos que mesmo 

que quando expandia mais de 50%, não conseguia modificar muitos indicadores 

de saúde. E que se demonstrou que muitas... que o médico de família é um 

médico mais qualificado para estar na estratégia pela resolutividade dele, né. Até 

bem pouco tempo, acho que foi o Paulo Poli, que fez um trabalho lá em Curitiba, 

né, que ele está, sobre o índice de resolutividade da estratégia. Então, isso se 

demonstrou muito que se precisa ter um profissional qualificado para estar na 

atenção básica.” ... 

Mais Médicos 

...” Os Mais Médicos, não é um programa que eu apoio do jeito que ele foi 

formatado, por causa da inserção de médicos com uma qualificação ainda 

interrogada, né. A gente não sabe, e eu estou vivenciando muito isso, colegas 

que vieram do exterior e que tem uma qualificação técnica bem interrogada, 

apesar da formação ser dita como médico de família, né. Mas, com uma 

deficiência muito grande e não pelos... não vejo isso, não falo isso pelos posts 

de Facebook, mas pelo que eu estou vivendo no dia a dia. E o pior que não é só 

por causa dos médicos que vieram do exterior, mas muitos médicos no Brasil e 

aí, eu acabo interrogando também a formação médica no Brasil. Não tem 

qualificação técnica nenhuma para ser médico, não é nem para ser médico só 

dá atenção primária, é para ser médico. Só que o problema é quem é que acolhe 
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todo mundo? É a atenção básica. Então, não tem campo de atuação em clínica 

médica, exceto o DF, sem título de especialista ou em pediatria, ou em outra 

área. Aonde se acolhe todos esses médicos desqualificados é na atenção 

básica. Então, acaba que isso de uma forma... o programa como está escrito, 

ele... o programa como está escrito na parte relacionada à medicina de família, 

ele fragilizou... fortificou, teoricamente, porque ele trouxe à tona a gente dá 

margem para a tona da discussão. Porque nem se falava de medicina de família 

e hoje em dia se fala de medicina de família, inclusive, com troca até de nome 

de especialidade. Então, a gente foi para o topo da lista do top 10 que se estava 

tocando na “parada de sucesso”. Ótimo, a gente trouxe à tona. Só que trouxe à 

tona, se demonstrou... e assim, foi bom também porque demonstrou a 

necessidade de melhoria de infraestrutura, melhoria de investimento mesmo 

para a atenção primária. Eu não sei se isso foi transitório, porque agora eu estou 

sentindo que o negócio está muito… amornou, está meio morno. Na época foi 

um “boom”, por causa da justificativa de ter que trazer médico. E aí, o que 

demonstrou hoje mesmo, que parece realmente ter sido um programa eleitoreiro. 

Porque assim, por exemplo, na unidade em que eu estava, que eu falei que muita 

dificuldade, ficou um médico na minha equipe, um médico dos Mais Médicos na 

minha equipe. E não mudou nada, assim não melhorou a infraestrutura, não 

melhorou o local para nada. Então assim, é uma pessoa que é dos Mais Médicos 

e que não trouxe junto com ele toda a carga de melhoria que o programa disse 

que iria trazer, que era a melhoria da infraestrutura, contratação de profissional. 

Não trouxe isso. Ele continua na mesma situação, eu sei porque semana 

passada eu passei lá. Continua sem medicação na unidade, continua sem 

vacinação na unidade também. Então, foi mais um programa eleitoreiro. Então, 

para a medicina de família, a única coisa que fez foi trazer ela à tona, “olha, tá 

vendo, tem que investir”. Mas, de uma forma geral concreta, os Mais Médicos 

não trouxe... eu acho que trouxe mais malefício. Porque, inclusive, alguns 

residentes questionaram “se qualquer um pode fazer, porque que eu vou fazer? 

Se qualquer um pode fazer atenção primária, porque que eu preciso me 

especializar?” ... 

