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Atualmente, muitas são as 

discussões sobre a formação 

do médico no Brasil
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O QUE SE EXIGE DO MÉDICO ATUALMENTE
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As entidades médicas há muito estão envolvidas nestas discussões e 

elaborando propostas

Tivemos uma grande reforma nas Diretrizes Curriculares em 2000

CNRM, AMB e CFM unidos: ética, especializações e residências médicas

A Medicina de Família e 

Comunidade é uma especialidade 

médica que está fortemente 

envolvida nestas discussões
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A Especialidade Médica de MFC

Já existia: Medicina Geral e Comunitária (1975/1976)

Medicina de Família e Comunidade (2001)

Reconhecida como especialidade médica pelo CFM, AMB 

e CNRM – entre 52 especialidades médicas (2002)

SBMFC  Provas de Exame de Suficiência para Obtenção 

de Título de Especialista (1º em 2004, hoje 20º)

PRM MFC

João Werner Falk
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DIRETRIZES

CURRICULARES

GRADE

CURRICULAR

Competências da MFC



5º FÓRUM DE MFC – CFM

Presidência da República Casa Civil  / Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013.

Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis no 8.745, de 9 de dezembro de 

1993, e no 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 12.871-2013?OpenDocument
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Interferência no ensino médico

• Impõe a reformulação das Diretrizes Curriculares segundo padrões definidos

• Mais cursos de Medicina no Brasil

• Residência Médica: 

 Universalização das vagas até 2018

 PRM MFC como acesso obrigatório para maioria dos PRM

Interferência na Medicina Brasileira

• Médico do serviço preceptorando acadêmico

• Médico do serviço sendo atualizado pelo supervisor acadêmico da instituição de 

ensino

• Médicos sem revalidação do diploma médico

LEI 12.871 de Outubro de 2013
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Até 2027 o Brasil terá 4,4 médicos por mil habitantes, sem qualquer 

medida de estímulo a essa formação – Milton Arruda, ex secretário de 

Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde e Professor da Universidade 

de São Paulo - 2012

RELAÇÃO MÉDICO / HABITANTE 

PANORAMA MUNDIAL

(nº de médicos / 1.000 habitantes)

Rússia – 4,3

Alemanha – 3,6

França – 3,5

Estados Unidos – 2,4

Japão – 2,1

México – 2,0

Brasil – 1,9

China – 1,4

Média do Mundo – 1,4

Índia – 0,7

Revista EX - 2013

Os investimentos governamentais 

podem estar voltados para o 

financiamento adequando da 

saúde, visando disponibilizar uma 

estrutura ampla de atendimento à 

população,  com condições de 

trabalho para os médicos, 

organização das equipes 

multiprofissionais, rede de 

referência e contrarreferência, 

carreira de estado.



ONDE OS MÉDICOS SE FIXAM APÓS FINALIZADA A 
GRADUAÇÃO

• 37% - Retornam à cidade natal

• 38% - Mudam-se para uma 3ª cidade

• 25% - ficam na cidade onde se formou

Revista EX – SP – Outro Ângulo, pág 28 e 29, 20/03/2013

Somente ¼ dos profissionais se 
estabelece na cidade onde se 

formou

Desses, 60 % são nas grandes capitais



O QUE ATRAI MÉDICO?   /   O QUE FIXA MÉDICO?
O MERCADO FAZ DIFERENÇA

Salário atrai, mas não basta

Salário
Inicial

Nº de 
Médicos

Médicos X
Habitantes

Acre 7.900,00 755 1

São Paulo 3.600,00 106.000 2,6

A riqueza da economia atrai

Faculdades 
de 

Medicina

PIB per 
capita

Nº de 
médicos

Paraíba 7 8.500,00 4.900

Distrito 
Federal

4 58.300,00 10.300

Revista EX – SP – Outro Ângulo, pág 28 e 29, 20/03/2013

No Brasil os profissionais tendem a se concentrar nos estados 
mais ricos e nas capitais
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Inserção ensino-serviço

Ao menos 30% - internato médico – APS e em Serviço de Urgência e Emergência 

do SUS.

