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“DESAFIOS DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 

SAÚDE E DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NA GRADUAÇÃO E 

PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA” 

 

Relatório da Oficina de mesmo título realizada durante o “45º Congresso 

Brasileiro de Educação Médica (COBEM)”, Associação Brasileira de Educação 

Médica (ABEM), Uberlândia-MG, 20 de outubro de 2007. 68 participantes 

(professores, preceptores, residentes, estudantes, profissionais e gestores da 

área da saúde). Oficina preparatória para o “I Fórum de Formação em Medicina 

de Família e Comunidade e Atenção Primária à Saúde”, Fortaleza-CE, 01 de 

maio de 2008. 

 

Promoção: Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade 

(SBMFC) 

 

Organizadores: Marcelo Marcos Piva Demarzo1, Maria Inez Padula Anderson2 e 

Lia Silveira3 

 

                                                 
1
 Diretor de Graduação da SBMFC, Professor Adjunto do Departamento de Medicina da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar). 
2
 Presidente da SBMFC, Professora Adjunta da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro (UERJ). 
3
 Psicóloga, Preceptora da Residência em Medicina de Família e Comunidade da Faculdade de Ciências 

Médicas da UERJ. 
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AUTORIZADA A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, 
POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E 
PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 

SBMFC, Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Desafios do Ensino e 
da Aprendizagem da Atenção Primária à Saúde e da Medicina de Família e Comunidade na 
Graduação e Pós-Graduação em Medicina. Relatório de Oficina. 45º Congresso Brasileiro de 
Educação Médica (COBEM), Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), Uberlândia-
MG, 20 de outubro de 2007. SBMFC: Rio de Janeiro - RJ, 19p, 2007. 
 

1. Educação médica. 2. Medicina de Família e Comunidade. 3. Atenção Primária à 
Saúde. 4. Estratégia Saúde da Família. 
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CONTEXTO, OBJETIVO, METODOLOGIA E PROGRAMAÇÃO 

 

Tendo-se em vista que: 

 

1) Segundo a Política Nacional de Gestão da Educação na Saúde, em relação à 

Graduação, constitui-se ação prioritária o incentivo às mudanças na formação 

para implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação da Área da Saúde (DCN). 

 

2) Conforme documento divulgado recentemente pelo Ministério da Educação 

em parceria com o Ministério da Saúde (MEC/MS) (1), os cursos de medicina 

com maior grau de aderência aos princípios das DCN, além de outras 

características, apresentam a Estratégia Saúde da Família como uma das 

estratégias para a formação de um médico capaz de responder às necessidades 

sociais da população brasileira. 

 

3) Segundo Byrne e colaboradores (2), há sete razões principais para incluir a 

Medicina de Família e Comunidade (MFC) nas universidades, particularmente 

no ensino de graduação em medicina: 

• Os estudantes de medicina devem vivenciar e entender o cenário e as 

maneiras pelas quais a grande maioria da população é cuidada pelos 

serviços de saúde. 

• Os estudantes de medicina devem vivenciar a medicina na sua forma mais 

integrada e integradora, o que é mais bem evidenciado no cenário de prática 
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do Médico de Família e Comunidade. 

• Os estudantes de medicina devem vivenciar a medicina centrada na pessoa 

(um dos pilares da Medicina de Família e Comunidade), invertendo a 

tendência de enfoque na doença e na tecnologia dura. 

• Os estudantes de medicina devem ter a chance de vivenciar a prática da 

MFC, a fim de poderem incluir essa especialidade na lista de opções para a 

futura carreira profissional. Os estudantes de medicina que têm perfil e 

podem se tornar futuros Médicos de Família e Comunidade necessitam ter 

contato com esta especialidade, a exemplo do que ocorre em relação às 

outras especialidades no curso de graduação. 

