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RESUMO 
 

Considera-se que “a saúde é o maior recurso para o desenvolvimento social, 
econômico e pessoal”, e visando assegurar uma vida saudável e promover o bem-
estar para todos, o Ministério da Saúde regula a formação em Medicina no Brasil, 
como estratégia de fortalecimento da Atenção Primária em Saúde, implantando a 
Medicina de Família e Comunidade (MFC) como base da atenção à saúde. Para 
tanto, determina profunda alteração curricular na graduação em Medicina, disciplina 
a formação de especialistas e amplia a oferta de vagas para MFC, estabelecendo-a 
como pré-requisito para as demais especialidades médicas, naquele momento 
histórico. A cidade de Franca, estado de São Paulo, conta atualmente com dois 
cursos de graduação em Medicina, UNIFRAN e Uni-FACEF, que possuem parcerias 
com prefeituras e COREMEs, ofertando desde 2017, vagas para Programas de 
Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade (PRM-MFC), localizadas 
em Franca, Ipuã e Morro Agudo/SP. Inicialmente, tendo por base a Lei Federal do 
Programa Mais Médicos, havia-se programado a abertura de PRM-MFC 
nacionalmente, permitindo a oferta de uma vaga de residência para cada médico 
formado. Esta programação foi revogada pela Lei Federal que lançou o Programa 
Médicos do Brasil. Esta dissertação tem por objetivo analisar as facilidades e 
dificuldades para a Implantação de um PRM-MFC, assim como suas repercussões 
diretas e indiretas para os atores sociais envolvidos, buscando suas potencialidades 
e propondo, caso necessário, alterações e ajustes à atual política pública de saúde, 
visando fortalecer a Atenção Básica e a especialidade MFC, repercutindo 
diretamente na melhoria do bem-estar, qualidade do atendimento, acesso e 
resolutividade dos problemas e situações de saúde destes pacientes. O estudo tem 
delineamento qualitativo, compreendendo entrevistas de atores sociais (funcionários, 
gestores, residentes, usuários do SUS), que participaram de maneira absolutamente 
voluntária, após termo de consentimento livre e esclarecido. A realização das 
entrevistas, análise documental e bibliográfica, permitiu obtenção de resultados 
importantes. Utilizando a metodologia de análise de conteúdo de Bardin, foi possível 
criar as categoriais iniciais, intermediárias e finais, dentre elas: “O processo de 
implantação do PRM-MFC”, onde observou-se o reconhecimento dos atores sociais 
sobre as ações relativas ao processo; “O reflexo da implantação do PRM-MFC”, que 
permitiu analisar aspectos relativos a quantidade e qualidade dos atendimentos, 
qualificação médica e as situações relacionadas à aplicabilidade e execução do 
programa; e por fim, “A mudança do olhar após a implantação do PRM-MFC”, que 
trata sobre a quebra paradigmática do comportamento e cultura. Associado a análise 
dos dados quantitativos, que evidenciam melhoras dos indicadores de saúde, como 
oferta de atendimentos e redução de internações, porém, com aumento inicial nas 
solicitações de exames, com posterior adequação. Ao término deste estudo, foi 
possível concluir relevantes mudanças e melhorias, que permitirão aos gestores 
realizar incrementos na qualidade da saúde prestada à população, assim como 
estimulando a abertura de novos PRM-MFC.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Regional. Educação Médica. Políticas Públicas. 
Medicina de Família e Comunidade.  



 

 

ABSTRACT 
 

It is considered that “health is the greatest resource for social, economic and 
personal development”, and aiming to ensure a healthy life and promote well-being 
for all, the Ministry of Health regulates training in Medicine in Brazil, as a strategy to 
strengthen Primary Health Care, implementing Family and Community Medicine 
(FCM) as the basis of health care. Therefore, it determines a profound curricular 
change in undergraduate medicine, disciplines the training of specialists and 
expands the offer of places for FCM, establishing it as a prerequisite for other 
medical specialties, at that historic moment. Franca / SP currently has two 
undergraduate courses in Medicine, UNIFRAN and Uni-FACEF, which have 
partnerships with city halls and COREMEs, offering since 2017, vacancies for 
Medical Residency Programs in Family and Community Medicine (RP-FCM), located 
in Franca, Ipuã and Morro Agudo / SP. Initially, based on the Federal Law of the Mais 
Médicos Program, the opening of RP-FCM had been programmed nationally, 
allowing the offer of a place of residence for each doctor trained. This schedule was 
revoked by the Federal Law that launched the Doctors of Brazil Program. This 
dissertation aims to analyze the facilities and difficulties for the implementation of RP-
FCM, as well as its direct and indirect repercussions for the social actors involved, 
seeking its potential and proposing, if necessary, changes and adjustments to the 
current public health policy, aiming to strengthen Primary Care and the FCM 
specialty, directly impacting the improvement of well-being, quality of care, access 
and resolution of problems and health situations of these patients. The study has a 
qualitative design, comprising interviews of social actors (employees, managers, 
residents, users of SUS), who participated in an absolutely voluntary manner, after a 
free and informed consent term. The conduct of the interviews, documentary and 
bibliographic analysis, allowed to obtain important results. Using Bardin's content 
analysis methodology, it was possible to create the initial, intermediate and final 
categories, among them: “The process of implementing the RP-FCM”, where the 
recognition of the social actors on the actions related to the process was observed; 
“The reflection of the implementation of the RP-FCM”, which allowed analyzing 
aspects related to the quantity and quality of care, medical qualification and 
situations related to the applicability and execution of the program; and finally, “The 
change of look after the implementation of the RP-FCM”, which deals with the 
paradigmatic breakdown of behavior and culture. Associated with the analysis of 
quantitative data, which show improvements in health indicators, such as the 
provision of care and reduction in hospitalizations, however, with an initial increase in 
requests for exams, with subsequent adjustment. At the end of this study, it was 
possible to conclude relevant changes and improvements, which will allow managers 
to make improvements in the quality of health provided to the population, as well as 
stimulating the opening of new RP´s on FCM. 

 

Keywords: Regional Development. Medical Education. Public policy. Family and 
Community Medicine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Sou Thiago Alves Hungaro, médico formado pela UNIVALI 

(Universidade do Vale do Itajaí/SC), com Especialização Médica em Cirurgia Geral 

pelo Hospital IELAR e Endoscopia Digestiva pela FAMERP (Faculdade de Medicina 

de São José do Rio Preto/SP), Pós-Graduação em Medicina do Trabalho e em 

Preceptoria Médica. Atualmente, por opção e escolha de vida, atuo como Médico de 

Família, preceptor e coordenador do Programa de Residência Médica em Medicina 

de Família e Comunidade do COREME Morro Agudo/SP; Professor do Estágio de 

Medicina de Família e Comunidade II, do sexto ano da Graduação em Medicina do 

Uni-FACEF. Tenho por princípio a Medicina centrada na pessoa, aplicada de forma 

humanizada e voltada para o SUS, sendo esta a motivação de seguir carreira 

acadêmica, como o intuito de apoiar os futuros médicos em sua formação. Optei 

pelo mestrado interdisciplinar acadêmico, por acreditar na importância do coletivo e 

da interdisciplinaridade para a mudança necessária do mundo, quebrando 

paradigmas e dogmas que entendo não serem saudáveis na cultura atual.  

A educação médica vem sofrendo constantes modificações, visando 

adequações às necessidades populacionais e aos serviços de saúde, no entanto, 

observam-se momentos de resistência a essas alterações no curso da história.  

A imperativa necessidade de organização do Sistema de Saúde, 

objetivando proporcionar atendimento humanizado e eficaz, respeitando os 

princípios regentes da Lei Orgânica da Saúde, busca a ultrapassagem necessária do 

antigo modelo hospitalocêntrico e centrado na especialidade médica, abrindo espaço 

para a valorização da Atenção Básica, como equipamento de otimização da 

resolução das principais questões de saúde, baseado em estatísticas destas 

políticas públicas governamentais.  

Medicina de Família e Comunidade, especialidade que contempla 

esses requisitos, quando formada por profissionais especializados e vocacionados, 

permite ampliar ainda mais o alcance da atuação desses profissionais engajados em 

solucionar os grandes problemas de saúde do Brasil. No entanto, é sabido, que a 

baixa procura pela especialidade e o alto índice de evasão dos programas de 
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residência, tornaram necessárias a criação de políticas de saúde como o Programa 

Mais Médicos, uma política pública criada com o intuito de suprir tais demandas dos 

serviços de saúde, recrutando e formando profissionais para exercer a Medicina 

nestes cenários, enquanto a mudança cultural e paradigmática acontecesse.  

Observa-se constante movimento para abertura e ampliação de 

Programas de Residência em Medicina de Família e Comunidade, assim como de 

outras especialidades afins, pertencentes à Atenção Primária a Saúde.  

O contexto atual da oferta e demanda de Residências Médicas no 

Brasil despertou o interesse em aprofundar os conhecimentos nesta área, tendo em 

vista que algumas especialidades médicas têm tido grande concorrência nos 

processos seletivos e outras nem tanto. Algumas apresentam baixa procura e alto 

índice de evasão, como por exemplo, a Medicina de Família e Comunidade (MFC), 

apesar desta ser a principal especialidade norteadora das atuais políticas públicas 

em vigência na Atenção Básica no país. Entretanto, há algum tempo as Regionais 

de Saúde tem incentivado a criação de novos programas de Residência Médica em 

MFC, encontrando alguma resistência de gestores municipais para sua implantação, 

baseado em inseguranças quanto à efetividade, custeio e gestão deste processo.  

Observa-se ainda alguns municípios dos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Rio Grande do Sul evidenciando experiências favoráveis no tocante às 

residências médicas de MFC, o que motivou este pesquisador a iniciar este estudo 

visando entender a viabilidade, as facilidades e dificuldades do processo, as 

repercussões à população e atores envolvidos, trazendo ao conhecimento público.  

A partir da linha de pesquisa Desenvolvimento Social e Políticas 

Públicas, optou-se por realizar o estudo baseado em um programa de Residência 

Médica em Medicina de Família e Comunidade em funcionamento, que atendesse a 

todas as exigências do Ministério de Educação (MEC), assim como da Comissão 

Nacional de Residência Médica (CNRM) e Sociedade Brasileira de Medicina de 

Família e Comunidade (SBMFC), sendo escolhido o município de Ipuã, por ser 

pertencente a Departamento Regional de Saúde de Franca (DRS VIII) e contemplar 

as requisitos básicos de programa de residência vigente e autorizado pelos órgãos 

competentes.  

Esta dissertação tem por objetivo analisar as facilidades e dificuldades 

para a Implantação de Programa de Residência Médica em Medicina de Família e 

Comunidade (PRM-MFC), assim como suas repercussões diretas e indiretas para os 
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atores sociais envolvidos, buscando suas potencialidades e propondo, caso 

necessário, alterações e ajustes à atual política pública de saúde, visando fortalecer 

a Atenção Básica e a especialidade Medicina de Família e Comunidade, 

repercutindo diretamente na melhoria do bem-estar, qualidade do atendimento, 

acesso e resolutividade dos problemas e situações de saúde destes pacientes.  

Diante disso, podemos elencar que a pesquisa de campo tem como 

objetivos para a coleta de dados: 

 Objetivo Geral: Analisar o caso da implantação da Residência Médica em 

Medicina de Família e Comunidade no município de Ipuã/SP. 

 Objetivos Específicos:  

o Descrever o processo de Implantação do Programa de Residência 

Médica em Medicina de Família e Comunidade em Ipuã/SP e seu fluxo 

de funcionamento; 

o Explorar as oportunidades/possibilidades e dificuldades no referido 

Programa; 

o Propor, caso necessário, soluções e ajustes à Política de Saúde 

Pública atual do Programa de Residência Médica em Medicina de 

Família e Comunidade.  

 

A pesquisa trata-se de um Estudo de Caso, utilizando em sua 

metodologia ferramentas como a pesquisa bibliográfica e documental, relato do caso 

em estudo e pesquisa de campo, através de entrevista com os atores sociais 

escolhidos.  

Para que a análise qualitativa se tornasse mais abrangente e visando 

reduzir a existência de possíveis vieses, este pesquisador optou por triangular 

diferentes atores sociais durante as entrevistas, escolhendo para tal quatro grupos, 

dentre eles: usuários do SUS, funcionários, gestores e médicos residentes.  

Primeiramente foi realizada a submissão do projeto de pesquisa ao 

Comitê de Ética do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, que após 

avaliação, autorizou o início da pesquisa.  
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A linha de pesquisa escolhida por este pesquisador, pertencente ao 

mestrado interdisciplinar em Desenvolvimento Regional, voltado para Políticas 

Públicas, permite correlacionar o programa de residência em estudo com os demais 

em âmbito nacional, assim como ao término da pesquisa possibilitará ao leitor 

realizar análise do panorama dos prós e contras da implantação destes programas. 

Esta dissertação encontra-se dividida em capítulos, que discorrem 

sobre a temática abordada de maneira clara e objetiva, visando facilitar a 

compreensão e proporcionar conhecimento situacional ao leitor.  

O capítulo “Políticas Públicas em Saúde no Brasil” traça panorama 

sobre as políticas públicas que criaram o SUS, com a Lei 8.080/90, relacionando 

com Alma-Ata e Declaração de Astana, percorrendo aspectos da Atenção Primária à 

Saúde e a criação da Política Nacional de Atenção Básica. 

Enquanto “A Medicina de Família e Comunidade” trata de aspectos 

relacionados à especialidade médica, assim como a formação do médico 

especialista e o processo de criação de programas de Residência Médica, os passos 

a serem seguidos e procedimentos legais.  

Em “A Medicina de Família e Comunidade e o Sistema de Saúde”, 

podemos encontrar informações sobre a relação da especialidade com as 

necessidades de abrangência da Política Pública de Saúde, o Programa Mais 

Médicos e o Programa Médicos pelo Brasil. 

O capítulo “O caso de Ipuã” explica o processo metodológico, os 

aspectos legais e éticos, a situação do município, justificativa de escolha do mesmo, 

o processo das entrevistas e coleta de dados quantitativos, que são analisadas no 

capítulo “Resultados e Discussão”.  

Dentre os resultados esperados para a pesquisa, acredita-se que 

possibilitará contribuições para a avaliação das políticas públicas de saúde em 

vigência, socialização de profissionais envolvidos na formação médica, preparação 

de docentes para implantação e atuação nestes programas, melhorias na qualidade 

e efetividade do serviço prestado à população de usuários do SUS.   
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE NO BRASIL 

 

 

O Sistema de Saúde vigente, proveniente do marco da Constituição de 

1988, enfrenta grandes desafios desde sua criação até os dias atuais, com 

dificuldades desde sua execução e financiamento das atividades.  

Rotineiramente, observam-se exemplos de um sistema colapsado, 

defasado e insuficiente, algumas vezes por financiamento inadequado e outras, por 

má gestão dos recursos pelas autoridades competentes. O entendimento das 

necessidades de saúde demanda reconhecimento da trajetória história de 

desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS), e para tal, este capítulo traz 

breve revisão e contextualização do mesmo.  