...” Sobre as questões de políticas públicas, depois de 93 para cá, com a 

implantação do programa de saúde da família, as coisas têm que realmente virar 
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a coisa para a atenção primária da saúde. Essa é a luta do Ministério da Saúde.” 

... 

 

POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PESSOAS 

Novas diretrizes curriculares 

...” assim, a mudança curricular, ela…para mim foi uma esperança no início por 

causa da, vamos dizer assim, da esperança de fato das escolas médicas 

trazerem a medicina de família, a atenção primária, as necessidades da 

população para o topo da lista. Mas, infelizmente, isso eu não vi que tenha 

acontecido em muitas escolas. Por exemplo, aqui, eu vi que a FEPECS mudou, 

mas a UnB não, que é uma das principais escolas do Brasil, não mudou muita 

coisa não.” ... 

Pet-Saúde 

...” Mas, o Pet ajudou muito também, mas começou a ser desvirtuado em alguns 

momentos, quando começaram a inventar os outros Pet’s associados, tirou um 

pouco o foco da atenção primária. E foi uma das discussões que eu tive no 

Ministério, a história do Pet Vigilância, que não sei nem por onde anda, como 

que está isso. Mas, eu sei que aconteceu. Infelizmente, eu achei que 

desvinculou, uma das discussões que a gente fez era para ser vinculado ao Pet 

Saúde, sempre ter propostas vinculadas à atenção primária, porque a vigilância 

faz parte da atenção primária também” ... 

Pró-Residência 

....” O Pró-residência que eu já falei, para mim foi um dos principais programas 

que ajudou a proporcionalidade das vagas para medicina de família, foi muito 

superior as outras vagas das outras especialidades, né” ... 

Telessáude 

...” O Telessaúde. O Telessaúde foi assim, apesar do início, os núcleos de 

Telessaúde terem sido escolhidos e não terem assim.... para muitas equipes não 

foi tão benefício, alguns dos núcleos não ajudaram muito. Mas, com a expansão 

dos núcleos de Telessaúde, eu acho que isso ajudou muito a ter o interesse é 
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despertar o interesse. Porque quando a gente desperta interesse, é que se há 

uma mudança de paradigma. Então, o Telessaúde ajudou muito para isso” ... 

Unasus 

 ...” E o UNA-SUS, no início eu questionei muito, porque... principalmente porque 

as primeiras escolas vinculadas ao UNA-SUS fizeram uma grade, vamos dizer 

assim, uma grade curricular, entre aspas, muito baseada na medicina preventiva, 

né. E isso só discutia muito política pública, política pública, política pública. Mas, 

não é esse, qual é o foco? O foco é formar o profissional para o SUS, para o 

atendimento, para a ponta. Então, vamos parar de filosofar, porque isso não vai 

dar certo. A gente chegou a fazer uma proposta – isso na época que eu estava 

lá no Ministério –, fizemos uma proposta de melhoria assim do... tópicos 

indispensáveis para serem pautados pelas escolas vinculadas ao UNA-SUS. E 

fizemos essa proposta para o Vinicius, né, e foi um construído um documento a 

partir disso aí. Eu acho que acabou saindo um pouco do papel, porque hoje eu 

vejo muitas universidades vinculadas ao UNA-SUS, realmente fazendo um 

repositório bem interessante, vem utilizando algumas coisas da UNIFESP. Foi, 

acho que anteontem, o repositório de saúde da UNIFESP, de conteúdo da 

UNIFESP, está bem interessante. Então, eu acho que isso ajudou muito também, 

a despertar o interesse, né.” ... 

 

PONTOS QUE ESTIMULAM A ESCOLHA DO RECÉM-FORMADO PARA A 

RESIDÊNCIA EM MFC E PONTOS QUE DESESTIMULAM 

Estimula 

...” Quando a gestão está vinculada à educação, isso para mim é o principal 

ponto. Porque como a maior parte das escolas médicas, as graduações, né, se 

desenvolvem no SUS. Se a gestão está interessada (...) quando a gestão está 

interessada em desenvolver a... de ter melhorias na infraestrutura, na rede de 

atenção de uma forma geral, isso demonstra para o aluno, inclusive, o interesse 

no ensino dele, no aprendizado dele. Além disso, eu acho que junto com isso, o 

próprio ‘curriculum’. Quando o ‘curriculum’ do aluno é bem formatado e ele, não 
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só formatado, mas na prática isso de fato sai do papel, com pessoas qualificadas, 

isso também ajuda muito. (...) ”... 