• Estudantes de medicina que seguirão outras especialidades que não a MFC, 

necessitam conhecer as bases de atuação desta especialidade. Isso é 

particularmente importante se considerarmos que a maioria das 

especialidades atuará no sistema de saúde como referência para o 

encaminhamento e/ou parecer de casos provenientes dos Médicos de 

Família e Comunidade, e/ou utilizarão os Médicos de Família e Comunidade 

como referência para o acompanhamento clínico geral dos pacientes 

atendidos por eles. 

• A participação de Médicos de Família e Comunidade como professores no 

ensino médico de graduação abre novas possibilidades de ensino, pesquisa 

e extensão à escola médica, ampliando o envolvimento e a responsabilidade 

da mesma com as necessidades e demandas de saúde das pessoas e das 

comunidades. 

• A MFC, como também as outras especialidades da profissão médica, 



 

Documento Oficial da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade 

(SBMFC) 

www.sbmfc.org.br  
tel/fax: (21) 22645117 – diretoria@sbmfc.org.br – presidente@sbmfc.org.br 

 

6 

necessita da vivência no ensino de graduação, possibilitando assim espaço e 

estímulo para o seu desenvolvimento acadêmico no sentido mais amplo. 

 

4) A MFC está inserida no ensino de graduação e pós-graduação de todos os 

países europeus, constituindo, em sua grande maioria, Departamentos, Áreas 

ou Disciplinas próprias. Essa realidade se repete também nos Estados Unidos 

da América (EUA), na Austrália e no Canadá. Nos EUA, por exemplo, não é 

possível haver a abertura de uma Faculdade de Medicina sem um Departamento 

de MFC (3). 

 

5) O movimento de inserção da MFC no ensino de graduação das faculdades de 

medicina brasileiras se tornou mais relevante a partir da homologação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina (4). 

Desde então, vêm ocorrendo mudanças mais consistentes no ensino médico em 

nosso país, que consideram e reconhecem a importância da Atenção Primária à 

Saúde (APS) nos Sistemas de Saúde, e da Estratégia Saúde da Família (ESF) 

neste contexto. A MFC tem tido importante papel nesse processo, por ser uma 

especialidade voltada à APS, com sobreposição entre seus princípios e práticas 

(3). Ressalte-se também a sobreposição da MFC com as Diretrizes Curriculares, 

a exemplo do que consigna seus artigos 3º e 6º que são bastante evidentes em 

relação a este aspecto (4). 

 

6) Segundo a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde e a 

Secretaria de Atenção à Saúde, no convite para o Seminário Internacional “Os 

Desafios do Ensino da Atenção Básica – Graduação em Medicina”, realizado em 
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2007, o distanciamento entre o mundo acadêmico e o da prestação dos serviços 

de saúde vem sendo apontado em todo o mundo como um dos responsáveis 

pela crise do setor saúde, devendo-se ampliar o debate nacional sobre a 

reorientação da formação profissional em saúde e sobre a necessidade de uma 

aproximação qualificada entre o ensino da medicina e a Estratégia Saúde da 

Família, discutindo a produção de conhecimento voltada para a Atenção Básica, 

e o papel das Universidades na qualificação da Estratégia Saúde da Família. 

 

Pode-se dizer, então, que a opção brasileira (acertada) por um modelo de 

assistência baseado na Atenção Primária à Saúde, e a implantação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais (3), abrem fortes perspectivas para a 

efetivação da participação da MFC e da APS nos currículos e programas de 

graduação e pós-graduação no Brasil; porém essa inserção ainda é incipiente e 

carece de sistematização e incentivo, principalmente por meio da criação de 

espaços acadêmicos que incentivem a presença do Médico de Família e 

Comunidade em seus quadros. 

