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Debate Histórico
•

Obras primordiais da reforma sanitária (Dilema Preventivista e
Medicina e Sociedade) tratam de questões relacionadas aos
médicos e sua formação.

•

Propostas precursoras do SUS (PIASS, AIS, etc) dialogavam com
projetos de saúde/medicina comunitária.

•

Comissão Nacional da Reforma Sanitária, VIII CNS, Conferências de
Recursos Humanos/Gestão do Trabalho e Educação em Saúde
discutiram estes temas.

•

CINAEM propôs um programa mínimo para transformação da
educação médica e mudanças nas escolas médicas do país

CINAEM
•

1ª Fase – Avaliação dos currículos pelo país

•

2ª Fase – Avaliações por recorte, com proposta progressiva de
avaliação do estudante

• 3ª Fase – Preparação da proposta – Livro Azul
- Currículo Inovador;
- Avaliação transformadora do estudante e da escola médica;
- Gestão Democrática da escola médica;
- Formação do Docente.
•

4ª Fase – Não ocorreu! (Por que?)

Projetos Relacionados à Educação
Médica
PROJETO 1: Mudança no caráter da escola médica, formação
voltada às necessidades sociais e à democratização da saúde,
e alterações efetiva no perfil de egresso

PROJETO 2: Mudanças “fracas”, com mudanças metodológicas
no ordenamento político-pedagógico dos cursos, mas sem
alteração efetivas no perfil de egresso
PROJETO 3: Defesa da manutenção do status quo, como
garantia do modelo auto-regulado corporativo do trabalho e
da formação médica

PINTO H. A & OLIVEIRA, R. A. Interface (2000)

Que e quantos médicos queremos
formar?
•

Necessidades Sociais em Saúde:

-

Envelhecimento

-

Transição Epidemiológica

-

Tripla Carga de Doenças

-

Determinação Social do Processo Saúde Doença – como enfrentar as desigualdades e
iniquidades em saúde (Relatório Saúde no Brasil em 2013 – FIOCRUZ – Baseado no Relatório

da OMS: “Reduzindo as Desigualdades no Período de Uma Geração – 2010)

Tendências para a Mudança da
Formação Médica
•

Artigo Frenk et al: The Lancet – 2010

- 1º ciclo: Reforma Flexner

- 2º Ciclo: Ensino Baseado em Problemas
- 3º Ciclo: Ensino Baseado em Sistemas:
a) Sistemas de educação em saúde/ sistemas de saúde-escola
b) Aprendizado por competências

3ª Geração de Reformas na Educação Médica
Internacional

Fonte: Frenk et al. The Lancet (2010)

10 a 13 de outubro de 2010 – East London – South Africa

GCSA - GLOBAL CONSENSUS FOR
SOCIAL ACCOUNTABILITY FOR MEDICAL
SCHOOLS

Ênfase na formação voltada à APS
3.4 Consistente com as necessidades evolucionárias
da sociedade e os ajustes do sistema de saúde, a
escola médica e os graduados subsequentes e os
programas de desenvolvimento profissional
continuados produzem uma variedade de
especialistas, apropriados em quantidade e
qualidade. Atenção prioritária é dada no
comprometimento dos graduados com a Atenção
Primária em Saúde.

DCNM 2014 – Alinhamento do ensino médico
brasileiro com o 3º ciclo de reformas na educação
médica mundial

Fonte: DEPREPS/SGTES (2013)

Ideias-Força das Mudanças das DCNs
em Medicina
• Mantêm os avanços presentes nas DCNs de 2001;
•

Incorpora conceitos novos como áreas de competência, competência e
domínios de competência;

• Fortalece o ensino de áreas estratégicas para o desenvolvimento do SUS,
como a atenção básica, a urgência e emergência e a saúde mental,
especialmente no período de Internato;
• Dá Centralidade para o ensino da atenção básica organizado e coordenado
pela área de conhecimento da Medicina de Família e Comunidade;

Ideias-Força das Mudanças das DCNs
em Medicina
•

Existência de programas de aperfeiçoamento docente no interior dos
cursos de Medicina;

•

Estabelecimento de novos marcos de pactuação entre instituições
formadoras e serviços de saúde, como os Contratos Organizativos de Ação
Pública Ensino-Saúde;

•

Avaliações progressivas para o estudante induzindo o aperfeiçoamento do
SINAES para os cursos de graduação em medicina e ressaltando o
incremento da qualidade num contexto de aumento de vagas e criação de
novos cursos;

Ideias-Força das Mudanças das DCNs
em Medicina
• Garante o debate de temas novos fundamentais para formação ética do
estudante, como a Segurança do Paciente e a Interprofissionalidade;
•

Contempla, no perfil de formação dos futuros médicos, a diversidade na
garantia de direitos sociais;

•

Articula as mudanças da graduação com a Residência Médica.