...” Agora, para tudo isso você tem que ter um serviço decente, então daí tem a 

questão do sistema, né, da... das equipes e dos postos estarem bem 

arrumadinhos. Essas coisas todas, vão influenciando uma à outra, uma certa 

estabilidade na carreira, no emprego, segurança e... e ganhar bem, né. Todas 

essas coisas eh... são importantes para... para influenciar. Então, eh... as 

questões culturais de casa, o Sistema de Saúde As políticas públicas são 

indutoras, só que elas têm que sair do papel, e o problema é que muitas vezes, 

são políticas indutoras que dependem da descentralização. Então, acabam 

realmente só sendo indutoras e se no município, no distrito, no estado, isso não 

sair do papel, não tiver gente qualificada para sair do papel, acaba que fica. Por 

isso que eu acho que as políticas indutoras relacionadas à educação deram mais 

certo do que as relacionadas à gestão. Porque a gente ainda tem muita gente 

desqualificada na gestão, infelizmente.” ... 

Desestimula 

...” Eu acho que em primeiro lugar, são políticas eleitoreiras, que acabam 

desqualificando mais ainda a atenção primária. Então, situações do tipo, colocar 

um profissional numa equipe dentro de uma unidade de saúde com outras 

equipes que estão funcionando, um profissional que não precisava estar ali e 

que está fazendo um monte de besteira, acaba demonstrando que assim, 

qualquer um faz, então porque eu venho fazer isso? Se qualquer um pode fazer. 

Não, eu quero fazer um diferencial, né. Eu acho que a infraestrutura também tem 

que estar, a ambientação tem que ser muito boa, tem que encantar. Infelizmente, 

o ser humano também é encantado pelos olhos. Então, se ele não for encantado, 

não adianta, porque você não encanta o paciente também. Você não encanta o 

nosso objetivo que é o nosso paciente. O paciente se sente bem em estar num 

lugar limpo, bom, bonito, que possa fazer tudo ao mesmo tempo. Que mais pode 

desestimular? Acho que a quebra da rede de atenção também, porque se eu não 

tenho uma rede de atenção bem qualificada, bem estruturada, eu não tenho 

profissionais que se interessam de saber por aquele paciente, por aquela pessoa 

e por aquele profissional que pode estar te ajudando. Então, não tem um 

respeito, não tem uma valorização. Então, quando a própria escola médica não 
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tem professores que conseguem compreender a rede como um todo, não 

identificam a rede como um todo e o principal, que é a atenção básica. Acaba 

que desestimula muito também. E uma coisa que eu acho que acaba 

influenciando muito é a notoriedade. Isso parece besteira, mas isso gera um 

conflito interno muito grande com alguns profissionais que, inclusive, já estão na 

atenção primária, que gostam de fazer aquilo, mas pensam “não, mas eu não 

vou fazer medicina de família, porque o que vai me adiantar esse título, o que eu 

vou ter? Assim, quem vai me reconhecer?”. Não pensa no seu paciente, está 

pensando na notoriedade em relação aos outros colegas ou em relação a 

sociedade de uma forma geral. Porque ainda hoje assim muitos pacientes “ah, 

mas porque que você... você é ginecologista, né?”, “não, sou médica de família”, 

“ah”. Aí outro vem assim “mas você atende criança e adulto e mulher, como é 

que é isso? Você é ginecologista, é pediatra, geriatra, o quê?”, “não, sou médica 

de família”. Então, isso às vezes incomoda um pouco, a falta de notoriedade com 

os outros colegas. Pensar assim, “eu tenho sempre que ficar explicando”. O meu 

supervisor uma vez, ((acha graça)) Daniel me falou uma vez, que ele cansou de 

explicar que ele era médico de família, ela estava falando que ele era psiquiatra. 

