
Associação Capixaba de Medicina de Família e Comunidade – ACMFC

7ª Jornada Capixaba de Medicina de Família 
e Comunidade



Marcello D. B. Dalla - MFC

Conflito de interesses declarado
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médico APS

 PROVAB / Lei 12.871  /  Mais Médicos



Reflexões iniciais

● O acolhimento ao novo / estranho / estrangeiro.

● Atenção Primária à Saúde no Espírito Santo.

● Programas, projetos, Estratégias ou políticas ?

o PSF / ESF

o PROVAB

o Lei 12.871

o MAIS MÉDICOS



“Já fui xingada de sudaca', diz médica brasileira na 
Espanha”  (Márcia Dias da Costa)

“(...) o gargalo da saúde pública no Brasil está no serviço de 
emergência, que, muitas vezes, funciona como consultório clínico. 
"Muitas pessoas, por angústia e desinformação, vão primeiramente à 
emergência porque elas não têm uma porta para bater"

"Um paciente que tem uma boa cobertura de saúde primária, não tem 
necessidade de ir para o pronto-socorro. Se bem orientado, saberá 
quando há motivos para ir ou não para a emergência", 

"Quanto mais bem atendidos e orientados estejam os pacientes nos 
postos, melhor será o serviço de emergência", reitera.

Fonte: BBC Brasil, 23/09/14 - http://www.bbc.co.uk/portuguese



ATENÇÃO PRIMÁRIA NO ESPÍRITO SANTO



ATENÇÃO PRIMÁRIA NO ESPÍRITO SANTO



PROVAB (Programa de valorização do profissional da 
atenção básica)

● Iniciado em 2012 em todo Brasil:

● Visão de um supervisor;

● Mito da pontuação na residencia;

● Telemedicina:

o Teleconsultorias / SOF

o Teleducação(UNASUS - Curso / PI). 

  



LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013.
(Mais Médicos)

CAPÍTULO III
DA FORMAÇÃO MÉDICA NO BRASIL
Art. 4º O funcionamento dos cursos de Medicina é sujeito à efetiva 
implantação das diretrizes curriculares nacionais definidas pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE).
§ 1º Ao menos 30% (trinta por cento) da carga horária do internato 
médico na graduação serão desenvolvidos na Atenção Básica e em 
Serviço de Urgência e Emergência do SUS, respeitando-se o tempo 
mínimo de 2 (dois) anos de internato, a ser disciplinado nas diretrizes 
curriculares nacionais.
§ 2º As atividades de internato na Atenção Básica e em Serviço de 
Urgência e Emergência do SUS e as atividades de Residência Médica 
serão realizadas sob acompanhamento acadêmico e técnico, 
observado o art. 27 desta Lei.
§ 3º O cumprimento do disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo 
constitui ponto de auditoria nos processos avaliativos do Sinaes.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.871-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.871-2013?OpenDocument


LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013.

CAPÍTULO III
DA FORMAÇÃO MÉDICA NO BRASIL
Art. 5º 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.
Parágrafo único.  A regra de que trata o caput é meta a 
ser implantada progressivamente até 31 de dezembro 
de 2018.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.871-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.871-2013?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L6932.htm


LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013.

CAPÍTULO III
DA FORMAÇÃO MÉDICA NO BRASIL
Art. 7º O Programa de Residência em Medicina Geral de 
Família e Comunidade terá duração mínima de 2 (dois) anos.
§ 1º O primeiro ano do Programa de Residência em 
Medicina Geral de Família e Comunidade será obrigatório 
para o ingresso nos seguintes Programas de Residência 
Médica:
I - Medicina Interna (Clínica Médica);
II - Pediatria;
III - Ginecologia e Obstetrícia;
IV - Cirurgia Geral;
V - Psiquiatria;
VI - Medicina Preventiva e Social.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.871-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.871-2013?OpenDocument


LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013.

CAPÍTULO IV
DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

§ 5º O médico intercambista estará sujeito à 
fiscalização pelo CRM.

Art. 18.  O médico intercambista estrangeiro inscrito 
no Projeto Mais Médicos para o Brasil fará jus ao visto 
temporário de aperfeiçoamento médico pelo prazo de 
3 (três) anos, prorrogável por igual período em 
razão do disposto no § 1º do art. 14, mediante 
declaração da coordenação do Projeto.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.871-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.871-2013?OpenDocument


Reflexões: O que está ao nosso alcance à curto prazo?

● Escolas médicas- Professores, estudantes, dirigentes) - Inserção precoce / 
Método clínico centrado na pessoa / bibliotecas e BD.



Reflexões: O que está ao nosso alcance à curto prazo?

● Escolas médicas- Professores, estudantes, dirigentes) - 
Inserção precoce / Método clínico centrado na pessoa / 
bibliotecas e BD.

● Entidades médicas - MFC como especialidade (ex: GTs 
e CTs de MFC).

● Governos Municipais, Estaduais - Proponente de RM / 
abrir vagas em concurso.

● População - Menos BZD/ Mais consulta.

● MFCs - Fazer parte da solução.



Reflexões: O que está ao nosso alcance à curto prazo?

Fonte: Espírito Santo 2030 - Plano de desenvolvimento.
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