 

 

2.1 O SUS COMO POLÍTICA DE SAÚDE 

 

 

É sabido que as políticas públicas apresentam diversas conceituações, 

dentre elas, são consideradas um campo dentro do governo em que se discutem 

questões públicas e direitos populacionais, influenciando diretamente na vida dos 

cidadãos.  

Diversas áreas de estudo como economia, antropologia, política, 

ciências sociais, geografia, ciências da saúde, têm buscado aprofundar os estudos 

acerca das políticas públicas devido à sua íntima relação com cada uma delas. 

Através das políticas públicas, pode-se observar os mecanismos de ação do 

governo, analisando-as e propondo mudanças e ajustes quando necessários.  

A saúde é tida como o maior recurso para o desenvolvimento social, 

econômico e pessoal (BRASIL, 2002).  

Inscrita pela Constituição Federal no capítulo da Seguridade Social, 

está ali estabelecido que a saúde é direito de todos e dever do Estado, com acesso 

universal, integral e igualitário a toda a população em território nacional (BRASIL, 

1988). 

Na Seção reservada à Saúde, a Constituição Federal estabelece que: 

 



16 

 

 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.  
 
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo 
ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado.  
 
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 
de acordo com as seguintes diretrizes:  
 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;  
 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais;  
 
III - participação da comunidade (BRASIL, 1988). 

 

Em face do marco regulatório que se instaura a partir de 1988, coube à 

República criar o novo Sistema de Saúde com caráter de comando único pelo setor 

Saúde em cada esfera de governo; de forma descentralizada, com protagonismo 

crescente dos governos estaduais e municipais, num desenho hierarquizado e 

regionalizado, em rede, à partir de uma infraestrutura e organização de gestão e 

financiamento voltadas ao atendimento sustentável e integral das necessidades de 

saúde de uma população de mais de 200 milhões de pessoas. Tal sistema passa a 

se chamar Sistema Único de Saúde e é regulado pela Lei Orgânica de Saúde, 

composta pelas Lei 8.080/90 e 8.142/90 (BRASIL, 1990). 

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, oficializou a criação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), proporcionando condições para promoção da 

saúde, assim como a proteção e recuperação, associado à organização e ao 

funcionamento dos serviços correspondentes à saúde.  

Dentre os princípios básicos, listam-se Universalidade, Equidade e 

Integralidade, que para Silva (2006, p. 71): “O primeiro garante atenção à saúde a 

todo e qualquer cidadão brasileiro, enquanto o segundo e o terceiro asseguram a 

igualdade de todos perante o Sistema de Saúde, reconhecendo o homem como ser 

integral e prevendo seu atendimento como ser biopsicossocial”. 

Para o atendimento aos princípios básicos do SUS, a legislação previu 

as diretrizes Descentralização, Participação Popular, Regionalização e 
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Hierarquização, sendo esta última a que diz respeito à organização do sistema 

dentro da Rede municipal, arranjada segundo um nível básico, que compreende a 

Atenção Primária à Saúde, e um nível especializado, que compreende os pontos de 

atenção com maior densidade tecnológica e especialização técnica (MENDES, 

2010). 

Com 31 anos de implantação desde a Constituição, o SUS vem se 

consolidando no país com avanços e retrocessos, estabelecendo políticas públicas 

voltadas à atender às necessidades da sua população, e o faz também 

considerando seu compromisso com a ordem internacional, estabelecendo políticas 

internas que sejam condizentes com os pactos internacionais que o país ratifica 

(LIMA; CARVALHO; COELI, 2018). 

Neste sentido, o Brasil é signatário do documento “Transformando 

nosso mundo: a agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, promovido pela 

Organização das Nações Unidas, que traz 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), com 169 metas a serem alcançadas pelos países signatários até 

2030 (PNUD, 2016). Dentre estes, o ODS 3 – Assegurar uma vida saudável e 

promover o bem-estar para todos – contempla, dentre suas 13 metas, algumas que 

também estão estabelecidas no Pacto pela Saúde, tais como as relacionadas à 

Mortalidade Materna, Mortalidade Infantil por Causas Evitáveis, Incidência de 

Doenças Infecciosas Negligenciadas e Doenças Crônicas (BRASIL, 2014a). 

 

A análise das políticas públicas de saúde pauta-se em uma perspectiva que 
considera a importância de compreender a concepção de saúde construída 
pela sociedade brasileira, historicamente marcada pelo modelo curativo, 
centrado na assistência médica e nas especialidades, tendo como 
referência o hospital. Baseado na realidade da população, é necessária 
constante evolução do Sistema de Saúde e sua política pública, objetivando 
a transformação do meio para permitir assistência às necessidades de 
saúde (SARRETA, 2009, p. 132). 

 

Do ponto de vista operacional, busca-se construir no país uma política 

nacional de saúde pautada no modelo biopsicossocial, compreendendo saúde como 

um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a 

ausência de doenças ou enfermidades. Procura-se deslocar, desta forma, as 

políticas de saúde no país do paradigma newton-cartesiano, fragmentado e pautado 

somente em aspectos biomédicos, para o paradigma sistêmico, criando sistemas 

integrais e integrados, que vejam o processo saúde-doença em toda a sua 
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complexidade (CESARIO; CESARIO; SANTOS, 2019.  RODRIGUES; ANDERSON, 

2012). 

Diversos têm sido os obstáculos enfrentados na construção dessa 

política nacional de saúde, no embate entre o desenvolvimento de uma política 

pública com abrangência universal, de caráter igualitário e inclusivo, em um país 

com formação médica hospitalocêntrica, voltada aos interesses do mercado e 

solidamente amparada no cartesianismo das ciências biomédicas.  

É imperativa a necessidade de transformação e atualização das 

políticas públicas de saúde, em virtude das constantes mudanças das necessidades 

de saúde de cada população. Espera-se que os governantes atuem realizando a 

análise criteriosa das necessidades, recorrentemente, para que tais ajustes possam 

ser tomados. Entretanto, tradicionalmente observa-se alguns gestores deixando de 

priorizar tais atitudes, mantendo o paradigma cartesiano e hospitalocêntrico, que há 

tanto não se encaixa nas atuais necessidades de saúde.   

Para o enfrentamento dessa realidade e atendimento à necessidade de 

inversão do modelo assistencial posta desde o fim da década de 1990, o Governo 

Federal atuou sobre a política de formação de recursos humanos em saúde 

lançando o Programa Federal Mais Médicos e atualizando as Diretrizes Curriculares 

de Graduação em Medicina respectivamente, pela Lei 12.871/2013 e Resolução 

CNE/CES 3/2014 (BRASIL, 2013; BRASIL, 2014b).  

Desde 2016, no entanto, o setor Saúde passa por um momento crítico 

no Brasil, com fragilização e crescente dificuldade para efetivação do direito à saúde 

nas bases estabelecidas constitucionalmente, com consequente impacto negativo 

sobre os pactos internos e internacionais. Tal fato se dá em razão de mudanças no 

modelo de financiamento da seguridade social, estabelecidas pela Emenda 

Constitucional nº 95, de 15/01/2016, com congelamento do investimento federal em 

saúde por 20 anos (ajustados somente à inflação). Com isso, evidencia-se a 

intenção liberal de Estado mínimo do atual Governo Federal e um projeto de 

fragilização do SUS, com consequente expansão do mercado de planos de saúde 

(VIEIRA; BENEVIDES, 2016). Simultaneamente, os planos de saúde vêm abrindo 

suas carteiras para a Medicina de Família e Comunidade, como meio de viabilidade 

econômica e sustentabilidade para o futuro (BATISTA, 2018; MACHADO, MELO E 

PAULA, 2019).  
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2.2 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMO ESTRATÉGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 

A Atenção Primária a Saúde começa a ser desenhada no mundo na 

transição entre as décadas de 1960 e 1970, em oposição aos tradicionais programas 

verticais voltados a doenças específicas e como consequência de transformações 

sociopolíticas em diversos países e percepção, por dirigentes da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), de que a saúde geral da população dependia menos de 

instituições médicas e avanços tecnológicos voltados à doença, e mais de condições 

gerais de vida, moradia, alimentação e educação (CUETO, 2004). 

O mundo começava a perceber que as principais doenças que 

acometiam países em desenvolvimento estavam relacionadas à pobreza, e a 

simples transposição do cuidado tecnológico baseado em hospitais de países 

desenvolvidos para países em desenvolvimento não resultaria em ganhos nas 

condições de saúde da população (CUETO, 2004). A grande desigualdade no 

estado de saúde dos povos dos diversos países do mundo era política, social e 

economicamente inaceitável, o que culminou na realização da 1ª Conferência 

Internacional em Cuidados Primários em Saúde, que reuniu 3.000 delegados de 134 

países e 67 organizações internacionais na cidade de Alma-Ata, capital do 

Kasaquistão, na então União Soviética (BUSS, 2018). 

Ao assinarem por aclamação a Declaração de Alma-Ata, os 

participantes definiram “Saúde para todos no ano 2000” como o grande objetivo a 

ser alcançado, a partir de três ideias principais: 1) uso de tecnologia apropriada para 

as necessidades em saúde, em detrimento de equipamentos caros e insuficientes 

para atender às demandas dos países em desenvolvimento; 2) fim do elitismo 

médico e sua hiperespecialização; 3) concepção de saúde como uma ferramenta 

para o desenvolvimento socioeconômico dos países (CUETO, 2004).    

Segundo a Declaração de Alma Ata: 

 

III - O desenvolvimento econômico e social baseado numa ordem 
econômica internacional é de importância fundamental para a mais plena 
realização da meta de saúde para todos e para a redução da lacuna entre o 
estado de saúde dos países em desenvolvimento e dos desenvolvidos. A 
promoção e proteção da saúde dos povos é essencial para o contínuo 
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desenvolvimento econômico e social e contribui para a melhor qualidade de 
vida e para a paz mundial. 
VI - Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde 
baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem 
fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance universal de 
indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua plena participação e a 
um custo que a comunidade e o país podem manter em cada fase de seu 
desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e autodeterminação. Fazem 
parte integrante tanto do Sistema de Saúde do país, do qual constituem a 
função central e o foco principal, quanto do desenvolvimento social e 
econômico global da comunidade. Representam o primeiro nível de contato 
dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de 
saúde pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais proximamente 
possível aos lugares onde pessoas vivem e trabalham, e constituem o 
primeiro elemento de um continuado processo de assistência à saúde 
(DECLARAÇÃO DE ALMA ATA SOBRE CUIDADOS PRIMÁRIOS, 1978). 

 

O ideário subjacente ao movimento que teve seu ápice em Alma Ata é 

o da saúde como direito universal e fonte de justiça social (Giovanella et al. 2019a). 

Em que pese sua aceitação pela Assembleia Geral de Saúde da OMS no ano 

seguinte, o que se viu na prática a partir dos anos 1980 foi a implantação de 

abordagens de atenção primária com ênfases diferentes daquela proposta por Alma-

Ata. A abordagem mais conhecida, chamada de Atenção Primária Seletiva, 

caracterizou-se pelo empenho em estratégias mais focalizadas em ações técnicas 

para populações pobres, marcadamente a monitorização do crescimento infantil, a 

terapia de reidratação oral, a promoção de aleitamento materno e a imunização, 

comprometendo a ideia de saúde como direito e o alcance da meta de Saúde para 

todos no ano 2000 (GIOVANELLA et al. 2019a; CUETO, 2004).     

No Brasil de então, em processo de redemocratização, os movimentos 

globais que culminaram em Alma Ata tiveram reflexo na Reforma Sanitária e na 

nova Constituição, alinhada com o ideário de saúde como direito universal. O 

Sistema de Saúde que emergiu daí foi sendo construído a partir da convivência 

entre o antigo, porém ainda hegemônico, modelo biomédico e hospitalocêntrico, 

comumente relacionado aos interesses e leis de mercado, e o novo, que propunha 

uma inversão do modelo assistencial em saúde, para um mais alinhado aos 

princípios doutrinários do SUS - universalidade, integralidade e equidade 

(ANDERSON, 2019).  

Neste processo de construção, em 1994 o Ministério da Saúde 

introduziu o Programa de Saúde da Família (PSF), reconhecido como política de 

saúde, e posteriormente em 2006, com o surgimento da Política Nacional da 
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Atenção Básica (PNAB) passou a ser designado por Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) (ANDERSON, 2019), objetivando a ultrapassagem paradigmática, levando à 

inversão do modelo assistencial.  

Conforme Anderson (2019, p.3):  

 

A ESF, além de seguir os princípios do SUS, deve realizar as sete 
dimensões da APS: (a) promover o acesso e o primeiro contato ao Sistema 
de Saúde e garantir uma (b) assistência longitudinal, (c) integral e (d) 
coordenada do cuidado em saúde, efetivando-as através de três atributos 
estruturantes: (a) orientação familiar: pela necessidade de considerar na 
avaliação das necessidades individuais de saúde o contexto familiar e seu 
potencial de cuidado e, também, de ameaça à saúde, incluindo o uso de 
ferramentas de abordagem familiar; (b) orientação comunitária: 
reconhecimento das necessidades de saúde da comunidade adscrita com a 
realização de diagnóstico comunitário, com dados epidemiológicos, através 
de contato direto com a respectiva população do território, visando seu 
empoderamento e corresponsabilidade sanitária, bem como sua 
participação no planejamento e a avaliação conjunta dos serviços; (c) 
competência cultural: adaptação dos profissionais de saúde às 
características culturais da população, visando promover uma comunicação 
dialógica e respeitosa com a comunidade (ANDERSON, 2019, p. 3). 

 

Tal quebra paradigmática, ainda em construção constante, objetiva 

melhorar a rede de atenção a saúde, assim como ofertar ao usuário do serviço de 

saúde, seguimento integral e continuado, a partir de uma abordagem da APS mais 

alinhada com o ideário de Alma Ata (BUSS, 2018). O modelo assistencial antigo, 

provendo atendimentos não integrativos, tornava o sistema ainda mais caro e pouco 

resolutivo. 

De acordo com Mendes (2010, p. 2300): 

 

As redes de atenção à saúde são organizações poliárquicas de conjuntos 
de serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por 
objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, que 
permitem ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população, 
coordenada pela atenção primária à saúde - prestada no tempo certo, no 
lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa e de forma 
humanizada -, e com responsabilidades sanitárias e econômicas por esta 
população (MENDES, 2010, p. 2300). 