“Ah, sacanagem Daniel, pelo amor de Deus, você não é psiquiatra”.” ... 

 

Entrevistado 15 – supervisor 

IDENTIFICAÇÃO 

Tempo de supervisor – 5 anos. (Foi supervisor até 2013, este ano está desligado 

do Programa) 

Tempo de existência do programa 11 anos 

Minas Gerais - 22 vagas. Este ano de 2014 foram ofertadas 12 pela saída de 

preceptores. 

Tem residência em MFC. Fez Odilon Peres. Formado há 10 anos. 

Título de especialista em 2008 – 6 anos. 

Mestrado: Não. 

Doutorado: Não.  



196 
 

Bolsa de residência – Município de BH. Funcionário da Prefeitura de BH recebe 

bolsa (2.900) + valor de 20horas como funcionário (3.800). Total de 6000 reais 

amis ou menos. Nesta condição ele assina um termo de compromisso de ficar o 

dobro de tempo na secretaria, no mesmo lugar. 

Ocupação das vagas:  em torno de 68% 

Local de estágios – UBS, PS, especialidades, obstetrícia, UTI e enfermaria. 

 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

...” Acho que a graduação influência na medida que ela oferece modelos. 

Modelos de médico faltam modelo de médicos de família algumas escolas já têm 

alguns médicos de família no seu corpo docente. Boa parte das escolas não tem 

nenhum médico de família, então, o modelo oferecido é o modelo dos outros 

especialistas não só o modelo de profissional, mas o modelo de atenção eles 

formam dentro de um cenário que não é um cenário que o médico de família não 

está presente. O ensino é pouco inserido na atenção primária o que diminui mais 

o contato não só com o MF mais sim com o contexto onde se aplica os princípios 

da MF. Tanto modelo de atenção como modelo de profissional médico esses são 

dois aspectos em termos de modelo da graduação. Fora isso acredito da maneira 

como conteúdo é apresentado também não se adéqua muito a maneira como as 

coisas se apresentam em atenção primária faz como que o pensamento, 

aprendizado seja todo formatado na maneira de pensar do especialista e não na 

maneira de pensar do generalista também faz que os alunos de graduação têm 

mais dificuldade e sentir à vontade dentro da atenção primária e por isso acabem 

optando por outras especialidades onde eles se sentem mais confortáveis. Isso 

para não colocar o lado negativo da contra propaganda, que a gente sabe que 

existe, docentes, alunos, cursos preparatórios da residência que apresentam 

uma imagem muito negativa da especialidade da atenção primária…currículo 

oculto.” ... 

Sobre a inserção da medicina de família na grade curricular 

...” Aqui em BH tem uma das escolas privadas que tem mais inserção na rede 

municipal, até então, as escolas privadas têm mais facilidade de inserir não sei 
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se realidade nacional, pelo menos aqui em BH as escolas privadas têm mais 

facilidade de se inserir na rede. Ela tem boa inserção e dá certa ênfase na 

atenção primária. Eles têm cadeiras de atenção primária, mas eu não tive muito 

contato, tem alguns médicos de família o Fabiano Guimarães é um dos MF que 

tá atualmente como professor, Rute tá lá também está escola é a UNIFEDAS. 

Mas eu não sei te dar detalhes como é apresentado no currículo essas 

disciplinas. Outra escola que é grande transformadora aqui em BH que é a 

UFMG não tem nenhuma disciplina, agora estão com uma proposta de 

reformulação curricular para o ano que vem, vão ter algumas disciplinas que são 

relacionadas a atenção primária. A disciplina vai se chamar: Introdução à AP, 

pelo que conheço da reforma não vai ter uma disciplina MFC, sobre o conteúdo 

não tive acesso não sei dizer se é apropriado ou se é um conteúdo com viés da 

Saúde Coletiva ou propriamente da MFC “... 