 

Assim, os objetivos principais da Oficina “Desafios do Ensino e da 

Aprendizagem da Atenção Primária à Saúde e da Medicina de Família e 

Comunidade na Graduação e Pós-Graduação em Medicina” foram: 

• Identificar desafios no processo de ensino e aprendizagem da APS e da MFC, 

na graduação e na pós-graduação, considerando: discentes, educadores, 

cenários e práticas pedagógicas; 

• Apontar estratégias de enfrentamento para lidar com esses desafios (“como 

lidar”?); e 
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• Elaborar um documento-base para o “I Fórum de Formação em Medicina de 

Família e Comunidade e Atenção Primária à Saúde”, Fortaleza-CE, 01 de 

maio de 2008. 

 

A partir das idéias levantadas pelas discussões preparatórias para a presente 

Oficina, realizadas pelo “Grupo de Formadores em MFC e APS”, na lista de 

discussão virtual da SBMFC para esse fim (ANEXO 01), a metodologia utilizada 

foi a de trabalho em pequenos grupos constituídos pelos diversos atores 

envolvidos na formação em MFC e APS (docentes, preceptores, residentes, 

estudantes, profissionais e gestores da saúde). Houve uma dinâmica inicial de 

integração e apresentação da contextualização e dos objetivos da Oficina. Após, 

iniciou-se os trabalhos em 04 grupos mistos (divisão aleatória) com a proposta 

disparadora de olhando para o processo de E-A definir os “desafios” e 

“estratégias” na graduação e pós-graduação. Todo o processo foi facilitado e 

relatado por voluntários.  
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PROGRAMAÇÃO FINAL DA OFICINA 

 

HORÁRIO ATIVIDADE ESTRATÉGIA 

08:30 – 09:00 Apresentação + 

Contextualização 

Dinâmica (uma palavra para 

definir MFC – o que vem à 

cabeça) + Apresentação + 

Lista de presença 

09:00 – 09:40 Momento 01 - Desafios do 

E-A na Graduação e PG 

- 04 Grupos operativos (02 

graduação + 02 PG) 

- até 03 desafios por Grupo 

- Facilitador + Relator 

09:40 – 10:00 Apresentação das Sínteses 

dos Grupos 

 

10:00 – 10:30 Intervalo  

10:30 – 11:45 Momento 02 - Estratégias 

para enfrentamento dos 

Desafios (Como lidar?) 

- 04 Grupos operativos (02 

graduação + 02 PG) 

- pelo menos 01 Estratégia 

por Desafio por grupo 

- Facilitador + Relator 

11:45 – 12:05 Apresentação Final dos 

Grupos 

 

12:05 – 12:30 - Encerramento 

- Avaliação e proposição 

para o I Fórum (por escrito) 
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RESULTADOS4 

 

O QUE LEMBRA “MFC”? (segundo os participantes): 

 

ESPERANÇA (3)   HUMANIZAÇÃO (2)  

DESAFIO(5)    APRENDIZAGEM (2) 

SONHO    INOVAÇÃO 

ACEITAÇÃO    CUIDADO (2) 

CONFIANÇA (2)   COMPROMISSO (2) 

INTEGRALIDADE (3)  CIDADANIA 

AMOR (2)    DEDICAÇÃO 

JEITO     COMPETÊNCIA 

VÍNCULO    COMUNICAÇÃO 

LONGITUDINALIDADE   SUPORTE 

ENCANTO    CURIOSIDADE 

INTEGRAÇÃO   UNIÃO 

DOM     ALICERCE 

QUALIDADE    ACOLHIMENTO 

GUERRA    PAIXÃO 

PRECONCEITO   SAÚDE 

COMPLEXIDADE   ADESÃO 

EMPOLGAÇÃO   ESPERANÇA (3) 

HUMANIZAÇÃO (2)   EMPOLGAÇÃO 

                                                 
4
 Idéias centrais mais freqüência de aparecimento das mesmas entre parênteses. 
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DESAFIO(5)    APRENDIZAGEM (2)  

SONHO    INOVAÇÃO 

ACEITAÇÃO    CUIDADO (2) 