 

Portanto, as unidades de ESF, relacionando-se com os demais 

equipamentos disponíveis na PNAB, permitiram melhorias expressivas dos índices 

de cobertura populacional que, conforme Anderson (2019, p. 3): 

 

saindo de uma cobertura de cerca de 10% em 1998 para aproximadamente 
74% em maio de 2019, alcançando mais de 134 milhões de brasileiros. 
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Aumentou de forma inquestionável o acesso da população ao Sistema de 
Saúde e trouxe mudanças significativas nos indicadores de saúde, entre 
elas: a diminuição das taxas de mortalidade infantil e de internações por 
condições sensíveis à APS, assim como o aumento da cobertura pré-natal, 
e na redução dos gastos hospitalares (ANDERSON, 2019, p. 3). 

 

No âmbito da Medicina, a especialidade médica privilegiada para atuar 

na APS e contribuir com a inversão do modelo assistencial almejado pela política 

pública descrita acima, é a Medicina de Família e Comunidade. 

É neste ínterim que, num contexto de mudanças políticas no mundo, 

para comemorar os 40 anos da Conferência de Cuidados Primários em Saúde em 

Alma-Ata e discutir os avanços e necessidades para o alcance da Agenda 2030, dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, acontece em 2018 a Conferência Global 

sobre Atenção Primária em Saúde, na cidade de Astana, também no Kasaquistão 

(BUSS, 2018).  

Com o propósito explícito de renovar o compromisso da APS para o 

alcance da cobertura universal em saúde, a Declaração de Astana restringe o 

sentido de APS integral de Alma Ata, concentrando-se na oferta de uma cesta de 

serviços a ser contratada, via seguradoras privadas ou públicas de saúde. Isto 

porque cobertura universal de saúde nada mais é que uma releitura da APS 

Seletiva, sendo diferente de direito universal à saúde.  

Segunda Giovanella (2019a, p. 2), a proposta aprovada em Astana: 

 

resulta, portanto, em cobertura segmentada por seguros diferenciados por 
grupos sociais conforme sua renda e respectivos pacotes de serviços que 
cristalizam desigualdades, o que é muito distinto de garantir o direito 
universal à saúde. 
Diferente da cobertura segmentada por seguros, o reconhecimento do 
direito nos sistemas universais de saúde de financiamento fiscal implica em 
garantia de acesso e uso de acordo com as necessidades individuais e 
coletivas. Há robusta evidência empírica e analítica de que os sistemas 
universais são superiores em qualidade, eficiência e equidade quando 
possuem como pilares estruturantes: a organização de uma APS integral, o 
financiamento e a prestação predominantemente públicos e uma efetiva 
regulação do Estado para a garantia do acesso universal, subordinando as 
lógicas fragmentadas de mercado à visão da saúde como um bem público 
(GIOVANELLA, 2019a, p. 2). 

 

Apesar da experiência brasileira com a ESF ter sido ressaltada em 

diversas ocasiões durante a Conferência de Astana como um “modelo exitoso por 

seus impactos relevantes na melhoria do acesso e na saúde da população”, a 

reforma de estado pela qual o Brasil também passa neste momento ameaça a 
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desconstrução do ideário constitucional da saúde como direito, avançando para o 

modelo da cobertura universal em saúde propalado em Astana (GIOVANELLA, 

2019b).  

Em 2020 o modelo brasileiro de financiamento da Atenção Primária em 

Saúde, que há mais de 20 anos tinha base populacional, passa a vigorar de acordo 

com a população cadastrada pelas equipes de saúde e com o desempenho dessas 

equipes. Enquanto o Ministério da Saúde alega que esta mudança é importante para 

qualificar o serviço e atender ao princípio da equidade, acadêmicos vêem aí uma 

ameaça aos princípios da universalidade e da integralidade, além de alinhamento 

com uma abordagem seletiva da atenção primária (NEVES; MACHADO, 2019). 

Outro ponto polêmico na agenda governamental que se distancia dos 

princípios constitucionais do SUS e parece se alinhar com a atenção primária 

seletiva e a cobertura universal ressaltada em Astana é a criação da Agência para o 

Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (Adaps), como um serviço social 

autônomo, que é uma figura jurídica de direito privado sem fins lucrativos, visto 

como motor de privatização do SUS, uma vez que, na visão de Giovanella et al. 

(2019b, p. 2) “representaria um agenciamento empresarial num modelo paraestatal 

para auxiliar na execução da função pública”. 

Todos esses movimentos são muito recentes no Brasil, e ainda não se 

sabe qual o real rumo e impacto que trarão ao desenvolvimento sustentável, ao 

SUS, à APS, à formação em Medicina de Família e Comunidade e aos próprios 

rumos desta especialidade médica no país.   
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3 A MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 

 

 

Ao estudar a Medicina de Família e Comunidade, é possível 

reconhecer uma especialidade médica ampla e integradora, e para tal, entende-se 

como fundamental o reconhecimento dos serviços de formação destes especialistas.  

 

 

3.1 A ESPECIALIDADE MÉDICA 

 

 

A Medicina de Família e Comunidade (MFC) é considerada 

especialidade essencialmente clínica, que atua através de práticas de promoção, 

proteção e recuperação de saúde, de forma integrada e integradora, dirigida a 

pessoas, famílias e comunidades (ANDERSON; DEMARZO; RODRIGUES, 2007). 

Para Lopes (2012, p. 1):  

 

A Medicina de Família e Comunidade (MFC) é definida como a 
especialidade médica que presta assistência à saúde de forma continuada, 
integral e abrangente para pessoas, suas famílias e a comunidade; integra 
ciências biológicas, clínicas e comportamentais; abrange todas as idades, 
ambos os sexos, cada sistema orgânico e cada doença; trabalha com 
sinais, sintomas e problemas de saúde; e proporciona o contato das 
pessoas com o médico mesmo antes que exista uma situação de doença ou 
depois que esta se resolva. Também tem, como característica especial, o 
acesso do médico de família e comunidade ao domicílio das pessoas 
(LOPES, 2012, p. 1). 

 

Trata-se de especialidade que permite o primeiro acesso dos pacientes 

ao serviço de saúde, desde a primeira infância até a senilidade, prestando 

atendimento integralmente a todas as faixas etárias e gêneros, sem qualquer 

distinção. Muitas vezes é o primeiro e único acesso de determinada população, 

principalmente quando localizadas em comunidades distantes e pouco 

desenvolvidas.  

Durante seu trajeto histórico, a especialidade adquiriu papel fundamental para 

construção da mudança dos atuais modelos assistenciais de saúde, permitindo 

reorganização e reestruturação dos dogmas da medicina.  

De acordo com Anderson et al. (2007, p. 158):  
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A MFC tem potencial transformador tanto no âmbito da prática médica 
quanto na formação de recursos humanos e no desenvolvimento de 
pesquisas, contribuindo para uma maior efetividade dessas áreas, 
inspiradas em bases mais humanas e comunitárias. Ela tem, também, 
assumido papel relevante principalmente na promoção de Atenção Integral 
à Saúde. Seus preceitos, conceitos e direcionamentos relacionam-se aos da 
Atenção Primária à Saúde (APS), de tal modo que é reconhecida 
internacionalmente como a especialidade médica de excelência da APS, 
sendo estratégica para o pleno desenvolvimento da mesma. Por isso, tem 
sido considerada, assim como a APS, uma especialidade médica com 
potencial estruturante para os Sistemas Nacionais de Saúde, em especial, 
em cenário de crise e reforma sanitária, como o que vivenciamos em nível 
nacional e internacional (ANDERSON et al. 2007, p. 158). 
 

O processo saúde-doença, em toda sua complexidade, relacionando 

fatores biológicos, psicológicos, socioambientais e espirituais, permite a avaliação 

centrada na pessoa, e não apenas na doença, valorizando a interação da estrutura 

familiar e o indivíduo, sendo esta uma das principais características e princípios da 

MFC (ANDERSON; DEMARZO; RODRIGUES, 2007).  

O entendimento do paciente como ser complexo e inter-relacional, 

constituído por fatores das mais diversas esferas, permite que a MFC seja uma das 

mais completas especialidades médicas, pois, além de acompanhar a pessoa desde 

a concepção até a senilidade, objetiva o seguimento do processo de saúde, e não 

apenas a resolução de patologias. 

 

 

3.2  A FORMAÇÃO DO ESPECIALISTA EM MFC 

 

 

Valendo-se da prerrogativa legal de ser ordenador da política de 

recursos humanos para a saúde no país (BRASIL, 1990), o Ministério da Saúde, 

através dos ordenamentos legais apontados anteriormente, propôs uma ação 

estratégica com vistas a alterar essa realidade, formando profissionais de saúde não 

apenas para o mercado, mas para o Sistema Único de Saúde (CASTRO; 

NÓBREGA-TERRIEN, 2009).  

Sabe-se que a Atenção Básica é um sistema multidimensional que 

contribui para a saúde e para o desempenho de todo o Sistema de Saúde, uma vez 

que está associada a uma distribuição mais equitativa de saúde nas populações , 

contribuindo assim para o desenvolvimento (KRINGOS et al. 2010. STARFIELD; 
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MACINKO, 2005). No entanto, muitos municípios não conseguem profissionais 

especializados para trabalhar nas Estratégias de Saúde da Família, contratando em 

sua maioria médicos recém-formados, sem nenhuma especialização e/ou 

profissionais que não apresentam o perfil necessário para desenvolver trabalho de 

qualidade em saúde pública. É imperativo que um país com um sistema universal e 

gratuito de saúde tenha uma Atenção Primária forte (CUETO, 2004; OMS, 1978), e 

esta se faz de forma privilegiada com a especialidade médica Medicina de Família e 

Comunidade (MFC) (BRASIL, 2011). 

A Política Nacional de Saúde, nos governos recentes, buscou mudar 

essa situação inserindo questões relativas à gestão, à APS e à MFC na graduação, 

através dos currículos integrados determinados pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais de Graduação em Medicina (DCNs), desde o primeiro ano da graduação 

até o internato, que desde 2015, deve obrigatoriamente ser exercido também em 

unidades básicas de saúde (BRASIL, 2014).  

Quanto à pós-graduação, a experiência evidenciada em um estudo 

concluiu que os cursos lato sensu de Especialização em Saúde da Família 

disseminados no país a partir do fim dos anos 1990, pelo seu caráter teórico, não 

foram capazes de requalificar os profissionais de saúde e recém-formados, na 

medida necessária para reverter o modelo assistencial de saúde proposto quando 

da implantação da Estratégia de Saúde da Família pelo Governo Federal (CASTRO; 

NÓBREGA-TERRIEN, 2009).   

Ainda como pós-graduação lato sensu, tem-se as Residências 

Médicas. Embora um estudo tenha mostrado que, no Brasil, as Residências 

Médicas, de maneira geral, não preparam o médico para lidar com a gestão de 

recursos do SUS, e também do setor privado, evidenciando um distanciamento da 

formação do médico para as questões de gestão dos sistemas de saúde (OLIVEIRA; 

LEDERMAM; BATISTA, 2014), as Residências Médicas são caracterizadas pelo 

treinamento em serviço (CHAVES et al. 2013) e constituem o padrão-ouro para o 

aperfeiçoamento e especialização em Medicina (BOTTI; REGO, 2011).  

Geralmente concentrados em grandes centros, os programas de 

residência têm o potencial de alavancar avanços importantes nos serviços e na 

qualificação profissional das equipes, quando desenvolvidos em áreas do interior do 

país (FERNANDES et al. 2015). Considerando isto, seja para atender à política 

proposta nacionalmente, seja buscando melhor assistência para a população, 
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recentemente alguns gestores têm demonstrado empenho em integrar ensino e 

serviço nos municípios do interior, disponibilizando condições de melhorias 

importantes aos usuários, sendo estas, parte dos objetivos desta pesquisa. 

A Medicina de Família e Comunidade nasceu com o nome de Medicina 

Geral e Comunitária (MGC). O primeiro Programa de Residência Médica em MGC 

(RM-MGC) foi criado no Brasil em 1976, com projetos pioneiros no RS, PE e RJ, e 

com mercado de trabalho restrito aos próprios projetos. A RM-MGC foi reconhecida 

pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) em 1981 e, em 1986, o 

Conselho Federal de Medicina reconheceu a MGC como especialidade médica e em 

2001 seu nome foi alterado para Medicina de Família e Comunidade. A expansão da 

Estratégia Saúde da Família impulsiona a formação em MFC no país (OLIVEIRA et 

al. 2014). 

Estudo realizado com editais de concursos para Programas de 

Residência Médica (PRM) no Brasil, abertos em 2011, revelou que 57% das vagas 

oferecidas concentravam-se em quatro especialidades médicas (Clínica Médica, 

Pediatria, Cirurgia Geral e Ginecologia-Obstetrícia). Na época, as 452 vagas para 

Residência em Medicina de Família e Comunidade (RM-MFC) corresponderam a 

5,9% das vagas ofertadas (CHAVES et al. 2013). Entretanto, a procura por vagas de 

MFC era baixa, mantendo cerca de 26% de ocupação. 

Segundo o Ministério da Educação, o número de vagas de Residência 

em Medicina de Família e Comunidade tem aumentado relativamente. A Tabela 1 

mostra que em 2014, posterior à política de incentivo à formação de MFC no país, 

estavam autorizadas 1.289 vagas para R1, com aumento de quase três vezes até 

2018, quando haviam 3.587 vagas de ingresso autorizadas. Na mesma Tabela, 

observa-se incremento de 3,89 vezes no número de vagas para MFC no Estado de 

São Paulo, entre 2014 e 2018 (BRASIL, 2019c).  

Na Tabela 1 observa-se ainda que na transição de 2015-2016, houve o 

maior incremento dos últimos anos, quando foram criadas 1.216 novas vagas de R1, 

em Programas de Residência Médica em MFC em todo país. Os dados publicados 

até então evidenciam que nos anos subsequentes o crescimento foi mais tímido, 

sendo 463 vagas em 2016-2017 e 373 vagas em 2017-2018 (BRASIL, 2019). Esses 

números mostram o efeito da política pública no cenário de ofertas de vagas de 

Residência para MFC, pós-programa de incentivo, em 2013, e mudança no Governo 

Federal, em 2016, com impeachment da então Presidente da República e ascensão 
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ao poder de grupo ideológico e político contrário ao que vinha realizando as políticas 

de inversão do modelo assistencial em saúde. 

  

Tabela 1: Evolução do número de vagas de Residência Médica autorizadas no Brasil 
de 2014 à 2018 (Medicina de Família e Comunidade R1): 

Fonte: Brasil. Ministério da Educação. SisCNRM, 2019. 

 

No entanto, tal qual evidenciou o estudo de Chaves et al. (2013) em 

2011, mesmo com criação de novas vagas, objetivando acolhimento dos egressos e 

formação de mais médicos especialistas, atualmente encontram-se ainda elevadas 

taxas de evasão e ociosidade nesta especialidade.  

 

 

3.3  A CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 
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O processo de implantação das Residências é burocrático, demanda a 

preparação de profissionais médicos capacitados em preceptoria como requisito 

ideal, apesar de ainda não ser obrigatório; assim como a concordância dos gestores 

municipais em participarem do projeto, proporcionando contrapartida e apoio de 

gestão às iniciativas de implantação, suporte e manutenção do programa. 