Inserção do acadêmico e do residente nos campos de prática do SUS

Co participação do município

COAPES - Contrato Organizativo da Ação Pública Ensino-Saúde

Responsabilidade municipal



Residência Médica – UNIVERSALIZAÇÃO DAS VAGAS

Programas de acesso direto

Genética Médica; 

Medicina do Tráfego;

Medicina do Trabalho; 

Medicina Esportiva; 

Medicina Física e Reabilitação; 

Medicina Legal;

Medicina Nuclear; 

Patologia; 

e Radioterapia.

1º ano obrigatório PRM MFC

Medicina Interna; 

Pediatria;

Ginecologia e Obstetrícia;

Cirurgia Geral;

Psiquiatria; 

Medicina Preventiva e Social.
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DORES – Pontos Negativos

** CNRM

 2785 vagas em 2016 – 763 para R1

 Taxa de ocupação – aproximadamente 27,4%
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DORES – Pontos Negativos

• Falta de campos de estágios qualificados

• Falta de preceptores qualificados

• Falta de plano de carreira

• APS inchada – população adscrita maior que a 

capacidade técnica da equipe

• Forte relação com políticas de saúde pública  política 

partidária

• Programas provisórios – Especialização Provisória
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BONS SABORES – Pontos 

Positivos

• Inserção precoce do acadêmico no serviço

• Criação da disciplina MFC na grade curricular

• Atenção domiciliar

• Abordagem familiar

• Ferramentas de comunicação

• Registro  longitudinalidade / SOAP

• Epidemiologia clínica aplicada

• BEM

• Treinamento de trabalho em equipe

• Competência cultural
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DESAFIOS

• Os campos de estágio – muitas vezes afugentam

• O benefício para a formação do médico treinar no 

serviço

• Relação com a política partidária – respeito à liberdade 

profissional / Educação em saúde

• Valorização da especialidade: na categoria, nas 

entidades, na academia, na população

• Ser disciplina na grade curricular

• MFC – Profissional exemplo

• O perfil humanizado = profissional, não ser confundido 

com o médico caridoso
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DESAFIOS

• Mais próximo da família e da comunidade do paciente / 

Status idealizado pela maioria

• Grande competência técnica / resolutividade

• Abordagem integral, generalista, longitudinal, 

priorizando prevalências / SUPER MÉDICO

• Singularizar a atenção / Não se faz diferente

• Entendimento da complexidade da APS

• Postura adequada em cada cenário em que se encontra 

o paciente

• O Preceptor
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O PRECEPTOR QUE QUEREMOS

• Domínio do conteúdo e de habilidades clínicas

• Competência pedagógica

• Ético e humanista

• Favorece ambiente seguro para a prática de novas 

habilidades
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O PRECEPTOR QUE QUEREMOS

DESAFIOS

• Ser especialista na área

• O médico não nasce preceptor nato

• Estar inserido na rede

• Estar vinculado à instituição de ensino

• Ter infraestrutura para o exercício do trabalho

• Remuneração

• Horário protegido
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Como Médica, vejo a importância da MFC para colaborar 

com a boa formação do Médico 

Como médica especialista em MFC, me vejo crescer um 

pouco mais todo dia como Médica. E mesmo nos dias 

mais difíceis, vou pra casa mais feliz e mais contemplada 

como ser humano. Com sensação de missão cumprida. E 

seria status da profissão? Status da especialidade?Não! 

Por exercer bem a profissão e a especialidade de escolhi. 

Imaginem se eu tivesse escolhido ser cirurgiã e não 

soubesse fazer boas cirurgias? Como seria minha 

conversa com meu travesseiro?
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Não somos donos da verdade e de nenhuma verdade, mas 

devemos ter a certeza, a segurança e a humildade de 

sabermos nos colocar como aqueles que sabem do 

caminho certo e que tem boas condições e boa vontade 

para conduzir o futuro médico neste caminho

Hoje, como Preceptora e coordenadora de estágio de 

internato e de PRM MFC, oriento como fazer vitamina, pois 

um MFC não deve ser uma salada de frutas



Espero que os especialistas em MFC tenham maturidade, paciência, 

persistência, perseverança, resiliência

para conquistar vocalização efetiva e eficiente

OBRIGADA

fpradomed@terra.com.br
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