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UM NOVO PARADIGMA?
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Precisamos da formação de “capacidades”Precisamos da formação de “capacidades”



Ações indutoras de transformação na graduação

• PRÓ-SAÚDE;

• PET-SAÚDE;

Ações indutoras após a graduação

• PRÓ-RESIDÊNCIA

Ações Transversais na formação, Educação Permanente e Continuada

• Programa de Educação Permanente

• Disseminação de Tecnologia da Informação na Saúde: Portal de Evidências

• PROGESUS
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1. Expansão:
– As vagas para Residência devem acompanhar os egressos, em qual proporção?

2. Regulação:
– Quais especialidades, quantos e onde?

– Em qual modelo de estrutura de formação e carreira?

3. Mudança nos paradigmas:
– Estruturais: formação em rede, como fazer?

– Educacionais: etapa da formação que se dá por toda a vida e necessita de métodos 
educacionais

4. Garantia de qualidade
– Incorporação de práticas de avaliação no local de trabalho

– Integração com a pós-graduação strictu sensu: mestrados associados 
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Particularidades do Brasil na integração entre 
gestão e formação de profissionais da saúde

• Desconexão entre formação e carreira;

• O status de especialista é atingido no início da carreira (muito 
jovem);

• Fragmentação excessiva do cuidado a saúde.
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HARMONIZAÇÃO
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)
F2

(1 ano)

Treinamento na 
especialidade (3-8 
anos)

Especialista 
Registrado

Registro 
provisório

Registro 
pleno

Certificado de término de 
Treinamento

Escola Médica

(4-6 anos)

F1

(1 ano)
Estágio na 
Carreira

Emprego e Status
Regulatório

Estudante não 
licenciado Empregado, em treinamento, licenciado Empregado, 

licenciado

Desenho da Estrutura da Educação e Treinamento no 
Reino Unido

Padrão Educacional
e quem determina
e avalia

GMC, academia GMC, MS

Royal Colleges
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) Treinamento na especialidade 
(2-6 anos)

Especialidade por 
exames

Registro pleno Certificado de término de 
Treinamento

Escola Médica
(6 anos)

Médico

Estágio na 
Carreira

Emprego e
Status
Regulatório

Estudante não 
licenciado Empregado, em treinamento ou 

não, licenciado

Desenho da Estrutura da Educação e Treinamento no Brasil

Padrão Educacional