CONFIANÇA (2)   COMPROMISSO (2) 

INTEGRALIDADE (3)  CIDADANIA 

AMOR (2)    DEDICAÇÃO 

JEITO     COMPETÊNCIA 

VÍNCULO    COMUNICAÇÃO 

LONGITUDINALIDADE   SUPORTE 

ENCANTO    CURIOSIDADE 

INTEGRAÇÃO   UNIÃO 

DOM     ALICERCE 

QUALIDADE    ACOLHIMENTO 

GUERRA    PAIXÃO 

PRECONCEITO   SAÚDE 

COMPLEXIDADE   ADESÃO 
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MOMENTO 01 - DESAFIOS DA APS E MFC NA GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO 

 

• GRUPOS 1 E 3 – GRADUAÇÃO 

• GRUPOS 2 E 4 – PÓS GRADUAÇÃO 

• TEMPO TOTAL 40 MINUTOS   

• DE 8:50 ÀS 9:30H 

• ATÉ 3 DESAFIOS 

 

SÍNTESE GRUPOS GRADUAÇÃO - DESAFIOS 

• ARTICULAÇÃO dos atores 

• VALORIZAÇÃO da área de conhecimento 

• QUALIFICAÇÃO dos cenários 

• QUALIFICAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE de profissionais que ensinam e 

fazem 

• ADESÃO a um novo paradigma de INTEGRALIDADE das práticas e ensino 

• DESARTICULAÇÃO da rede 

 

SÍNTESE GRUPOS PÓS GRADUAÇÃO - DESAFIOS 

• SUPERAÇÃO do desconheci/ competências específicas 

• FORMAÇÃO ESPECÍFICA do educador técnica e pedagógica  

• ORGANIZAÇÃO do processo de trabalho em serviço 

• DEFINIÇÃO de linhas de pesquisa para produção de conhecimento 

• CADEIA graduação-pós-serviço 

• GESTÃO COMPARTILHADA da cadeia de formação 
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MOMENTO 02 - ESTRATÉGIAS PARA DAR CONTA DOS DESAFIOS 

 

• IDENTIFICAR DE 1 A 3 ESTRATÉGIAS MANTENDO OS MESMO GRUPOS DE 

TRABALHO E PARTINDO DOS DESAFIOS ELENCADOS 

• 35 MINUTOS COM REGISTRO AO FINAL E RELATORIA DO GRUPO 

 

SÍNTESE ESTRATÉGIAS PARA SUPERAR DESAFIOS – GRADUAÇÃO 

• ARTICULAÇÃO ACADEMIA SERVIÇO COMUNIDADE E GESTOR planejamento e 

avaliação conjuntos 

• DEFINIR CLARAMENTE OS PAPÉIS DE CADA UM 

• UTILIZAR MECANISMOS DE INDUÇÃO DISPONÍVEIS HOJE 

• FÓRUNS REGULARES DE DIVULGAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA APS E MFC – a 

divulgação está em nós mesmos 

• GERAÇÃO DE CONHECIMENTOS que qualifiquem e demonstrem a pertinência 

destas estratégias 

• INDICADORES DE QUALIDADE para os cenários de prática 

• CO-RESPONSABILIZAR A ACADEMIA pelo processo de educação permanente do 

serviço 

• FAZER PACTOS DEFINIDOS DE TRABALHO 

• A GRADUAÇÃO TEM QUE UTILIZAR A PÓS GRADUAÇÃO para melhorar os 

cenário de práticas 

• ESTABELECER DIRETRIZES DE ARTICULAÇÃO DO ENSINO COM OS 

SERVIÇOS (DA ACADEMIA COM A REDE E A GESTÃO), PACTUADAS ATRAVÉS 

DE COMISSÕES COM A PARTICIPAÇÃO DOS DIVERSOS ATORES DO SUS E 

IES.  
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• FORMALIZAR A ARTICULAÇÃO ENSINO SERVIÇOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS 

OU CONTRATOS ENTRE AS PARTES, APROVADO PELOS ÓRGÃOS DE 

CONTROLE SOCIAL CORRESPONDENTE (CONSELHOS DE UNIDADES, 

DISTRITAIS, MUNICIPAIS E ESTADUAIS). 