Para realizar o início deste processo, a equipe gestora municipal, deve 

identificar os possíveis profissionais que tenham perfil e especialização em 

preceptoria, para tornarem-se responsáveis pelo programa. É recomendado pelo 

CNRM que os futuros preceptores do PRM-MFC, tenham preferencialmente 

realizado Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, ou em alguma 

outra especialidade.  

Na sequência é preciso realizar parceria com alguma IES (Instituição 

de Ensino Superior), que será responsável pelo suporte pedagógico do programa de 

Residência Médica, este passo é fundamental para garantir a qualidade do 

programa.  

Com a existência da equipe organizada, deve-se realizar a fundação da 

COREME, que deve ser constituída por profissionais da saúde, compondo equipe 

mínima, por coordenador, vice coordenador, representante do serviço de saúde, 

representante da IES, representante dos residentes e outros. Após a composição, a 

ata deve ser lida em reunião do conselho municipal de saúde e posteriormente 

publicada em diário oficial do município.  

A equipe deve elaborar o Projeto de Credenciamento Provisório (PCP), 

que é composto pelo programa e cronograma da Residência Médica em MFC, 

posteriormente inserido no sistema do sisCNRM (plataforma do Conselho Nacional 

de Residência Médica), para que aconteça o cadastramento e visita técnica, e após 

a mesma, realizada pelo profissional encaminhado pelo Conselho Estadual e 

Sociedade da Especialidade, e desde que tudo esteja de acordo com as normativas, 

o programa é autorizado para funcionamento.  

A COREME junto com a IES, ficam responsáveis por realizar o edital e 

processo seletivo para ingresso de residentes, que também tem de seguir todas as 

normativas do rito legal.  

A inserção dos médicos residentes na Atenção Básica, sob tutela de 

seus preceptores, desenvolvendo trabalho coletivo, ombro a ombro, proporcionará 

melhorias no vínculo com o usuário, incremento na resolução de problemas 
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imediatos e principalmente na prevenção de patologias evitáveis, com execução de 

políticas de saúde já existentes e criação de outras, com foco para oferta de 

Medicina de excelência, qualificada, especializada e humanizada em todos os níveis 

sociais.  

A oferta de vagas é pensada a partir da realidade de cada município, 

em suas singularidades, mas também, devido à diretriz de Regionalização do SUS, 

a partir da região onde se encontra. 

Ipuã é uma cidade paulista de pequeno porte, inserida na VIII Região 

de Saúde do Estado de São Paulo, cujo polo central de oferta de serviços de saúde 

de nível secundário e terciário é o município de Franca, sede do Departamento 

Regional de Saúde VIII (DRS VIII), atuando como referência para o município de 

Ipuã, objeto desta pesquisa.  

Amparo (2014, p. 178), discutindo os desafios na implantação da 

Política Nacional de Desenvolvimento Regional, apresentou cartogramas que 

mostraram que Franca e região têm excelentes indicadores (renda domiciliar média 

mensal/habitante; qualidade da educação; acesso a serviços básicos; e nível de 

atendimento do serviço de saúde, todos relativos a 2010), quando comparados ao 

restante do Brasil. Entretanto, do ponto de vista microrregional, observa-se que 

mesmo nessa região, tão bem qualificada, em nível nacional, a partir de dados 

secundários, há importantes desigualdades nos níveis de vida e oportunidade entre 

seus residentes. No setor Saúde, o Estado de São Paulo é um dos que menos 

desenvolveu a APS em sua política estadual, representando um dos estados da 

federação com menor cobertura da Estratégia Saúde da Família (PAIM et al. 2014) e 

maior foco em políticas de urgência e emergência e nos níveis secundário e terciário 

da saúde.  

O Departamento Regional de Saúde VIII atua em uma região composta 

por 22 municípios no Nordeste do Estado de São Paulo. Franca, a maior cidade da 

região, tem duas faculdades de Medicina, com cerca de 166 ingressantes/ano 

(Unifran 100 vagas/ano e Uni-FACEF 66 vagas/ano), sendo que uma delas forma 

médicos, desde 2017, e a segunda formará a primeira turma em 2020. A Lei 

12.871/2013 estabeleceu que, a partir de 2019, a região deveria oferecer tantas 

vagas de Residência em Medicina de Família e Comunidade quantos egressos dos 

cursos de Medicina, e que cumprir, no mínimo um ano, nesta Residência Médica, 

seria pré-requisito para ingresso na maioria das outras especialidades disponíveis 
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no país. Portanto, com intermediação da equipe do DRS VIII, em 2015 iniciaram-se 

negociações entre as instituições de ensino formadoras de médicos e as secretarias 

municipais de saúde para o oferecimento de cerca de 166 vagas de RM-MFC na 

região (BRASIL, 2015).  

Com a mudança de Governo Federal em 2019, tal determinação da 

Residência Médica em MFC ser pré-requisito para as demais especialidades e, 

consequentemente, a necessidade da oferta de vagas para todos os egressos em 

Medicina foi revogada pela Medida Provisória 890/2019, transformada na lei federal 

13.958 de 18 de dezembro de 2019 (BRASIL, 2019). 

Entre a publicação dos dois dispositivos legais – a Lei 12.871/2013, 

que criou a necessidade das Residências Médicas em MFC, e a MP 890/2019, que 

revogou tal necessidade – oito vagas de RM foram autorizadas pelo Ministério da 

Educação, para as cidades de Franca, Ipuã e Morro Agudo/SP.  

Espera-se que os resultados desta pesquisa possam contribuir com 

gestores que têm dúvidas quanto à importância da criação de programas de 

Residência Médica em MFC nos seus municípios. 
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4 A MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE E O SISTEMA DE 

SAÚDE 

 

 

Em decorrência de adversidades do Sistema de Saúde, analisando 

suas facilidades e dificuldades, necessidades e potencialidades, os diferentes 

governos têm realizado proposições e ajustes para melhoria do SUS.  

Este capítulo objetiva traçar o panorama situacional das políticas 

públicas que deram início à reestruturação da APS, assim como o modelo 

implementado recentemente pelo Governo Federal. Conhecer estes programas e 

suas particularidades permitirá melhor entendimento destas políticas, assim como 

realização de análise criteriosa de sua execução e funcionalidade.  

A criação do Programa Mais Médicos e, subsequentemente, sua 

alteração para o Programa Médicos pelo Brasil, trouxe e trará implicações direta e 

indiretamente às necessidades de saúde da população e funcionamento dos 

serviços de saúde.  

 

 

4.1 PROGRAMA MAIS MÉDICOS 

 

 

A criação do Programa Mais Médicos (Lei nº 12.871, 22/10/2013) tem a 

finalidade de formar recursos humanos na área médica para o SUS. Indiretamente, 

pretende reduzir as desigualdades de saúde das regiões, assim como a deficiência 

de número e qualidade dos profissionais médicos atuantes na APS. Para tal, atua 

em três vertentes principais, dentre elas, a criação de vagas e novos cursos de 

Medicina baseados nas Diretrizes Nacionais Curriculares de graduação em Medicina 

e ampliação e interiorização de Programas de Residência Médica em Medicina de 

Família e Comunidade; melhorias na infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde; 

e oferta destas vagas de trabalho a profissionais médicos formados no Brasil e, 

quando não preenchidas, ofertá-las a profissionais formados no exterior, conforme 

consta na Lei 12.871 de 2013, abaixo: 
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Art. 13. É instituído, no âmbito do Programa Mais Médicos, o Projeto Mais 
Médicos para o Brasil, que será oferecido: 

I - aos médicos formados em instituições de educação superior brasileiras 
ou com diploma revalidado no País; e 

II - aos médicos formados em instituições de educação superior 
estrangeiras, por meio de intercâmbio médico internacional. 

§ 1º A seleção e a ocupação das vagas ofertadas no âmbito do Projeto Mais 
Médicos para o Brasil observarão a seguinte ordem de prioridade: 

I - médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou 
com diploma revalidado no País, inclusive os aposentados; 

II - médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com 
habilitação para exercício da Medicina no exterior; e 

III - médicos estrangeiros com habilitação para exercício da Medicina no 
exterior. 

§ 2º Para fins do Projeto Mais Médicos para o Brasil, considera-se: 

I - médico participante: médico intercambista ou médico formado em 
instituição de educação superior brasileira ou com diploma revalidado; e 

II - médico intercambista: médico formado em instituição de educação 
superior estrangeira com habilitação para exercício da Medicina no exterior. 

§ 3º A coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil ficará a cargo 
dos Ministérios da Educação e da Saúde, que disciplinarão, por meio de ato 
conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde, a forma de 
participação das instituições públicas de educação superior e as regras de 
funcionamento do Projeto, incluindo a carga horária, as hipóteses de 
afastamento e os recessos (BRASIL, 2013). 

 

O Projeto Mais Médicos para o Brasil efetuou, até julho de 2014, o 

provimento de 14.462 médicos em 3.785 municípios com áreas de vulnerabilidade. 

Evidências indicam redução em 53% no número de municípios com escassez de 

médicos; na região Norte 91% dos municípios que apresentavam escassez foram 

atendidos, com quase cinco médicos cada, em média (SANTOS et al. 2015).  

A integração dos profissionais contratados pelo Projeto Mais Médicos 

para o Brasil nas Equipes de Saúde da Família fortaleceu e expandiu sua 

capacidade de intervenção, especialmente na perspectiva da adoção de um modelo 

de atenção que englobe as diferentes demandas de promoção da saúde, prevenção, 

diagnóstico e tratamento de doenças e agravos (SANTOS et al. 2015). 

Considerando o exposto, o Programa Mais Médicos (PMM) apresentou 

a formação para o SUS como um dos seus três eixos. Para tanto, a lei determinou 

aumento das vagas de graduação em Medicina, interiorização da formação e o 
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estabelecimento da Medicina de Família e Comunidade, como base para a formação 

médica no país; e estabeleceu a obrigatoriedade de pós-graduação nesta área, 

através das residências médicas, como requisito para ingressar na maior parte das 

outras especialidades médicas (BRASIL, 2013).  

Sobre as Residências Médicas, estabeleceu que: 

 

Art. 5º Os Programas de Residência Médica de que trata a Lei no. 6.932, de 
7 de julho de 1981 (ou seja,MFC), 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. 
 

Art. 6º Para fins de cumprimento da meta de que trata o art. 5º , será 
considerada a oferta de vagas de Programas de Residência Médica nas 
seguintes modalidades: 

I - Programas de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade; 
e              

II - Programas de Residência Médica de acesso direto, nas seguintes 
especialidades:  

a) Genética Médica; 

b) Medicina do Tráfego; 

c) Medicina do Trabalho; 

d) Medicina Esportiva; 

e) Medicina Física e Reabilitação; 

f) Medicina Legal; 

g) Medicina Nuclear; 

h) Patologia; e 

i) Radioterapia. 

 

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; 
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V - Psiquiatria; 

VI - Medicina Preventiva e Social. 

§ 2º Será necessária a realização de 1 (um) a 2 (dois) anos do Programa de 
Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade para os demais 
Programas de Residência Médica, conforme disciplinado pela Comissão 
Nacional de Residência Médica (CNRM), excetuando-se os Programas de 
Residência Médica de acesso direto.  

§ 3º O pré-requisito de que trata este artigo apenas será exigido quando for 
alcançada a meta prevista no parágrafo único do art. 5º , na forma do 
regulamento.  

§ 4º Os Programas de Residência Médica estabelecerão processos de 
transição para implementação, integração e consolidação das mudanças 
curriculares, com o objetivo de viabilizar a carga horária e os conteúdos 
oferecidos no currículo novo e permitir o fluxo na formação de especialistas, 
evitando atrasos curriculares, repetições desnecessárias e dispersão de 
recursos. 

§ 5º O processo de transição previsto no § 4º deverá ser registrado por meio 
de avaliação do currículo novo, envolvendo discentes de diversas turmas e 
docentes.   

§ 6º Os Programas de Residência em Medicina Geral de Família e 
Comunidade deverão contemplar especificidades do SUS, como as 
atuações na área de Urgência e Emergência, Atenção Domiciliar, Saúde 
Mental, Educação Popular em Saúde, Saúde Coletiva e Clínica Geral 
Integral em todos os ciclos de vida. 

§ 7º O Ministério da Saúde coordenará as atividades da Residência em 
Medicina Geral de Família e Comunidade no âmbito da rede saúde-escola 
(BRASIL, 2013). 

 

Em 2019, entretanto, o Governo Federal sanciona a Lei 13.958, de 18 

de dezembro de 2019, que institui o Programa Médicos pelo Brasil, revogando 

somente os artigos 6o e 7o do Programa Mais Médicos, o que significou a quebra da 

obrigatoriedade de ingresso prévio na RMMFC para acesso a Residência em outras 

especialidades médicas (BRASIL, 2019). 

 

 

4.2  PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 

 

 

Em 01 de agosto de 2019 o atual Governo Federal lançou, por meio da 

Medida Provisória nº 890, o Programa Médicos pelo Brasil (PMB), informando ser 

este um substituto ao Programa Mais Médicos (BRASIL, 2019d; FIGUEIREDO, 
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2019). Tal Medida Provisória foi, posteriormente, aprovada pelo Congresso 

Nacional e transformada na Lei 13.958, de 18 de dezembro de 2019.  

 

Lei 13.958/2019 
Art. 1º Esta Lei institui o Programa Médicos pelo Brasil, com a finalidade de 
incrementar a prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento 
ou de alta vulnerabilidade e de fomentar a formação de médicos 
especialistas em medicina de família e comunidade, no âmbito da atenção 
primária à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), e autoriza o Poder 
Executivo federal a instituir serviço social autônomo denominado Agência 
para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (ADAPS) (BRASIL, 
2019d). 

 

Diferente da idéia de substituto do PMM, a Lei 13.958/2019 não 

revoga a Lei 12.871/2013 do Mais Médicos, mas apresenta algumas 

sobreposições, com diferenças ainda aguardando regulamentação da Lei para 

serem melhor entendidas. A leitura do artigo 1o da Lei que cria o Programa 

Médicos pelo Brasil permite apreender três finalidades principais do Programa: 1) 

incrementar a prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento ou alta 

vulnerabilidade, o que supõe uma sobreposição ao projeto Mais Médicos para o 

Brasil, alterando o termo “regiões prioritárias para o SUS” por “locais de difícil 

provimento ou alta vulnerabilidade”; 2) fomentar a formação de médicos 

especialistas em medicina de família e comunidade, no âmbito da atenção primária 

à saúde no SUS, o que constitui uma grande diferença em relação ao PMM, por 

retirar o incentivo para a formação do especialista pela Residência Médica, 

alterando parâmetros que abordaremos mais à frente; 3) autorizar o Poder 

Executivo federal a instituir serviço social autônomo denominado Agência para o 

Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (ADAPS), o que constitui uma nova 

abordagem, não existente no PMM ou em qualquer política dos governos 

anteriores.    