•

Propõe a superação da lógica de segmentação do curso em ciclo básico,
ciclo clínico e ciclo profissional (Internato)

Perfil de Egresso
• “(...)formação geral, humanista, crítica, reflexiva e
ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis
de atenção à saúde, com ações de promoção,
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos
âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade
social e compromisso com a defesa da cidadania, da
dignidade humana, da saúde integral do ser humano e
tendo como transversalidade em sua prática, sempre, a
determinação social do processo de saúde e doença.”

Áreas de Competência
I – Atenção à Saúde - competência médica orientada à defesa do (a): acesso
universal e equidade em saúde; integralidade e humanização do cuidado;
qualidade e segurança; preservação da biodiversidade ambiental com
sustentabilidade e melhoria da qualidade de vida; ética profissional;
promoção da saúde e cuidado centrado na pessoa sob cuidados.

II – Gestão em saúde – compreensão dos princípios, diretrizes e políticas do
sistema de saúde e participação do gerenciamento e da administração a fim
de promover o bem estar da comunidade.
III – Educação em Saúde– corresponsabilização pela própria formação inicial,
continuada e em serviço, autonomia intelectual, responsabilidade social e
comprometer-se com a formação das futuras gerações de profissionais de
saúde.

Organização do curso
Deve contemplar:
a) necessidades de saúde dos indivíduos e das populações identificadas
pelo setor saúde;
b) metodologias que privilegiem a participação ativa do aluno na
construção do conhecimento;
c) dimensões ética e humanística, desenvolvendo atitudes e valores para
a cidadania ativa multicultural e para os direitos humanos;
d) inserção do aluno nas redes de serviços de saúde, consideradas como
espaço de aprendizagem, desde as séries iniciais e ao longo do curso de
graduação em Medicina;
e) diferentes cenários de ensino-aprendizagem, de organização da prática
e do trabalho em equipe multiprofissional;
f) vinculação, por meio da integração ensino-serviço, da formação médicoacadêmica às necessidades sociais da saúde, com ênfase no SUS.

Estágio Curricular
• § 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.
• § 6º Os 70% (setenta por cento) da carga horária restante do internato
incluirão, necessariamente, aspectos essenciais das áreas de Clínica Médica,
Cirurgia, Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria, Saúde Coletiva e Saúde Mental,
em atividades eminentemente práticas e com carga horária teórica que não
seja superior a 20% (vinte por cento) do total por estágio, em cada uma
destas áreas.

Fonte: Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (2011)

RESIDÊNCIA EM MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E COMUNIDADE – ORDENAMENTO DO
FLUXO DE ACESSO ÀS DIVERSAS ESPECIALIDADES MÉDICAS

Egressos dos cursos de Medicina

MGFC – ano 1
MGFC – ano 2
Clínica Médica
Cirurgia Geral
Outros
Programas

GO

Pediatria

Dez/2018

1. Genética
2. Medicina do
Trabalho
3. Medicina do Trafego
4. Medicina Esportiva
5. Medicina Física e
Reabilitação
6. Medicina Legal
7. Medicina Nuclear
8. Patologia
9. Radioterapia

Psiquiatria
Med. Prev e
Social

Fonte: DEPREPS/SGTES (2013)

Crescimento de vagas em MFC nas IES
Art. 37. 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.

Integração ensino-serviço-comunidade
•

Eixo estruturante da educação médica no atual momento

•

Relação de interdependência entre escola médica e serviços.