• DEFINIR PORTARIA DO SUS SOBRE AS DIRETRIZES DE ARTICULAÇÃO 

ENSINO SERVIÇO, ESTABELECENDO PRIORIDADE PARA AS IES 

COMPROMETIDAS COM A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS COM PERFIL 

ADEQUADO A DEMANDA DO SUS.  

• POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 

• ESTÍMULO À PESQUISA SOBRE A PRÁTICA E A GESTÃO 

• FORMAR PESSOAS COM A VISÃO DO NOVO PARADIGMA – diretrizes 

curriculares 

• POLÍTICA GERAL DE VALORIZAÇÃO DA APS E MFC 

 

SÍNTESE ESTRATÉGIAS PARA SUPERAR DESAFIOS – PÓS GRADUAÇÃO 

• DESENVOLVER OFICINAS JUNTO AOS GESTORES de sensibilização para a 

oportunidade que a APS e a MFC têm de satisfazer a população e economizar 

recursos 

• DEFINIR CURRÍCULO POR COMPETÊNCIAS 

• EXPANDIR EM QUANTIDADE E QUALIDADE as oficinas de formação de 

preceptores e facilitadores  

• INCORPORAÇÃO DO MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NOS APARELHOS 

FORMADORES 

• CAPACITAÇÃO EM PESQUISA NA APS 

• FORMAÇÃO PEDAGÓGICA metodologias ativas e multiprofissionais 
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• ACADEMICIZAR O SERVIÇO E SERVIÇALIZAR A ACADEMIA 

• IDENTIFICAR NECESSIDADES E COMPARTILHAR RESULTADOS de forma 

integrada 

• CURTO/MÉDIO PRAZO incentivar os programas que existem para que eles 

identifiquem linhas de pesquisa de APS e MFC 

• MÉDIO/CURTO PRAZO criar produtos novos de formação MESTRADO E 

DOUTORADO com respectivas linhas de pesquisa 

• OLHAR LOCAL/REGIONAL E NACIONAL 

• CONSTRUIR PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS para construir observatórios, 

núcleos e linhas de pesquisa 

• PRESSIONAR AGÊNCIAS DE FOMENTO PARA EDITAIS DE PESQUISA NA ÁREA 

• CONTRIBUIR E REALIZAR OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO das mudanças 

curriculares redirecionando a pesquisa 

• ENVOLVIMENTO NOS PLANOS LOCAIS E REGIONAIS para indicar cenários de 

práticas possíveis 

• APARELHAR INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS para interferir na pactuação 

• OFERECER CAPACITAÇÃO AOS GESTORES pessoas envolvidas nos projetos de 

construção de projetos e intervenção, ainda que com gestão informal 

• PÓS GRADUAÇÃO COM COMPETÊNCIAS GERENCIAIS e linhas de pesquisa que 

apontem para a discussão política 

• PLANO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇO antigas 

rodas que necessitam ser “ocupadas” na lógica sistêmica e não disciplinar exclusiva 
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PALAVRAS CHAVE DA “MFC” (segundo participantes, ao final da Oficina) 

• DESAFIO (5) 

• INTEGRALIDADE E ESPERANÇA (3) 

• AMOR, CONFIANÇA, HUMANIZAÇÃO, COMPROMISSO, CUIDADO E 

APRENDIZAGEM (2) 

 

POR REGIÕES DO BRASIL: 
 