Em relação ao incremento da prestação de serviços médicos, o 

programa Médicos pelo Brasil se alinha ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, do 

PMM. A nova Lei estabelece critérios mais claros para seleção de municípios e 

profissionais, estabelecendo a obrigatoriedade de que todos os médicos 

contratados tenham registro no Conselho Regional de Medicina (BRASIL, 2019a). 

Dentre as diferenças entre os dois programas, no PMB, a 

disponibilização das vagas acontecerá conforme classificação do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), fazendo uso da metodologia baseada 
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em estudo da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico), que classifica as cidades em espaços rurais e urbanos, avaliando o 

tamanho da população, densidade demográfica e distância de grandes centros 

urbanos. Baseado nesta metodologia, os municípios foram divididos nas seguintes 

categorias: rurais remotos, rurais adjacentes, intermediários remotos, 

intermediários adjacentes e urbanos, priorizando a participação de municípios em 

regiões carentes (BRASIL, 2019d). 

Inicialmente, foi relatada prioridade para municípios rurais remotos, 

rurais adjacentes e intermediários remotos, contemplando cerca de 3,4 mil 

municípios brasileiros, incluindo Unidades de Saúde da Família ribeirinhas, fluviais 

e os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) (BRASIL, 2019d). 

Segundo a Lei (BRASIL, 2019a): 

 

Art. 2º Para os fins desta Lei, consideram-se: 
I - atenção primária à saúde: o primeiro nível de atenção do SUS, com 
ênfase na saúde da família, a fim de garantir: 
a) o acesso de primeiro contato; e 
b) a integralidade, a continuidade e a coordenação do cuidado; 
II - locais de difícil provimento: 
a) Municípios de pequeno tamanho populacional, baixa densidade 
demográfica e distância relevante de centros urbanos, nos termos de ato do 
Ministro de Estado da Saúde, conforme classificação estabelecida pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); e 
b) Distritos Sanitários Especiais Indígenas, comunidades remanescentes de 
quilombos ou comunidades ribeirinhas, incluídas as localidades atendidas 
por unidades fluviais de saúde, nos termos de ato do Ministro de Estado da 
Saúde; 
III - locais de alta vulnerabilidade: localidades com alta proporção de 
pessoas cadastradas nas equipes de saúde da família e que recebem 
benefício financeiro do Programa Bolsa Família, benefício de prestação 
continuada ou benefício previdenciário no valor máximo de 2 (dois) salários-
mínimos, nos termos de ato do Ministro de Estado da Saúde (BRASIL, 
2019a). 
 

Serão considerados como critérios para escolha dos municípios, 

alguns indicadores, dentre eles, a proporção de pessoas cadastradas participantes 

do Programa Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou qualquer 

benefício previdenciário até o limite de dois salários-mínimos. Para adesão ao 

Programa, os municípios deverão assinar um Termo de Adesão, constando das 

responsabilidades dos gestores municipais, especialmente quanto à oferta de 

estrutura adequada para a realização do trabalho do médico (BRASIL, 2019a).  
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 Ainda não existe um Decreto regulamentando a Lei, mas por ocasião 

do lançamento da Medida Provisória, o Ministério da Saúde divulgou pretensão de 

otimizar a oferta de serviços médicos nos municípios que têm maior carência, 

alcançando números de 18 mil vagas previstas, das quais 13 mil em municípios de 

difícil provimento, sendo que as regiões Norte e Nordeste juntas teriam 55% do 

total dessas vagas (BRASIL, 2019d). 

A seleção e contratação dos médicos para atuar no Programa será 

executada pela ADAPS e ocorrerá através de processo seletivo eliminatório e 

classificatório, que contemplará duas funções diferentes: médicos de família e 

comunidade e tutor médico. Poderão se candidatar para a função de Médico de 

Família e Comunidade, médicos com registro no Conselho Federal de Medicina 

(CFM) que, se aprovados na prova escrita, serão alocados em USF pré-definidas 

pelo Ministério da Saúde, para realização do curso de especialização em Medicina 

de Família e Comunidade. Os candidatos à função de Tutor Médico deverão ter 

CRM e especialização em Medicina de Família e Comunidade ou em Clínica 

Médica, o que é também uma especialidade generalista mas com ideário filosófico 

e atuação muito diferente da MFC. Sobre estes, a Lei 13.958/2019 estabelece no 

parágrafo 3o do artigo 27 que serão supervisores das atividades do curso de 

formação (BRASIL, 2019a). 

Quanto a “fomentar a formação de médicos especialistas em medicina 

de família e comunidade no âmbito da atenção primária à saúde no SUS”, o PMB 

insere importantes diferenças em relação ao PMM. 

Como já dito acima, o Programa Médicos pelo Brasil manteve o 

Programa Mais Médicos em vigor, revogando apenas os artigos 6o e 7o daquele, 

que diziam respeito à obrigatoriedade de ingresso na Residência Médica em 

Medicina de Família e Comunidade como pré-requisito para o ingresso na maioria 

das demais áreas clínicas (BRASIL, 2019a). 

Os médicos pelo Brasil serão alocados em USF pré-definidas pelo 

Ministério da Saúde para trabalho durante dois anos, concomitantemente com 

realização de um curso de especialização em Medicina de Família e Comunidade. 

A Lei 13.958/2019 faz menção a este curso em alguns parágrafos do artigo 27, 

cujo caput fala do processo seletivo para médico de família e comunidade. 
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Art. 27. O processo seletivo para médico de família e comunidade será 
composto das seguintes fases: 

... 

§ 2º O curso de formação consistirá em especialização realizada por 
instituição de ensino parceira, com avaliações semestrais intermediárias e 
prova final de conclusão do curso, e abrangerá atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, além do componente assistencial, mediante 
integração entre ensino e serviço, exclusivamente na atenção primária à 
saúde no âmbito do SUS. 

§ 3º As atividades do curso de formação serão supervisionadas por tutor 
médico. 

§ 4º Durante o curso de formação, o candidato perceberá bolsa-formação. 

§ 5º As atividades desempenhadas durante o curso de formação não 
constituirão vínculo empregatício de qualquer natureza. 

§ 6º O médico em curso de formação enquadra-se como segurado 
obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, na condição de 
contribuinte individual, na forma prevista na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991. 

§ 7º Para os fins do art. 26 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e 
do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, os valores percebidos a 
título de bolsa-formação de que trata o § 4º deste artigo não caracterizam 
contraprestação de serviços (BRASIL, 2019a). 

 

Segundo a Lei, o programa de especialização será monitorado pelos 

tutores, e os médicos serão avaliados através de métodos científicos e indicadores 

de saúde da população, a partir da valorização da opinião das pessoas e de 

critérios de desempenho clínico; em concomitância, o especializando irá avaliar a 

estrutura de USF e da rede de serviços do município em que trabalha, fortalecendo 

a qualidade da Atenção Primária à Saúde no Brasil (BRASIL, 2019a).  

Embora ainda não haja regulamentação da Lei, tampouco a ADAPS, 

responsável pelo Programa e pela formação do Profissional, tenha sido criada, o 

Ministério da Saúde previu, à época do lançamento do Programa, que a jornada da 

formação será composta por 60 horas semanais, sendo 40 horas voltadas à 

integração ensino-serviço, desenvolvendo atividades de atendimento direto à 

população, e 20 horas de atividades teóricas, sob responsabilidade de uma 

Instituição de Ensino Superior, parceira associada à Sociedade Brasileira de 

Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), na modalidade de ensino a 

distância, permitindo aplicação de avaliações semestrais e um trabalho de 

conclusão obrigatórios, para contemplar a formação e finalização do processo 

(BRASIL, 2019d). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9250.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art12
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A formação do médico especialista em Medicina de Família e 

Comunidade, nos moldes da CNRM, ainda existirá no país e continuará sendo o 

padrão-ouro para formação deste profissional, mas agora sofrerá concorrência com 

este curso de Especialização, que propõe conceder o título de especialista depois 

de dois anos a médicos que tiverem esta experiência na Atenção Básica, em 

contraposição à regra mínima de quatro anos de atividade que a Sociedade 

Brasileira de Medicina de Família e Comunidade estabelece para a concessão do 

título.  

Sobre o eixo de formação médica do MPB, Giovanella (2019b, p. 3) 

discorda da visão apresentada pelo Ministério da Saúde e comenta: 

 

Uma importante medida para a fixação de profissionais em áreas remotas é 
a oferta de formação interiorizada como previa o PMM, priorizando regiões 
de saúde com menor relação de vagas e médicos por habitante para a 
implantação de escolas médicas, ponto ignorado pelo PMB. A omissão 
sobre a graduação parece deixar claro que a reorientação da formação 
médica não faz parte da agenda governamental.  
Não por acaso, a MP 890 revogou os art. 6o e 7o da Lei no 12.871/2013 do 
PMM. Ao abrir mão da regulação da Residência Médica, evidencia que o 
governo não está disposto a exercer a prerrogativa constitucional da 
formação para o SUS. De fato, a formação proposta apresenta dois limites 
centrais: a baixa capacidade de formar médicos de família e comunidade, 
pois seu público deixa de ser o conjunto dos médicos formados no Brasil 

anualmente; e a queda da qualidade, na medida em que a Residência 
Médica, “padrão-ouro” da formação, supõe treinamento em serviço com 
supervisão/ preceptoria constante (GIOVANELLA, 2019b, p. 3). 
  

Finalmente, a terceira finalidade apresentada no artigo 1o da Lei 

13.958/2020, parece ser a principal razão da mesma, a considerar o número de 

artigos e a importância destinados no corpo da Lei à Agencia para o 

Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (ADAPS).  

Nas Disposições Gerais do Capítulo III, que trata da ADAPS, consta 

que (BRASIL, 2019a): 

 

Art. 6º Fica o Poder Executivo federal autorizado a instituir a Agência para o 
Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (Adaps), serviço social 
autônomo, na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins 
lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com a finalidade de 
promover, em âmbito nacional, a execução de políticas de desenvolvimento 
da atenção primária à saúde, com ênfase: 
I - na saúde da família; 
II - nos locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade; 
III - na valorização da presença dos médicos na atenção primária à saúde 
no SUS; 
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IV - na promoção da formação profissional, especialmente na área de saúde 
da família; e 
V - na incorporação de tecnologias assistenciais e de gestão relacionadas 
com a atenção primária à saúde. 
 
Art. 7º Observadas as competências do Ministério da Saúde, compete à 
Adaps: 
I - prestar serviços de atenção primária à saúde no âmbito do SUS, em 
caráter complementar à atuação dos entes federativos, especialmente nos 
locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade; 
II - desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão que terão 
componente assistencial por meio da integração entre ensino e serviço; 
III - executar o Programa Médicos pelo Brasil, em articulação com o 
Ministério da Saúde e em consonância com o Plano Nacional de Saúde; 
IV - promover programas e ações de caráter continuado para a qualificação 
profissional na atenção primária à saúde; 
V - articular-se com órgãos e entidades públicas e privadas para o 
cumprimento de seus objetivos; 
VI - monitorar e avaliar os resultados das atividades desempenhadas no 
âmbito de suas competências; 
VII - promover o desenvolvimento e a incorporação de tecnologias 
assistenciais e de gestão relacionadas com a atenção primária à saúde; e 
VIII - firmar contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos 
congêneres com órgãos e entidades públicas e privadas, inclusive com 
instituições de ensino, para o cumprimento de seus objetivos (BRASIL, 
2019a). 
 

Como possível ponto positivo da criação da ADAPS, Anderson (2019, 

p. 11) vislumbra: 

 

Um aspecto que poderia ser considerado um avanço nesta proposta é 
aquele que aponta para a possibilidade de contratação, pela ADASP 
(Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde), via CLT, 
dos médicos que forem aprovados no curso de especialização, devendo os 
mesmos permanecer nas USF em que realizaram a formação. A 
contratação via CLT propõe quatro níveis salariais, com progressão a cada 
três anos de participação no programa, além de gratificação por 
desempenho vinculada ao alcance de indicadores de qualidade de 
atendimento e satisfação das pessoas atendidas (ANDERSON, 2019, p. 
11). 

 

Entretanto, a própria autora (ANDERSON, 2019) e outros acadêmicos 

vêem com desconfiança a criação da ADAPS, seja por desrespeito aos princípios 

organizacionais do SUS,   

 

Outra questão suscitada nas entrelinhas da MP
2
 reside na mudança de 

relação entre os entes federados. O desenho do SUS pressupõe 
responsabilidades próprias dos três entes federados, cabendo ao ente 
municipal a gestão, o planejamento e a provisão da Atenção Básica. A 

                                                
2
 Os artigos consultados referem-se à Medida Provisória, pois foram escritos durante a vigência 

desta. A Lei que resultou da MP, mais recente e ainda sem publicações disponíveis, não alterou os 
termos comentados, não influenciando na análise, portanto.   



42 

 

ADAPS cria a possibilidade de uma cunha de ingerência na gestão 
municipal, na contramão da construção política do SUS, intervenção essa 
advinda não apenas do nível federal, via ADAPS, mas também 
possivelmente do setor privado (GIOVANELLA, 2019b, p.4).  

 

Por desrespeito à Integralidade, a um só tempo princípio ético do SUS 

e atributo essencial da APS, 

 

Ademais, como o centro da MP é a categoria médica, poderia se afirmar 
que estamos diante de uma proposta de “re”criação do modelo de 
ambulatórios do antigo INAMPS, focado apenas na atenção médica 
individual. Fato esse reforçado pela ausência das dimensões comunitária e 
familiar no escopo dos atributos da APS (GIOVANELLA, 2019b, p.4).  

   

Por terceirizar a função ordenadora de recursos humanos e 

desconsiderar a caminho de qualificação e expansão da ESF construído até aqui,  

 

O Programa Médicos pelo Brasil não faz referência ao futuro de algumas 
políticas públicas que incentivam a participação e o envolvimento das 
universidades públicas no desenvolvimento da ESF, assim como dos cursos 
de especialização e de desenvolvimento profissional contínuo para 
profissionais da ESF promovidos a UNASUS, assim como as ações do 
Telessaúde e do Pró-residência no mesmo sentido; das políticas de 
incentivo à criação e apoio à implementação de PRMFCs, do mestrado 
profissional Pró-Saúde, enfim, de todo um conjunto de ações vinculadas 
para a qualificação progressiva da ESF e da APS no Brasil”. Em relação a 
este assunto, a Medida Provisória revoga a obrigatoriedade da RM - 
modalidade padrão-ouro para formação de especialistas -  como já exporto, 
e insere o curso de especialização em Medicina de Família e Comunidade 
(ANDERSON, 2019, p.11).  

 

Por apresentar um conceito mais estreito de APS, contrário aos 

preceitos universalmente preconizados, ao restringir o trabalho da atenção primária 

ao trabalho do profissional médico, suprimir do eixo estruturante das ações da ESF 

os atributos derivativos da APS orientação familiar e comunitária e competência 

cultural (ANDERSON, 2019; GIOVANELLA, 2019b), inerentes não só à Atenção 

Primária, mas à própria Medicina de Família e Comunidade. 

