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CENÁRIO EXTERNO

• 2017: 293 escolas médicas  (sem extensões)

• 2017: 400/430 mil médicos  – 2,11 
médicos/1000 habitantes

• 2017: 20 mil médicos egressos/ano                

• 2020: 32 mil médicos egressos ano              

• 2050: 800 mil – 1milhão de médicos



CENÁRIO EXTERNO

•Aumento exponencial do número de 
médicos
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CENÁRIO EXTERNO 

Custos em saúde elevados





CENÁRIO EXTERNO

Deterioração da saúde mental do médico e 
estudante de Medicina







EQUAÇÃO DA FRUSTRAÇÃO

Aumento exponencial do número de médicos

+

Deterioração da saúde mental (alta      
demanda/carga horária extenuante)

+

Altos custos em saúde (falta de 
meios/instabilidade financeira e de vínculo)





MODELO DE FORMAÇÃO MÉDICA

Escolas médicas brasileiras formam:

Excelentes técnicos          Bons seres humanos?

Profissionais despreparados



CURSOS DE MEDICINA

• Duração: 6 anos

• Carga horária: 10 mil-14 mil horas

• Internato (1,5-2 anos) 





COMO MUDAR ESSE CENÁRIO

• Interface aluno x escola médica

Mudança de paradigmas

Interesse por outros temas

Criticidade

Engajamento



COMO MUDAR ESSE CENÁRIO

• Interface aluno x escola médica

Mudança de abordagens

Adaptação aos desafios do mercado

Equilíbrio entre formação técnica e profissional





COMO MUDAR ESSE CENÁRIO

• Ações reativas

• 1) Conter expansão de escolas médicas

• 2) Vínculo de preceptoria qualificado

• 3) Qualificação/valorização/incentivo à docência

•



COMO MUDAR ESSE CENÁRIO

• Ações centrais /estruturais

1) Rediscutir o sistema de saúde brasileiro

• 2) Rediscutir o modelo de formação médica 
brasileira



• Uma vida dedicada ao outro

• “Hoje parei para pensar sobre como a carreira 

médica se dá atualmente, sobre como os alunos de 

medicina visualizam seu futuro e suas perspectivas. 

Até hoje não compreendo o fundamento da 

mecanização que os alunos sofrem nas faculdades 

de Medicina”

• Emanuella Machado

• Academia Médica, 17/08/2017



COMO MUDAR ESSE CENÁRIO

• Quantas escolas médicas ensinam hoje no 
Brasil?

Empreendedorismo em saúde

Inovação/Tecnologia em saúde

Manejo de redes sociais como médico

Gestão de carreira

Educação contábil e jurídica voltada a médicos

Bioética



Obrigado!

• Fernando Uberti Machado

• F.ubertimachado@gmail.com
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