• REDE NORTE: empolgação, dedicação, encanto, empolgação, curiosidade 

• REDE NORDESTE: comunicação, aprendizagem, esperança, 

integração,longitudinalidade desafio e adesão 

• REDE CENTRO OESTE: esperança, paixão, acolhimento= 

FELICIDADE+AÇÃO+EQUILÍBRIO 

• REDE SUL: compromisso, sonho, aprendizagem, vínculo, integração, 

integralidade, esperança 

• REDE SUDESTE: paixão, esperança, união, empolgação, comunicação, 

compromisso, suporte, dedicação, alicerce = ATITUDE+PALAVRA-AÇÃO 

 
 
Agradecimentos: a ABEM e a todos os participantes da Oficina, de forma 

especial a Natália Kanno, Marcos Breunig e Denise H. Afonso, pelas 

contribuições na organização e relatoria da Oficina; e a Bernadete Antunes e 

Vitória Brandt, pelas contribuições ao texto final. 
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(Leeuwenhorst Netherlands, 1974), 1977. 

 

3 M. I. P. Anderson, M. M. P. Demarzo, R. D. Rodrigues. A MEDICINA DE FAMÍLIA E 

COMUNIDADE, A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, E O ENSINO DE GRADUAÇÃO: 

RECOMENDAÇÕES E POTENCIALIDADES. Sociedade Brasileira de Medicina de 

Família e Comunidade, 2005. Disponível em www.sbmfc.org.br. 

 

4 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

MEDICINA. Conselho Nacional de Educação – Câmara de Educação Superior – 

Resolução CNE/CES nº 4, de 7 de novembro de 2001. 

 

5 Associação Paulista de Medicina de Família e Comunidade. I MOSTRA DE MEDICINA 

DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NA GRADUAÇÃO. I Congresso Paulista de Medicina de 

Família e Comunidade. Revista Medicina, supl.7, setembro de 2005. 
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ANEXO 01 - Resumo da discussão preparatória para a Oficina da SBMFC durante o 45º COBEM, 

realizada pelo “Grupo de Formadores em MFC e APS”, na lista de discussão virtual da SBMFC para 

esse fim. Compilado em 19/10/2007 por Marcelo M P Demarzo5. 47 participantes. 

 

TEMA PROPOSTO: DIFICULDADES, DESAFIOS E ESTRATÉGIAS NA FORMAÇÃO GRADUADA E PÓS-

GRADUADA EM APS E MFC. 

 

PRINCIPAIS DIFICULDADES APONTADAS6 

1) Ociosidade das vagas de RM MFC. 

2) Falta de recursos físicos e humanos adequados nas USFs, rede básica não qualificada, diminuindo a resolutividade e potência desse campo de prática 

para a formação. 

3) Forma inadequada de contratação dos profissionais "formadores" em APS e MFC na graduação. 

4) Preceptores sem incentivos pedagógicos e financeiros. 

5) Profissionais médicos sem mínima preparação para orientação em APS aos alunos. 

6) Falta de sensibilização de docentes de outras áreas de conhecimento para a formação de médicos com competência em APS / MFC. 

7) Preconceito em relação à APS / MFC. 

8) Desconhecimento no serviço e na gestão dos princípios da APS / MFC, não permitindo a compreensão da importância da APS / MFC para os sistemas 

de saúde. 

9) Ser uma especialidade com visão integral do ser humano quando o paradigma hegemônico é o cartesiano com a fragmentação do ser humano e 

hipertrofia dos aspectos biológicos. 

10) Ser uma especialidade que busca autonomia e a pactuação das condutas em um contexto de relações de poder autoritárias entre médico-paciente-

profissionais. 

11) Ser uma especialidade que prega a racionalidade do uso de recursos, que busca o cuidado não necessariamente através da medicalização, que usa 

preponderantemente tecnológicas de densidade mais baixa (mas bastante complexa), num contexto em que o consumo desenfreado das tecnologias 

médicas é estimulado mesmo sem que isso se reverta em melhoria no cuidado das pessoas. 