Sobre os alunos gostarem da disciplina  

...” A minha impressão geral que a imagem que os alunos fazem é que eles 

fazem uma boa imagem da especialidade. Eles entendem que algo que tem uma 

riqueza, uma clínica que é rica, uma clínica que tem uma fundamentação 

científica. Minha impressão é que eles acham que pode contribuir com o 

aprendizado da medicina como um todo, pode contribuir com a formação médica 

como um todo dentro do contexto da graduação, mas muitos não se 

interessariam por serem MF de fato, isso, realmente fica com a minoria, embora 

a maioria me parece tenha essa visão uma especialidade que contribui para a 

formação que deveria ter seu espaço dentro da gradação qualifica a formação. 

Mas, a maioria optaria por não escolher essa especialidade entre as outras 

todas.“... 

A relação de outros especialistas dentro da academia 

...” A visão é que é bem-vindo algo que pode a escola se qualificar pode dar uma 

certa robustez no currículo. Que o currículo atual da escola é muito fragmentado 

dificulta e é um ponto negativo na formação eu acho que é uma visão de 

consenso, pelo menos nesse grupo era uma visão de consenso. Agora se fala 

num departamento futuramente. Mas antigamente se falava em MF 

disseminados em outros departamentos. Ou pulverizados, mesmo pulverizados 
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em outros departamentos eles tinham a impressão que traria avanços no 

currículo e formação.” .... 

A influência da graduação de medicina para escolha da residência em MFC 

...”  Eu acho que a graduação é difícil pensar isoladamente. A graduação está 

inserida num contexto maior que é o próprio sistema de saúde, modelo que a 

sociedade como um todo enxergar a medicina, se a gente faz esse exercício de 

pensar isoladamente a graduação acho que sim a graduação é um dos fatores 

que influência negativamente na escolha da espacialidade. Se a graduação 

adotasse outro modelo é possível que a gente tivesse outra lição nessa 

ociosidade de vaga.” ... 

 

FORMAÇÃO DE MESTRES, DOUTORES E PROFESSORES EM MFC 

...” Na verdade não sei de nenhum programa, posso estar desatualizado, stritu 

senso mestrado acadêmico ou doutorado acadêmico que seja de MFC, sei de 

alguns programas que são da saúde coletiva, epidemiologia, que tem muitos 

MFC como docentes nesses programas e que tem um olhar simpático a 

especialidade e que são procurados por muitos MF, agora de MF só os 

mestrados profissionalizantes, se eu não me engano.” ... 

...” Específico para graduação eu não tenho conhecimento. Tem alguns 

programas de formação para preceptores da sociedade que específico de 

formação de preceptores de MFC, da Abem não é específico, mas tem um 

programa de formação de preceptores, de residência tenho visto do hospital 

Oswaldo Cruz, tenho vista algumas inciativas de programa formação de 

preceptores. Sírio curso de formação de preceptores para o SUS (Zell), são 

gerais específico só da Sociedade.”... 

 

PESQUISA EM MFC 

...” Assim como a graduação me parece que tem influência sim, certamente, se 

os alunos tivessem mais acesso as produções destinado a MF talvez eles 

tivessem mais interesse. Da mesma forma que a graduação não acho que seja 
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um dos pontos mais cruciais para a procura pela residência, se a gente pudesse 

classificar eu não classificaria como fundamental não.” ... 

 

MERCADO DE TRABALHO 

...” Para mim o grande mercado de trabalho para o MF ainda é a estratégia de 

saúde de Família de forma alguma é o único a docência é um mercado que tem 

se abrido, saúde suplementar é um mercado que tem despontado, a gestão é 

um mercado que algum tempo está razoavelmente presente, não são mercado 

de trabalho que tem potencial de acolher um grande nº de profissionais, se 

comparado com saúde de família. Acho que saúde de família é o grande 

mercado.” ... 

Remuneração 

...” Esses é um dos pontos já acho que é um dos pontos que influência bastante. 