E pelo potencial privatista que apresenta, “Alerta-se para os riscos 

dessa legislação favorecer a transformação da APS no SUS em um espaço 

mercantil da assistência e para os Possíveis retrocessos para a formação de 

médicos para a atenção primária” (Giovanella, 2019b, p. 1). 

Embora o conjunto de políticas de saúde levados a cabo no atual 

governo se alinhe, no seu potencial privatista à proposta internacional de cobertura 
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universal de saúde, é importante pontuar que tal proposta é direcionada para 

países que têm um Sistema de Saúde incipiente e incapaz de atender às 

necessidades de saúde de sua população, sistemas que estão aquém do SUS, 

mesmo com todos os problemas que este enfrenta, oriundos da necessidade de 

maior financiamento e mudanças paradigmáticas e culturais que atravancam sua 

construção. 
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5 O CASO DE IPUÃ/SP 

 

 

O município de Ipuã sofreu grandes transformações em seus serviços 

de saúde ao longo do tempo, sendo que nos últimos anos, além de ajustes na 

atenção especializada, direcionou seus esforços para o fortalecimento da Atenção 

Primária a Saúde (APS), baseado na Política Nacional da Atenção Básica (PNAB).  

Em 2017, decorrente de múltiplos esforços de seus gestores, foi 

implantado o Programa de Residência Médica em Medicina de Família e 

Comunidade, objeto de estudo desta pesquisa, por ter se mostrado fator 

transformador importante das práticas de saúde daquele serviço, possibilitando 

alterações dos indicadores de saúde do mesmo. Sempre que um projeto novo é 

implantado, pode-se observar facilidades e dificuldades, para tal, esta pesquisa 

pretende analisar tais indicadores.  

 

 

5.1 PROCESSO METODOLÓGICO 

 

 

O processo de implantação do Programa de Residência Médica em 

Medicina de Família e Comunidade, no município de Ipuã/SP, foi um fato importante 

em sua trajetória de saúde, assim como no cenário regional da área de abrangência 

de DRS VIII – Franca/SP. As mudanças inerentes ao processo, com suas 

dificuldades e facilidades, assim como a percepção dos atores sociais envolvidos, 

compõem o corpo desta pesquisa, baseada na realização de um Estudo de Caso 

sobre a Implantação da Residência Médica no município de Ipuã/SP.  

O Estudo de Caso, como estratégia de pesquisa, pode contribuir em 

diversas situações, ajudando a explicar processos e fenômenos sociais, 

organizacionais, políticos e de grupo, preservando as características holísticas e as 

significâncias dos acontecimentos da vida real (YIN, 2007). Neste estudo, optou-se 

por tal metodologia, com o intuito de triangular o processo de implantação do 

Programa de Residência Médica em Ipuã, com suas implicações diretas e indiretas 

aos usuários do SUS, funcionários, médicos residentes e gestores. A análise dos 
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dados e entrevistas proporcionará compreensão sobre a viabilidade da implantação 

destes Programas de Residência. 

A pesquisa tem delineamento qualitativo, focando a subjetividade do 

objeto analisado, buscando as respostas sobre o processo de implantação do 

Programa, assim como os pontos positivos, negativos, adversidades e facilidades, 

tendo como norte o caso do município de Ipuã/SP, a partir da experiência adquirida 

em uma de suas Unidades de Estratégia de Saúde da Família, doravante 

denominada “ESF VIDA”.  

Este autor optou por trazer um nome fictício à unidade avaliada, assim 

como para todas as Unidades de Saúde citadas, para que o sigilo e anonimato 

pudessem ser preservados, conforme os Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido aplicados a todos os participantes desta pesquisa, assim como descrito 

no projeto inicial que foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética. 

O anonimato também foi preservado durante as entrevistas e grupos 

focais, sendo que cada ator social recebeu uma letra, sigla ou nome fictício, 

garantindo o sigilo ético com o qual seus participantes concordaram e este autor se 

propôs.  

Para a coleta de dados, ocorrida nos dias 1 e 30 de agosto de 2019, 

foram utilizados roteiros de entrevista semiestruturados e Termos de Consentimento 

Livre e Esclarecido, individualizados para cada grupo a ser estudado, dentre eles, 

funcionários; gestores; médicos residentes e usuários do SUS (Apêndice A e B).  

 

 

5.2  O MUNICÍPIO DE IPUÃ/SP 

 

 

Segundo o IBGE (2019), Ipuã possui área territorial de 465mil km², com 

população estimada em 2019 de 16.409 habitantes, sendo que o último Censo em 

2010 evidenciou 14.148 habitantes e o Censo municipal do cadastramento do e-

SUS, evidenciou 15.585 habitantes. 

O município apresenta 100% de cobertura por Estratégia de Saúde da 

Família, sendo elas: ESF “Alegria” com 2.000 usuários; ESF “Felicidade” com 3.893; 

ESF “Emoção” com 3.542; ESF “Vitória” com 3.200 usuários, sendo a de referência 

para esta pesquisa a ESF “Vida”, com 2.950 usuários cadastrados. 
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O presente estudo selecionou o município de Ipuã/SP por apresentar 

programa de Residência Médica implantada e em funcionamento, dispondo de 3 

vagas R1 e 3 vagas R2, credenciado pela Comissão Nacional de Residência 

Médica/Ministério da Educação (CNRM/MEC). Ipuã iniciou o processo de Residência 

Médica em 2017, formando a primeira turma em fevereiro de 2019, sendo que em 

2020 inicia a quarta turma em formação.  

Os médicos residentes atuam em três unidades básicas de saúde com 

Estratégia de Saúde da Família, em um território delimitado com população adscrita 

cadastrada e acompanhada cotidianamente.  

Dentro do PRM, os médicos residentes atuam também em unidades de 

atenção psicossocial, urgência/emergência e maternidade.  

O estudo foi desenvolvido na Unidade de Estratégia de Saúde da 

Família “Vida”, participante do programa de Residência Médica em Medicina de 

Família e Comunidade, constituída de equipe completa conforme normativas da 

PNAB. Entende-se por equipe completa, aquela composta por enfermeiro, técnicos 

de enfermagem, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde, 

recepcionista, serviços gerais e limpeza, auxiliares de dentista, dentista e médico de 

família e comunidade, ou seja, uma equipe multiprofissional. Pode-se acrescentar 

outras profissionais compondo esta equipe, como psicólogos, nutricionista, 

fisioterapeutas, entre outros especialistas médicos, tornando-a ainda mais 

abrangente.  

Alguns municípios apresentam dificuldades em compor equipes 

completas em suas ESFs, ora por subfinanciamento, ora por ineficiência do sistema 

gestor municipal, o que pode acarretar grandes prejuízos aos usuários e 

profissionais dos serviços de saúde, situação não observada no município de 

Ipuã/SP, conforme observado no transcorrer desta pesquisa.  

 

 

5.3  PARTICIPANTES DA PESQUISA  

 

 

Os participantes da pesquisa consistem na população de usuários da 

área de abrangência da Unidade de Estratégia de Saúde da Família “Vida” (ESF 

Vida), equipe de funcionários, gestores, médicos residentes e preceptores.  
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O número de participantes ficou definido após a exposição da 

pesquisa, a partir dos atores sociais que se voluntariaram para participar, por este 

motivo, as entrevistas ocorreram com números variáveis de participantes, por cada 

grupo, o que tecnicamente não interfere na análise qualitativa do discurso dos 

entrevistados.  

Os usuários da ESF Vida consistem na população de abrangência 

daquela unidade, sendo que existem 2.950 habitantes cadastrados, compreendendo 

população geral, em todas as faixas etárias, sexo e gênero, classes sociais, que 

frequentam e utilizam-se do serviço prestado por aquela Equipe de Saúde. Neste 

estudo foram entrevistados 11 usuários do SUS, identificados pela letra “U” e 

número sequencial de 1 a 11.   

A equipe de saúde compreende os funcionários atuantes na ESF Vida, 

e que compõem o plano de trabalho baseado na PNAB, dentre eles, enfermeiro, 

técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde (ACS), dentista, auxiliar de 

dentista, recepcionista, serviços gerais/limpeza e médico de família e comunidade. 

Neste estudo foram entrevistados seis funcionários da ESF, identificados pela letra 

“F” e número sequencial de 1 a 6.   

Outro grupo entrevistado, denominado Gestores, compreende os 

profissionais radicados na Secretaria Municipal de Saúde de Ipuã, que participam 

ativamente do processo de implantação e execução do Programa de Residência 

Médica (PRM) em MFC. Encaixam-se nesta categoria: diretores e assessores de 

saúde, secretário de saúde, coordenadores de PRM e médicos 

gestores/preceptores. Neste estudo foram entrevistados quatro gestores, 

identificados pela letra “G” e número sequencial de 1 a 4.   

A categoria Médicos Residentes é composta pelos profissionais 

médicos que haviam cursado ou cursavam o PRM-MFC, durante o período desta 

pesquisa. Neste estudo foram entrevistados 3 médicos residentes, identificados pela 

letra “R” e número sequencial de 1 a 3.   

  

 

5.4  A COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS  
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Dentre as metodologias utilizadas, contemplamos entrevistas, grupos 

focais e pesquisa documental para a coleta de dados; e Análise de Conteúdo e 

Análise Documental para a análise dos mesmos.  

Foram formulados roteiros de entrevista semiestruturada para todos os 

participantes a serem entrevistados, tendo como principal foco de questionamento o 

processo de implantação da Residência Médica no município, o impacto desta ação, 

suas facilidades e dificuldades (Apêndice B). 

Foram confeccionados Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) para cada participante da pesquisa, que foram explanados e, após a 

completa solução de quaisquer eventuais dúvidas, foram preenchidos e assinados 

pelos entrevistados, permitindo assim a compilação dos dados e realização da 

discussão dos mesmos (Apêndice A). 

A Análise Documental foi realizada através da revisão de dados das 

plataformas on-line utilizadas no município, sendo que entre os anos de 2016 e 

2019, ocorreu a transição entre a plataforma do sistema LEXIS para o e-SUS, esta 

última plataforma governamental, que vem sendo implantada em âmbito nacional.  

Dentre os indicadores analisados na pesquisa documental, foram 

utilizados número de atendimentos nas UBS e nas ESF, número de exames 

laboratoriais e número de internações, realizados no período entre 2016 e 2019. A 

escolha deste período ocorreu para proporcionar comparativo temporal, antes e 

depois da implantação do programa de Residência Médica no município de Ipuã/SP.   

 

 

5.5  ASPECTOS ÉTICOS  

 

 

Por se tratar de pesquisa relacionando análise documental e 

procedimentos de entrevista com seres humanos, o projeto de pesquisa foi 

previamente submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (COMEP) do Centro 

Universitário Municipal de Franca (Uni-FACEF), respeitando todo protocolo legal, 

sendo aprovado através do Parecer Consubstanciado CAAE n⁰  

13041819.4.0000.5384, de 11 de junho de 2019 (Anexo A). 
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5.6 DAS ENTREVISTAS  

 

 

As entrevistas aconteceram nos dias 1 e 30 de agosto de 2019, no 

município de Ipuã, em Unidade de Estratégia de Saúde da Família, denominada 

nesta pesquisa ESF Vida, composta por equipe completa, constituída por 

enfermeiro, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, agentes 

comunitários de saúde, recepcionista, serviços gerais e limpeza, auxiliares de 

dentista, dentista e médico de família e comunidade, ou seja, uma equipe 

multiprofissional.  

Inicialmente, o procedimento das entrevistas e grupos focais foi 

esclarecido a todos os atores sociais envolvidos que pertenciam ao grupo Usuários 

do SUS, e estiveram naquela ESF aleatoriamente para consultas e/ou outros 

procedimentos, nas datas citadas, sendo que não houve convite formal, afim de 

evitar quaisquer vieses. O autor explanou sobre a pesquisa em sala de espera, para 

toda a comunidade, para que fosse totalmente público, e que qualquer cidadão 

pudesse voluntariamente se tornar participante do processo de entrevista, após 

todas as explanações, incluindo o TCLE.   

Todas as entrevistas e grupos focais foram realizadas em salas 

isoladas, sem interferência de fatores externos, isentos da participação de membros 

da gestão administrativa, a fim de evitar o viés de constrangimento e permitindo a 

liberdade de expressão de pensamento e ideias, ampla e irrestrita. Todo o processo 

foi gravado em áudio, com o consentimento dos participantes, após a assinatura do 

TCLE.   

O TCLE e os riscos do projeto foram amplamente divulgados e 

expostos, assim como a garantia do anonimato, mantendo os preceitos éticos da 

pesquisa, reforçando aos voluntários a garantia de deixar o projeto de pesquisa a 

qualquer momento. 

As entrevistas foram iniciadas com os usuários SUS, em dois grupos 

de 6 (seis) e 5 (cinco) pacientes, respectivamente, onde o pesquisador reforçou as 

orientações previamente realizadas e posteriormente realizou a leitura do roteiro de 

pesquisa, permitindo que cada entrevistado expressasse seus pensamentos. 

Durante o processo de entrevistas e dos grupos focais, houve diversas 

e variadas reações, dentre elas, algumas de insegurança, outras de curiosidade e 
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diversas de felicidade, dentre as expressões, relatavam-se felizes por estarem 

participando de um processo de crescimento e construção da gestão em saúde, mas 

principalmente por atuarem como protagonistas desse momento.  

Dando continuidade ao processo, iniciaram-se as entrevistas dos 

funcionários do serviço de saúde, sendo convidados todos os membros da equipe, 

dentre eles, recepcionista, serviços gerais e limpeza, enfermeira, auxiliares e 

técnicas de enfermagem, dentista e auxiliar de dentista, agentes comunitários de 

saúde e médicos. O autor realizou as devidas explicações sobre o projeto de 

pesquisa, e após, cada profissional se voluntariou. 

Encaminhados para a sala de entrevistas, isoladas, sem interferência 

de fatores externos, isentos da participação de membros da gestão administrativa, a 

fim de evitar o viés de constrangimento e permitindo a liberdade de expressão de 

pensamento e ideias, ampla e irrestrita. Todo o processo foi gravado em áudio, com 

o consentimento dos participantes, após a assinatura do TCLE.   

Na sequência, foram entrevistados os gestores, também após ser 

realizada exaustiva explanação sobre o projeto, sendo que foram encaminhados 

para as salas de entrevista, mantendo o mesmo rigor ético, previamente descrito.  