12) Estudantes da graduação sem interesse em fazer a especialidade em MFC. 

13) O especialista em MFC recebe o mesmo salário que um médico que tem apenas a graduação e não recebe o status de um especialista. 

14) Vínculos empregatícios instáveis em APS, baixa remuneração, falta de conhecimento sobre a especialidade de MFC. 

15) Falta de contato dos estudantes com médicos de família e comunidade. 

16) Recém-formados com preferência por especialidades com melhores possibilidades salariais. Somente poucos aceitam o trabalho no PSF, mas apenas 

para se prepararem para uma nova seleção de residência, a maioria acha que ganha mais dando plantões, com maior liberdade para freqüentar 

"cursinhos pré-Residência”. 

17) Inexistência de estímulo á Educação permanente, supervisão ou avaliação de atividades na rede básica. 

 

                                                 
5
 Coordenador da lista, Diretor de Graduação da SBMFC. 

6
 Apenas idéias centrais resultantes das discussões. 
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PRINCIPAIS DESAFIOS 

1) Como argumentar a necessidade de mais vagas de RMMFC se as que existem estão sem residentes? 

2) Como aumentar o interesse pela residência em MFC? Como melhorar o status da residência? 

3) Como contextualizar ensino e cenários da APS para estudantes? 

4) Como sensibilizar gestores para contratarem especialistas em MFC? 

5) Como ganhar a confiança da população para que procurem a ESF ao invés dos planos de saúde? 

6) Como conciliar a assistência com a formação, no caso dos preceptores em MFC? 

7) Considerando que um dos nossos objetivos é aumentar a procura pelos programas de RM, aumentando o número de MFCs no país, 

adianta investirmos na criação de bons programas se o cenário profissional continua incerto e sombrio? Como devemos abordar esta 

questão? 

 

PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS 

1) Discutir os moldes da formação na graduação em MFC / APS. 

2) Discutir o papel da Academia, do SUS e da SBMFC na formação de preceptores de graduação e pós-graduação. 

3) Discutir se o preceptor precisa ser remunerado? Se sim de quem é a responsabilidade de financiar? Academia, MS, Município? 

4) Discutir qual seria uma boa estratégia pedagógica para cativar o aluno que entra na faculdade pensando na medicina hospitalocêntrica a 

ficar curioso e interessado por APS. 

5) Utilizar Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem em todos os níveis de formação. 

6) IES contratarem MFC titulados. 

7) Criar e ampliar mestrados / doutorados em Saúde da Família e MFC. 

8) Ampliar a Residência Medica em MFC. 

9) Apoio do Gestor Municipal. 

10) Leis uniformizando ou listando formas (alternativas) de contratação entre Cursos e Gestão municipal. 

11) Incentivos financeiros do governo federal àqueles gestores que oferecerem sua rede básica para os cursos de medicina como campo de 

práticas. 

12) Criação por parte do MEC / MS / SBMFC de normas mínimas para a formação em APS e MFC do graduando, aos moldes do  

que se fez com a Residência Médica em MFC. 

13) Inserção desde o primeiro semestre do aluno numa ESF. 

14) Currículo mínimo proposto pela SBMFC (envolvendo outros parceiros), discutindo metodologias de ensino-aprendizagem para a 

graduação. 

15) Remunerar profissionais do serviço envolvidos na graduação e pós-graduação. 

16) Projetos pedagógicos que permitam professores e preceptores de outras áreas de conhecimento vivenciarem a prática da APS / MFC. 

17) Efetivar a integração academia-serviço-comunidade por meio de convênios oficiais com a participação dos conselhos locais e municipais 

de saúde. 

18) Utilizar a estratégia da educação permanente para articular academia e serviços. 

19) Utilizar estágios rurais para o ensino-aprendizagem da APS e MFC. 

20) Promover internatos em APS e MFC. 

21) Gestores pagarem de forma diferenciada médicos especialistas em MFC. 

 