•

Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde ajudarão a organizar este
processo a nível nacional

•

Garantir equidade entre instituições públicas e privadas de educação superior

•

Estabilizar a relação institucional entre instituições de ensino e gestões de saúde

•

Portaria Interministerial fixa diretrizes e minuta padrão de contrato

•

Sistema nacional de acompanhamento do cumprimento dos contratos

•

MEC e MS atuam localmente mediando em caso de “litígios insolúveis” no
território

Ensino Baseado na Comunidade e “Missão
Social” da escola médica
• Articulação do curso com a comunidade local no sentido de
atender às necessidades sociais de saúde da realidade onde
está inserido
• Aprendizado a partir de redes de saúde
• Inserção do estudante desde o início do curso na realidade
de saúde
• Responsabilidade com o desenvolvimento do sistema de
saúde
• Produção de conhecimento socialmente referenciada

Situação Atual
Meta

Resultado Alcançado
• 1.690 vagas até junho de 2014

Vagas de Graduação – Universidades 3.615 vagas até 2017

federais
• 3.616 vagas até junho de 2015.

Vagas de Graduação – instituições -7.832 vagas até 2017
privadas
Vagas de Graduação - total

- 11.447 vagas até 2017

• 5.306 vagas em maio de 2015. Há ainda
4.447 vagas previstas para 2015 (editais)

Vagas de Residência Médica

-12.372 vagas de Residência Médica em • 4.742 vagas nas diversas especialidades
diversas especialidades.

médicas.

Garantia de tutores – Projeto Mais -Proporção mínima de 1 tutor para cada Há hoje 164 tutores para em torno de 15 mil
Médicos para o Brasil

100

médicos

considerando

participantes
os

provenientes

(não médicos participantes do projeto, em exercício,
do conforme os sistemas de informação do MS,
não considerando os provenientes do PROVAB

PROVAB).

(SGP/SGTES/MS)

Garantia de supervisores – Projeto Mais -Proporção mínima de 1 supervisor para Há hoje 1.839 supervisores para em torno de
Médicos para o Brasil

cada 10 médicos participantes (não 15 mil médicos participantes do projeto em
considerando
PROVAB).

os

provenientes

do exercício, não considerando os provenientes do
PROVAB, conforme sistemas de informação do

Novos Cursos de Medicina já autorizados nas
Universidades Federais
UNIVERSIDADE

CIDADE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO AMERICANA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

SANTO ANTONIO DE JESUS - BA
PASSO FUNDO - RS
FOZ DO IGUAÇU - PR
ALFENAS - MG
JATAÍ - GO
RONDONÓLIS-MT

SINOP-MT
TRES LAGOAS-MS
CARUARU-PE
SÃO JOÃO DEL REI-MG
IMPERATRIZ-MA

PINHEIRO-MA
BARREIRAS-BA
PARNAÍBA-PI
CAICÓ-RN
TEIXEIRA DE FREITAS-BA
PAULO AFONSO-BA
DIAMANTINA-MG
TEÓFILO OTONI-MG
CHAPECÓ-SC
ARAPIRACA-AL
LAVRAS-MG
ARAGUAÍNA-TO
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Cursos de Medicina previstos nas Universidades
Federais até 2018
UNIVERSIDADE

CIDADE

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA

VITORIA DA CONQUISTA-BA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM

COARI-AM

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

ALTAMIRA-PA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PICOS-PI

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REDENÇÃO-CE

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SÃO FRANCISCO DO CONDE-BA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

IPATINGA-MG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

ARARANGUÁ-SC

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ

MARABÁ-PA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

TOLEDO-PR

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CURITIBANOS-SC

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CATALÃO-GO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

URUGUAIANA-RS

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO

ASSU-RN

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO

MOSSORÓ-RN
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Formação e Desenvolvimento Docente
• Incentivos para os cursos constituírem núcleos
de formação e desenvolvimento docente no
âmbito dos cursos
• Iniciativas próprias de educação permanente
para os docentes dos cursos
• Preparação para o ensino baseado na
comunidade, docência em rede, metodologias
ativas de integração ensino-serviço

Mestrado Profissional em Saúde da
Família
• Parceria FIOCRUZ, ABRASCO, SBMFC, ABEM, com apoio do
MEC e MS
• Mais de 50 instituições de ensino interessadas em serem
inst. Certificadoras ou parte da rede colaborativa
• Enfoque voltado à:
- Médicos preceptores de graduação e residência – com
destaque para os que atuam na AB;
- Médicos da AB que atuam em áreas de implantação de novos
cursos;
- Docentes médicos dos novos cursos que atuam nas regiões
de saúde dos novos cursos;
- Tutores e supervisores do Projeto Mais Médicos para o Brasil.

“ A mais bela fogueira começa com os pequenos
ramos”
Provérbio Cigano

Obrigado
• vinicius.rocha@mec.gov.br