Por último, foram realizadas as entrevistas com os médicos residentes, 

sendo que todos os três profissionais que cursaram o programa prontamente se 

voluntariaram a participar da pesquisa. Manteve-se o mesmo protocolo realizado 

com os outros grupos, assim como cada entrevista foi realizada nas salas isoladas e 

permitindo aos entrevistados ampla e irrestrita liberdade de expressão, reforçando 

que todo processo foi gravado em áudio, com permissão do participante, após a 

assinatura do TCLE.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

O processo de implantação da Residência Médica em Medicina de 

Família e Comunidade, no município de Ipuã/SP, foi algo complexo, mantendo a 

burocracia que as instituições responsáveis exigem. Por se tratar de Residência 

Médica oficial, credenciada ao Ministério da Educação (MEC), assim como ao 

Ministério da Saúde (MS), diversos critérios de elegibilidade necessitam ser 

contemplados, visando a aprovação do Projeto de Credenciamento Provisório 

(PCP), que contém o Programa de Ensino proposto pela Comissão de Residência 

Médica (COREME) daquele município.  

O PCP fora submetido conforme regimento nacional preconizado pelo 

MEC, respeitando os editais e prazos determinados pela Comissão Nacional de 

Residência Médica (CNRM), através do site sisCNRM, e por contemplar os critérios 

foi solicitada sua avaliação pelas instituições competentes da especialidade médica.  

A avaliação foi realizada por profissional médico participante da 

Comissão de Avaliação da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e 

Comunidade, sendo destinado através da solicitação disparada pela CNRM.  

A visita técnica visava certificar o cumprimento da proposta de plano de 

ensino, disponibilidade de espaço físico para atuação do treinamento do residente, 

alinhamento com a equipe de saúde, participação obrigatória de preceptores 

responsáveis pelos residentes, vínculo a alguma Instituição de Ensino Superior (IES) 

permitindo suporte pedagógico. Em virtude de todos os pontos obrigatórios terem 

sido certificados, o início do Programa de Residência foi autorizado.  

A autorização para início do Programa de Residência Médica em MFC 

permitiu a realização do primeiro processo seletivo, realizado pela COREME do 

município, que baseado na análise histórica, cumpriu todas as regras éticas de 

processos seletivos, resultando na aprovação de dois médicos que iniciaram o 

primeiro ano de Residência Médica (R1) em 2017.  

A análise de conteúdo é uma técnica de interpretação das 

comunicações, que irá analisar o que foi dito nas entrevistas ou observado pelo 

pesquisador. Na análise do material, busca-se classificá-los em temas ou categorias 
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que auxiliam na compreensão do que está por trás dos discursos (SILVA; FOSSA, 

2015).  

De acordo com Silva e Fossa (2015, p. 3):  

 

A análise de conteúdo, atualmente, pode ser definida como um conjunto de 
instrumentos metodológicos, em constante aperfeiçoamento, que se presta 
a analisar diferentes fontes de conteúdo (verbais ou não-verbais). Quanto a 
interpretação, a análise de conteúdo transita entre dois polos: o rigor da 
objetividade e a fecundidade da subjetividade. É uma técnica refinada, que 
exige do pesquisador, disciplina, dedicação, paciência e tempo. Faz-se 
necessário também, certo grau de intuição, imaginação e criatividade, 
sobretudo na definição das categorias de análise. Jamais esquecendo, do 
rigor e da ética, que são fatores essenciais (SILVA; FOSSA, 2015, p. 3). 

 

A análise de conteúdo, realizada criteriosamente conforme descrito por 

Bardin, permite conhecimento aprofundado do que é questionado, perpassando 

todas as incertezas do discurso subjetivo.  

Para tal este pesquisador realizou o processo de formação das 

categorias, da forma prevista por Bardin (1977). Após a seleção do material e a 

leitura flutuante, a exploração foi realizada através da codificação, resultando no 

apresentado no Quadro 1.  

Foi realizada a leitura flutuante e exploração do conteúdo das 

entrevistas, e então iniciado o processo de categorização. A partir dos conceitos 

norteadores formados através das informações de cada categoria inicial observada, 

foram constituídas as categorias intermediárias, que reúnem um grupo de 

categoriais iniciais pares, e sequencialmente as categorias finais, observadas no 

Quadro 1. 
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Quadro 1 - Categorização baseado na análise do discurso de Bardin (1977): 

Categoria inicial Conceito Norteador Categoria 
intermediaria 

Categoria final 

 
CONHECIMENTO 

SOBRE A 
IMPLANTAÇÃO DO 

PRM 

RELATIVO AO 
CONHECIMENTO 

QUANTO AO 
PROCESSO DE 

IMPLANTAÇÃO DO 
PRM 

 
 

IMPLANTAÇÃO PRM 
(O PROCESSO) 

 

 
 

O PROCESSO DE 
IMPLANTAÇÃO DO 

PRM-MFC 
 

 
QUALIDADE DO 
ATENDIMENTO 

APÓS A 
IMPLANTAÇÃO DO 

PRM-MFC 

PERCEPÇÃO 
RELATIVA À 

QUALIDADE DO 
ATENDIMENTO 

PRESTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXECUÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO 

PRM 

 
 
 
 
 
 
 
 

O REFLEXO DA 
IMPLANTAÇÃO DO 

PRM-MFC 

 
QUALIFICAÇÃO 
MÉDICA APÓS A 

IMPLANTAÇÃO DO 
PRM-MFC 

PERCEPÇÃO 
RELATIVA À 

QUALIFICAÇÃO DO 
PROFISSIONAL 

 
 
 

QUANTIDADE É UM 
VALOR? 

PERCEPÇÃO 
QUANTO AO 
NÚMERO DE 

PROFISSIONAIS, 
OFERTA DE VAGAS, 

FLUXO DE 
ATENDIMENTOS E 
SOLICITAÇÕES DE 

EXAMES 
RELACIONADOS AO 

PRM 

 
 

REALIDADE DO 
PRM-MFC 

PERCEPÇÃO 
QUANTO ÀS 

FACILIDADES E 
DIFICULDADES 

RELACIONADAS AO 
PRM 

 
O PROCESSO DE 
ULTRAPASSAGEM 
PARADIGMÁTICA 

PERCEPÇÃO 
RELATIVA À VISAO 

DE MUNDO 
INTERPROFISSIONAL 

 A MUDANÇA NO 
OLHAR COM A 
IMPLANTAÇÃO DO 
PRM-MFC 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 

6.1 O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO PRM-MFC 

 

 

O conteúdo das entrevistas foi analisado por este pesquisador, 

baseado na metodologia de Bardin (1977), e a obtenção das categoriais iniciais 

culminou nesta categoria final, que pretende elucidar a compreensão das respostas 
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aos questionamentos, mas também das pautas intrínsecas e nem sempre 

claramente perceptíveis em uma primeira análise.  

 

 

6.1.1 Conhecimento sobre a Implantação do PRM-MFC 

 

 

A análise das entrevistas permitiu entendimento de alguns pontos 

importantes, no tocante ao processo de implantação do PRM-MFC, dentre eles, o 

entendimento dos atores sociais quanto às questões técnicas e administrativas do 

processo. É possível observar que os funcionários não pertencentes ao núcleo 

gestor desconhecem a maneira com que o processo se desenvolveu.   

 

Eu estou aqui faz dois anos, então não sei quando foi que chegou. (F2) 
 
Eu não sei como aconteceu, né. (F5) 
 
É...aconteceu em 2016, neste momento eu não participava da gestão, eu 
pude acompanhar, a implementação eu não participei deste processo. (G1)  
 
Bom, quando eu cheguei assim, o programa já estava implantado. (R1) 

 

Pode-se inferir que os funcionários da equipe não tiveram 

conhecimento do procedimento técnico relacionado à implantação do PRM, sendo 

possível observar que falhas na comunicação podem resultar em dificuldades na 

execução do programa. A falta de informações à todos os partícipes do programa, 

impossibilita a multiplicação do conhecimento relativo ao PRM para a população 

alvo.  

De acordo com Reigada (2017, p.5):  

 

Outra fragilidade foi a pouca participação popular nas decisões sobre a 
organização do trabalho. Para aumentá-la, concordamos que a primeira 
reunião de equipe de cada mês será aberta à população e acontecerá em 
local próximo à residência das pessoas, divulgada previamente no centro de 
saúde, durante as consultas e visitas domiciliares. Além disso, pretendemos 
perguntar aos pacientes sobre sua percepção do acesso à sua equipe de 
referência [...] A organização da equipe para atender às necessidades 
específicas de sua comunidade, inclusive em relação ao processo de 
trabalho, é essencial para prover acesso real aos pacientes. Acesso 
também depende da adaptação da equipe às necessidades e 
funcionamento da população à qual serve (REIGADA, 2017, p. 5). 
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A participação popular enquanto princípio básico do SUS poderia ter 

sido mais bem aplicada, com relação à implantação do PRM-MFC, permitindo que 

toda a comunidade tivesse acesso à tomada de decisões e construção dos 

processos de trabalho. Tal atitude permitiria melhor amplitude do conhecimento 

relacionado ao programa, maior conexão com as reais necessidades de saúde 

daquela população, naquele tempo e espaço.  

Todavia, a inclusão da participação popular demanda tempo, e o 

núcleo gestor responsável pela introdução do PRM e sua viabilização, realizou a 

questão técnica administrativa com apoio da instituição pedagógica e da gestão 

municipal de saúde do município, conforme pode-se observar nos trechos das 

entrevistas abaixo:  

 

A gente decidiu apostar nisso, porque a gente viu que o município podia 
ganhar muito com isso. No começo, parecia sonho, mais uma loucura do 
doutor, mas foi muito bom. (G2) 
 
Fui chamado para uma reunião com o pessoal de Franca, o Dr. X me levou, 
e lá nós ficamos sabendo da possibilidade de fazer esse programa de 
medicina de família, de residência. E como Franca ia tentar, isso foi numa 
quarta-feira, e eu sempre avaliei que Ipuã tinha condições melhores de 
implantar, porque tínhamos uma estratégia de saúde de família mais 
robusta, mais organizada, ainda que naquela época ainda era muito aquém 
do que a gente precisava, mas era melhor, e ai a gente decidiu fazer aqui. 
(G3) 
 
Bom, o programa aconteceu, meio que a toque de caixa, no final já. Eu, um 
médico que hoje é o preceptor, e a coordenadora da Atenção Básica, vimos 
o edital, começamos a pensar, no processo como seria e fizemos a 
inscrição, tudo de última hora. E saíram as nossas vagas que são três, e foi 
bem assim, bem no final mesmo do processo. (G4) 

 

A manutenção das informações relativas ao processo de implantação, 

quando mantidas dentro do núcleo gestor, sem compartilhamento com os demais 

atores sociais, pode propiciar dificuldades como referidas anteriormente. Conclui-se, 

portanto, que os gestores deveriam tornar públicos os processos básicos deste 

processo, visando obtenção de resultados ainda mais abrangentes e positivos.  

 

 

6.2 O REFLEXO DA IMPLANTAÇÃO DO PRM-MFC 
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Esta categoria final, ampla e abrangente, acolhe fatores relacionados 

aos reflexos da Implantação do PRM-MFC, dentre as categoriais inicias inerentes a 

qualidade do atendimento prestado, a qualificação médica, a quantidade como valor, 

as facilidades e suas dificuldades. Para tal, este pesquisador discrimina abaixo cada 

categoria.  

 

 

6.2.1 Quantidade é valor 

 

 

Outra categoria inicial observada foi “quantidade é valor”, onde é 

possível observar que o processo de implantação proporcionou reflexões dos atores 

sociais envolvidos, tanto quanto ao número objetivo de atendimentos, mas também 

na questão subjetiva do mesmo. 

  

Começou, em 2016, né, e a gente ficou aqui com os dois médicos [...] 
Aumentou a quantidade de atendimento para a população. (F1) 
 
Ah foi muito bom. Melhorou bastante. Ajuda a gente a conseguir atender um 
número maior de pacientes, né. Foi a melhora no atendimento, na 
quantidade de pessoas, de pacientes, que a gente conseguiu atender. (F3) 
 
Uai foi ótimo, melhorou porque no caso só atendia ele, né? Veio ela, ficou 
com dois médicos né, e pros pacientes isso é muito bom, né [...] os 
atendimentos melhoraram muito, teve mais consulta e menos falta de 
médico né. Porque agora quase não tem falta de médico na, no PSF. (F4) 
 
Às vezes as consultas eram muito limitadas, não tinha um fluxo muito 
grande de atendimento. Então com a vinda dele, passou a se atender dois 
médicos, três médicos. (F6) 
 
Atender uma maior demanda, dar prioridade para os pacientes com maior 
necessidade. (G1) 
 
A gente tinha dois médicos, o que aumentou, a gente conseguiu aumentar o 
número de atendimentos dos pacientes, em cada unidade onde eles 
estavam. (G2) 
 
A Dra. R1 veio e já melhorou a questão da atenção médica propriamente 
dita [...] aumentou o número de consultas, eu acho que a gente num 
primeiro momento extrapolou um pouco o número de exames [...] deu maior 
segurança à equipe [...] Aumento do número de consultas. Permanência da 
atenção médica em horário mais amplo e integral. (G3) 
 
Ah bastante, ajuda bastante porque é muito paciente para um médico só, e 
eles ajuda, já vai adiantando pro Dr. G3 né, muito bom, muito bom. (U4) 
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O atendimento mesmo, porque a necessidade, mais era necessidade 
mesmo, porque não tinha médico né. Então depois que eles vieram pra cá 
ficou melhor mesmo. Na fase do atendimento. (U10) 

 

Para muitos dos atores sociais o processo de implantação do PRM-

MFC refletiu diretamente no aumento do número absoluto na disponibilidade de 

consultas e atendimentos aos usuários, sendo que este fator foi considerado 

fortemente positivo, quando observadas as demandas do serviço. Alguns deles 

relatam a melhoria da qualidade do atendimento prestado e na segurança da equipe, 

relativo ao aumento no número de profissionais e da disponibilidade de tempo 

integral dos mesmos, permitindo melhor distribuição das atividades da ESF.  

Quando são observados incrementos dos indicadores de número de 

atendimentos e os relacionados às necessidades de saúde da população, é comum 

que os gestores os mantenham em foco de atenção, objetivando melhorias com 

menor custeio.  

Lima et al. (2012) evidenciou em seu estudo, que os municípios que 

possuem ampla cobertura de Estratégia Saúde de Família, demonstraram tendência 

mais evidente de melhora no coeficiente de mortalidade infantil.  

De acordo com Gonçalves et al. (2019, p. 10): 

 

O presente estudo evidenciou predominância de avaliação positiva das 
equipes polo/egressos da Residência quanto aos indicadores Saúde da 
mulher; Saúde da criança; Produção geral e Avaliação externa. Embora 
alguns indicadores necessitem ser qualificados e melhor trabalhados, 
sobretudo os indicadores relacionados às Doenças Crônicas e alguns de 
Saúde da Criança e Produção Geral, foi possível constatar a relevância do 
contexto ensino-serviço-comunidade estabelecido através das Residências 
e o retorno que a articulação entre esses componentes pode oferecer para 
a melhoria da assistência, bem como para o planejamento e gestão da AB, 
haja vista que, no estudo em questão, grande parte dos indicadores 
avaliados superaram as médias estadual e nacional e apresentaram uma 
evolução nos resultados alcançados do 1º para o 2º ciclo de avaliação 
(GONÇALVES et al. 2019, p. 10). 