Porque eu acho que o salário do MF de início já costuma ser inferior a de outros 

especialistas e a progressão acaba sendo mais lenta de que nas outras 

especialidades fica aquém realmente isso considerando o MF inserido em saúde 

de família. Acredito que esse ponto é mais forte que a graduação e a produção 

científica.” ... 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

ESF 

...” eu diria que existe 2 pontos: uma política é a ESF essa eu não tenho dúvida 

que influenciou positivamente se a gente não tivesse essa política a década se 

a gente não tivesse essa política nem mesmo a Sociedade não teria o 

crescimento, embora um crescimento tímido, o crescimento que ela teve nos 

últimos anos. O crescimento de expansão de vagas de residência de MF no País 

no meu ver não teria acontecido no mesmo ritmo se a gente não tivesse saúde 

da família. Se a gente pega um momento antes década de 80/90 foi um período 

crítico para a especialidade no País, um período onde a residência as vagas 

eram ínfimas, umas poucas Instituições que sobreviviam quase com atitudes 
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heroicas de algumas pessoas que resolveram permanecer com aqueles 

programas de residência o que não é bem o cenário hoje, se a gente pega no 

antes e o depois da saúde da família, certamente, o saúde da família me parece 

uma política que favoreceu o crescimento da especialidade.” ... 

Provab e + Médicos 

...” Bom a gente pega as outras políticas mais recentes o Provab e especialmente 

o mais médicos essas me parecem políticas que estão, mais os + médico do que 

o Provab me parece que são políticas que estão impactando negativamente na 

escolha da MFC, o que gente viu com relação ao nº de vagas ocupadas este ano 

de 2014 foi uma queda significativa. Após o 1º ano dos + médicos foi uma queda 

significativa no nº de vagas ocupadas o que a gente não tinha visto até então 

nos anos iniciais do Provab. O Provab não tinha tido esse impacto negativo na 

ocupação, a ocupação vinha se mantendo estável na faixa de 30 a 35% das 

vagas ocupadas no País na média. Neste ano a gente caiu para menos de 30% 

pouco mais de 25% de vagas ocupadas, então, é difícil dizer claro que é uma 

análise superficial, +M>>>>>> mas é a 1ª vez que o fato aconteceu na série dos 

últimos 10 anos, é a 1ª vês que aconteceu uma queda tão significativa na 

ocupação<<<< e com a queda inclusive nº absoluto de residência de MF no 

País>>>>>> também não tinha acontecido até então nos últimos 10 anos.” ... 

....” Eu acho que se a gente faz uma análise pelo discurso do governo e 

conhecendo a própria Lei coloca como delineamento não só no aspecto de 

provimento, mas que a Lei deixa claro no aspecto de formação parece positivo 

especialmente se a gente pensa num cenário futuro, especialmente na questão 

de residência, nos modelos de residência. Uma coisa que o País desde 1971 

deixou de lado abriu mão de regular esta questão de vagas de residência e que 

agora dentro da Lei do +M, parece que o governo vem se interessando em 

regular isso eu acho muito positivo para a especialidade. Mas o reflexo que tem 

isso visto por outro prisma dos alunos de graduação, os profissionais que estão 

no serviço, me parece que a imagem diferente, uma imagem quase antagônica, 

neste caso me parece que é uma coisa que tem afastado as pessoas da 

especialidade.” ... 
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...” Acho que o Prova senão neutro até ajudou um pouco. Se a pessoa teve 

contato com bons supervisores tem um grande potencial de ser atraído para a 

especialidade. O +M repercutindo negativamente.” ... 

 

POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PESSOAS 

...” Acho que sim esse SINAEM não as novas agora que foram recentemente 

publicadas, mas as antigas elas vieram nesta mesma onda da própria estratégia 

de saúde de família, acho que ela tem uma influência positiva mais fraca não foi 

algo suficiente, pelo menos não foi algo que a gente viu e não teve uma procura 

significativa pela especialidade. Se a gente não tivesse essas políticas o cenário 

hoje poderia ser pior, estas parecem ter contribuído um pouco.” ... 

