
Avaliação Nacional Seriada dos 
Estudantes de Medicina 

Visão do Conselho Federal de Medicina 



Marco Legal da ANASEM

Artigo 9º da Lei 12.871

É instituída a avaliação específica para curso de
graduação em Medicina, a cada 2 (dois) anos, com
instrumentos e métodos que avaliem conhecimentos,
habilidades e atitudes, (...)

Portaria MEC nº 982 (25/08/2016)
Fica instituída a Avaliação Nacional Seriada dos 
Estudantes de Medicina (...)



Preocupações do CFM

Expansão do número de Escolas Médicas
Inconsequência histórica das avaliações 

Qualidade da formação do médico brasileiro



Estado de São Paulo, 20/07/2015 

Atuais 22.410 vagas
2.290 vagas
Meta até 2017 = 11.447
Já estão abertas = 4.637

Expansão de CM e vagas
Sério risco à formação do 
médico brasileiro



Edital n0 03 de outubro de 2013

Edital n0 01 de abril de 2015



Período n EM criadas Privadas Fed/Est

1808 - 1994 82 35 47
1995 - 2002 Governo FHC 44 29 15
2003 - 2010 Governo Lula 52 41 11
2011 -2016* Governo Dilma 93 57 36

271 162 109

* Informações até setembro de 2016

Situação das Escolas Médicas
Cronograma de aberturas



60% privadas / mensalidades até R$ 12.801,00

162 (60%)

109 (40%) Privadas

Públicas

Situação das Escolas Médicas

CFM / fevereiro 2016

Média R$ 5.497,22 



Portaria n0 545 de setembro / 2016

Artigo 10: Fica divulgada a relação de mantenedoras
selecionadas e classificadas (...) para seleção de
propostas de funcionamento de cursos de medicina
em municípios selecionados no âmbito do Edital nº 3
de 22 de outubro de 2013.

MEC abraça plano de governo anterior para novos
cursos de medicina e aumento de vagas.



154 Escolas Médicas / (CPC - indicador de qualidade)

59% (92) nota ≤ 3
22% (34) tiveram nota 4
Zero (0%) obteve nota máxima (5)

28 cursos de graduação em medicina com conceito "insuficiente"
em avaliação realizada pelo Ministério da Educação.

Fonte: CPC 2013

Situação das Escolas Médicas



DCN - Resolução CNE/CES nº 03/2014

Artigo 3º

O graduado em Medicina terá 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.



Preocupações do CFM

Há necessidade de avaliar o ensino médico no Brasil
Avaliação pontual no final do Curso – inadequada
Avaliação Seriada no 20, 40, e 60 ano

Avaliação formativa, devolutiva e consequente

Qualidade da formação do médico brasileiro
Qualidade da assistência do paciente brasileiro 



Coração
Grande órgão propulsor
Transformador do sangue venoso em arterial
Coração
Não és sentimental
Mas entretanto dizem
Que és o cofre da paixão

Coração
Não estás do lado esquerdo
Nem tampouco do direito
Ficas no centro do peito - eis a verdade!
Tu és pro bem-estar do nosso sangue
O que a casa de correção
É para o bem da humanidade

Samba anatômico

Noel Rosa



Muito obrigado pela atenção


