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PRODUTO: 

 

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 

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. 

 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. 

 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: 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

2. Atividades Práticas da Residência em MFC 

 

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. 

 

 

 

 

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. 

 

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). 

 

3. Temas de Conteúdo Teórico 

 

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. 

 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. 

 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 