 

PONTOS QUE ESTIMULAM A ESCOLHA DO RECÉM-FORMADO PARA A 

RESIDÊNCIA EM MFC E PONTOS QUE DESESTIMULAM 

Estimula 

...” Estimula o mercado de trabalho relativamente grande e seguro tem crescido 

e parece ser foco de algumas políticas públicas, então, a perspectivas de futuro 

da especialidade tanto na saúde de família e outros mercados tem crescido a 

inserção de docentes, questão da gestão eu acho que são coisa que estimulam.” 

...  

Desestimula 

...” O principal problema é o modelo de formação médica do País e, 

principalmente, o modelo como se desenha o nosso modelo de saúde onde a 

gente tem 2 sistemas paralelos concorrentes na MF tá muito mais vinculado ao 

SUS e o SUS e trabalhar na saúde pública não é o grande interesse da maioria 

dos alunos que estão na graduação hoje em dia ao meu ver. Não que eu defenda 

que eles deveriam defender a inserção da MF da saúde suplementar. Na 

verdade que eu defendo que essa divisão d nosso sistema de saúde SUS e 

saúde suplementar e atenção privada é que é o grande problema hoje do País, 

porque isso impede de regular as vagas como deveria ser regulada. Se a gente 



202 
 

tivesse de fato um só sistema de saúde no País, como a gente ver acontecer em 

outros países desenvolvidos seria muito mais fácil a gente conseguir regular as 

vagas, então, acho que esse é o ponto chave. Ou pelo menos a gente tivesse 

maneira de determinar qual o modelo de ascensão que vai ser oferecido no SUS, 

ou qual modelo de ascensão que vai ser oferecido na saúde suplementar e que 

esse modelo de ascensão demandasse um maior nº de MF, talvez também fosse 

uma coisa desfavorável a especialidade, mas não havendo essa reforma do 

nosso sistema de saúde, eu acho que a situação sempre vai continuar tímida, 

nunca vai alcançar um nº desejado de comparado uma análise comparativa com 

exemplos de outros países.”... 
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ABSTRACT 

In Brazil, since 1994, is experienced the Family Health Strategy as a mode of 

organization of primary health care in the Brazilian public health system. Since 

then, it hás increased the number of jobs for medical work in the Family Health 

Strategy. The mostre quested medical special ty to work in the Family Health 

Strategy is the Family Medicine and Community because of their general 

performance characteristics, family and community, person-centered, tracking 

over time, work with undifferentiated problems, work with all age groups and 

genders and Bethe coordinator of health care of people. In 2011,Brazil had 

60,000 primary care units and about 32,000 teams of the Family Health Strategy. 

The amount of existing jobs in these teams is very large. Through out Brazil we 

have, Just around 5000 Family Medical graduates or medical residency. In 

addition to these jobs in the Brazilian public health there is a demand of Family 

Physicians and Community in under graduate courses in medicine to work as 

teachers in the private healthcare system to act as medical coordinators of care 

associated with patients of health plans and health management. Even having a 

great need for this specialist in Brazil idleness rate of residency positions is 

around 70 %. Then comes the need to know the possible causes of this high rate 

of idleness of Housing vacancies in Family and Community Medicine. To this end 

was carried out the literaturere view that guided the creating of pre-analytical 

categories that were the basis for creation of an interview script. We interviewed 

15 key informants, supervisors and tutors of residency programs in Family 

Medicine and Community representatives all over Brazil. The analysis were 

based on Grounded Theory where, in which was held triangulation of the 

interviews with one another and content with the existing literature on the subject. 

Among the findings high lighted the following issues as influencing the choice of 

the Residency in Family and Community Medicine: medical training graduation, 

teacher training and family doctors of role models, the labor market and public 

policies health. 

 

Keywords: Family and Community Medicine; Residency in Family Medicine; 

Formation of the GP; Health policies. 
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