 

Fica claro, que o Programa de Residência Médica proporcionou 

melhoria de indicadores quantitativos, mas também qualitativos, quando 

interpretados os dados de outros autores e os obtidos durante as entrevistas nesta 

pesquisa. Quando este pesquisador adota a análise desta categoria inicial, reflete 

justamente se o processo de implantação do PRM-MFC trouxe apenas benefícios 

quantitativos, relativos ao referido aumento do número de profissionais, da oferta de 
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vagas e disponibilidade de tempo integral; ou se este aumento na quantidade esteve 

aliado também a benefícios qualitativos do serviço, onde podem ser analisados 

fatores relacionados à qualidade de atendimento e humanização.  

 

 

6.2.2 Qualidade do atendimento após a Implantação do PRM-MFC 

 

 

Um dos pontos relatados pelos entrevistados está relacionado à 

qualidade do atendimento prestado durante a execução do PRM-MFC, sendo este 

indicador classificado como categoria inicial, e avaliado neste momento, objetivando 

interpretar o ponto de vista dos atores sociais relativos ao impacto da execução do 

processo.  

De acordo com Savassi (2010, p. 3):  

 

Um dos aspectos fundamentais da qualidade de um serviço refere-se à 
satisfação de seu usuário.  A percepção do usuário interferirá na 
acessibilidade, na criação de vínculos e na consequente horizontalidade do 
cuidado, e terá reflexos na capacidade da equipe para coordenar o cuidado. 
A satisfação do usuário é perseguida pelos profissionais do serviço, 
pesquisadores e gestores. Alguns fatores parecem comuns a todos os 
cenários, como viver próximo ao Centro de Saúde e ter menor 
remuneração. Os usuários geralmente demonstram maiores índices de 
satisfação em relação a médicos e menores em relação a exames; 
geralmente, a insatisfação se relaciona à medicação fornecida nas unidades 
ou na demora em serviços de propedêutica. Mesmo em relação aos 
profissionais de saúde, a maioria das queixas se refere a problemas de 
comunicação, e menos em relação a sua competência profissional [...] O 
próprio conceito de satisfação é controverso e nem sempre compreendido 
pelo paciente. Os usuários não se declaram espontaneamente “satisfeitos” 
ao descrever o serviço, a satisfação do paciente não depende apenas da 
boa qualidade do cuidado e a “insatisfação” pode se manifestar somente em 
desfechos negativos (SAVASSI, 2010, p. 3). 

 

A interpretação da satisfação do usuário e dos demais atores sociais, é 

um indicador de grande valia, pois, através deste norteador é possível reorganizar o 

modelo assistencial, direcionando-o às demandas e necessidades de saúde daquele 

público específico, reforçando que cada localidade apresenta demandas baseadas 

em suas características e peculiaridades. 

  

Ah foi muito bom. Melhorou bastante. (F3) 
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[...] eu acho que melhorou muito a saúde em tudo [...] Eu acho que 
melhorou e muito. (F2) 
 
Uai foi ótimo. (F4) 
 
[...] mas foi bom, pra nos foi uma melhora de 100%, pra nós, pros pacientes, 
pros usuários do SUS foi ótimo. (F5) 
 
O impacto foi muito positivo [...] E muito além disso, a qualidade da saúde 
ofertada. (G2) 
Então, na realidade assim, o impacto foi muito positivo. (G3) 
 
Foi muito positivo, através dele nos conseguimos profissionais engajados, 
é...acadêmicos né, e que isso deu um plus para a saúde [...] Eu diria que foi 
um marco na saúde de Ipuã. (G4) 
 
Olha, na verdade eu acho que foi bem positivo assim. Eu acho que tanto pra 
mim, quanto para a unidade, né?. (R1)  
 
Então as pessoas tão gostando mais desse método atual do que do 
anterior. Essa é a impressão que eu tenho. (R3) 
 
Sim, já ouvi falar muito bem daqui. O pessoal está falando muito bem deste 
posto. (U1) 
 
Ai, melhorou muitas coisas né? [...] Ai foi tudo bem né, graças a Deus, 
atende a gente muito bem. Quando a gente precisa a gente vem e é muito 
bem atendido, é muito bom. (U2) 
 
Ai eu achei melhor assim, que quando a gente vem cá eles tratam bem a 
gente, eu achei bom. (U3) 
 
Muita, somos bem atendidas, somos bem recebidas, tanto pelos médicos, 
quanto pelos funcionários. Eu gosto muito deles, adoro. Adoro os 
funcionários. Adoro o Dr. G3, eu gosto muito dele, ele é muito atencioso 
com a gente. (U4) 
 
Melhorou muito, melhorou bastante, eu acho que melhorou [...] Sim, eu 
gosto também muito do atendimento aqui, aqui é bom, Dr. G3 também é 
bom, médico bom, atencioso, eu gosto, não tenho nada o que falar mal, 
aqui é muito bom. (U5) 
 
Ah observei que ficou até melhor [...] É ficou melhor. (U6) 
 
Nunca teve reclamação não. (U8) 
 
[...] como eu sou nova na cidade, pra mim, fui bem atendida desde que 
cheguei aqui. Eles dão muita prioridade para o paciente. (U9) 
 
Sim né, o atendimento ficou melhor. E aí a necessidade do povo foi mais 
atendida, né, no caso disso, na questão da saúde. (U10) 
 
Ai, creio eu que sim né, mudou muito o atendimento. Parece que o pessoal 
não reclama muito mais né, que não tem tanta espera. Tá melhor, graças a 
Deus. (U11)  

 

Podemos inferir que a execução do PRM trouxe benefícios aos atores 

sociais quando analisada a percepção da qualidade do serviço antes e após, o 
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processo de implantação da Residência Médica. Interessante a interpretação de que 

tanto a população, quanto a gestão e funcionários, assim como os médicos 

residentes entenderam como positivo as atividades do PRM-MFC.  

Os usuários do SUS relatam que houve melhoria na qualidade da 

assistência, assim como agilidade e resolutividade, prioridade ao paciente, 

atendimento humanizado, sendo estes fatores relacionados diretamente à 

contemplação das necessidades de saúde desta população.  

 

 

6.2.3 Qualificação médica após a Implantação do PRM-MFC 

  

 

Durante a análise das entrevistas, ficou evidente as menções relativas 

à qualificação dos profissionais da assistência, abrangendo toda a equipe 

interdisciplinar, e tais resultados denotam que houve incremento na qualidade do 

atendimento através do melhor preparo da equipe assistente.  

Justino (2015), pôde observar em sua pesquisa que estudou a 

implementação do PRM-MFC em unidades do Rio de Janeiro/RJ (PRMFC-Rio), que 

a inserção do programa nas Unidades de Saúde refletiu na exigência de se obter a 

melhoria da qualidade dos demais profissionais e também da organização do 

serviço, fato que talvez seja justificado por ser um espaço de constantes reflexões 

sobre o processo de trabalho.  

 

 A forma de olhar, de avaliar e de trabalhar mesmo né, como que mudou. 
(F1) 

E eles são muito dedicados. Então foi muito bom. (F3) 

Dra. R1 uma ótima médica, o Dr. G3.... então pro nosso município foi muito 
bom, o impacto foi ótimo, de verdade. (F5) 

E foi bom. Foi bom porque os médicos que ele trouxe são excelentes 
médicos, tanto no atendimento, quanto no diagnóstico foi primordial. (F6) 

A qualidade da saúde, o nível de conhecimento do médico melhorou [...]. 
(G2) 

A sorte é que a gente deu sorte nos residentes, eu sempre te falei isso. 
Porque a Dra. R1. é um doce de pessoa, uma pessoa muito boa, e 
tecnicamente muito preparada e estudiosa. O Dr. R2 idem, também é 
fantástico, tem um perfil muito bacana, estudioso também e isso ajudou 
muito. [...] Hoje nós temos uma atenção primária aqui, que é altamente 
consistente, boa, eu diria sem medo de errar e não devendo nada a 
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ninguém, das melhores unidades, não tenho nenhuma dúvida disso. Claro 
que se a gente tem um suporte de uma universidade mais forte do ponto de 
vista teórico, isso favorece, evidentemente. Mas a nossa atenção primária, 
por conta da residência melhorou muito. [...] Então hoje não se pensa mais 
o serviço sem médico de família, sem o processo da residência. [...] E hoje, 
Ipuã é um a referência, internamente, externamente, por conta desse 
processo. (G3) 

Foi muito positivo, através dele nos conseguimos profissionais engajados, 
é...acadêmicos né, e que isso deu um plus para a saúde. O pessoal estuda 
muito, reunião, estudo de caso, então foi assim um diferencial. Eu diria que 
foi um marco na saúde de Ipuã. (G4) 

[...] eu acho que a unidade percebia um movimento diferente em relação 
aos estudos, em relação ao movimento científico [...]. (R1) 

[...] então eu comecei a me tornar mais acadêmico e estudar a Medicina de 
Família de fato. [...] Porque o município já vem de há um tempo preparando 
as equipes que têm perfil de equipe de medicina de família, então a gente já 
tinha agente comunitário com perfil de agente, então já sabe como funciona 
o serviço, é... na unidade, os últimos a se especializarem foram o médico, 
depois o enfermeiro. (R2) 

 

De acordo com Figueiredo et al. (2017, p. 736):  

 

Os médicos pesquisados referiram que a equipe, ao desempenhar um 
trabalho multiprofissional, facilita o manejo do cuidado com o paciente, 
evitando, assim, que a solicitação de exames seja realizada de forma 
desnecessária. Destaca-se o papel desempenhado pelos agentes 
comunitários de saúde, que fazem a interlocução de informações entre a 
equipe e os usuários, visto no depoimento a seguir. O trabalho 
multiprofissional tem sido considerado um critério de qualidade da APS 
(FIGUEIREDO et al. 2017, p. 736). 

 

O estudo citado acima, esclarece a relação fundamental de 

coexistência e correlações, da interprofissionalidade, onde cada ator social é 

essencial no processo de construção do todo. Entende-se que o PRM-MFC 

proporciona melhorias na qualidade do profissional médico, no entanto, é 

impensável alcançar a excelência caminhando sozinho.   

O processo se implantação do binômio ensino-serviços nas unidades 

de saúde permite que o conhecimento científico e acadêmico, permeie-se dentre os 

variados profissionais que compõem a equipe de saúde, que acabam se 

acostumando a participar de constantes processos de atualização e reciclagem, 

adequação da realidade à utilização de protocolos de excelência em saúde, 

proporcionando incremento direto na qualidade da assistência prestada.  
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6.2.4 Realidade do PRM-MFC 

 

 

Ainda relativo às categoriais iniciais, este pesquisador pode observar 

algumas dificuldades e facilidades relatadas, porém, não entende como necessário 

classifica-las como tal, criando a partir deste pensamento esta categoria, que 

permite melhor compreensão do contexto de realidade da execução das atividades 

do PRM-MFC. Alguns contrapontos podem ser previstos e permitir ajustes das 

atividades da equipe gestora, outros são evidenciados com o andamento do 

processo e servem de indicadores para planejamento das atividades aos anos 

sequenciais.  

Entre os funcionários e usuários do SUS não ficam evidenciadas 

dificuldades, quando foram questionados sobre pontos negativos, conforme 

podemos observar abaixo: 

 

Não, não tivemos ponto negativo aqui não, foi muito bom. (F1) 
 
De jeito nenhum, eu acho que só positivo, negativo não. (F2) 
 
Não que eu vi não, que a gente tem trabalhado aqui junto, não teve 
negatividade nenhuma não, por enquanto. (F4) 
 
Não, que eu notei, que a gente...reclamação nenhuma. Foi muito bom 
mesmo. De verdade. (F5) 
 
Não teve, até hoje assim o que a gente observa, não teve. Foi só para 
acrescentar. (F6)  
 
Não eu nunca tive nenhum problema aqui. (U1) 
 
Não ficou não, ficou mió. (U2) 
 
Não, não piorou não, ficou bom, tá ótimo assim, eu acho que deveria 
continuar. (U4)  
 
Nenhum, pra mim foi tudo ótimo. (U5) 
 
Não, eu creio que melhora, achei melhora. (U6)  
 
Toda vez que eu sempre precisei, fui sempre bem atendida, não tem do que 
ficar reclamando não. (U7) 
 
Não nenhum, tudo só de positivo. (U10) 

 

Quando questionamos a equipe gestora e os médicos residentes, é 

possível observar alguns percalços, que após analisados passaram a ser temática 
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na constituição de novos protocolos implantados, assim como no provisionamento 

de recursos e adequação das políticas públicas em vigência, à realidade do 

município. Dentre eles foi relatado por algumas vezes a demanda aumentada do 

número de exames, o que poderia ter sido previsto, uma vez que o aumento da 

oferta de atendimentos e consultas, resultaria em maior assistência e 

consequentemente incremento destes valores, no entanto, refletindo a longo prazo 

em melhorias dos indicadores de saúde conforme pode-se analisar nos dados 

quantitativos relativos à oferta de atendimentos, exames e internações.  

 

Um ponto negativo é o aumento da demanda dos exames, igual a G2 falou 
que gerou uma economia maior, mas que a gente percebeu que a longo 
prazo, foi resolutivo. (G1)  
 
Um ponto negativo, repensando isso, no ano de implantação, a gente teve 
um aumento no número de exames ofertados, estava muito além do 
conveniado, isso teve impacto negativo para economia do município, mas a 
gente conseguiu a longo prazo ajeitar isso. (G2)  

 

De acordo com Figueiredo et al. (2017), que realizou um estudo sobre 

a solicitação de exames na APS, foi possível observar nos relatos que o ensino 

sobre a solicitação de exames complementares no curso médico tem ocorrido de 

forma incipiente e fragmentada, o que pode repercutir em sua maneira de lidar com 

esse recurso diagnóstico, sem reconhecer a importância do seu uso racional, 

contribuindo para uma indicação inapropriada. Tal relato reforça o fato de que a 

Residência Médica atuar como instrumento educador e norteador das ações destes 

futuros médicos especialistas em Medicina de Família e Comunidade, objetivando 

requisição otimizada e consciente de exames, adequada às reais necessidades de 

saúde daquela população. O sistema organizacional do ensino serviço, 

fundamentado na forma compartimentalizada, a partir das diferentes especialidades 

médicas, se confronta com a realidade da atuação médica generalista da APS, o 

que pode comprometer a prática apropriada de solicitação de exames pelo médico 

de família. 

Ainda baseado no estudo de Figueiredo et. al (2017), foi evidenciado 

que a solicitação de exames pelos médicos dentro do contexto da ESF tem sido 

direcionada, prioritariamente, a alcançar o objetivo central da APS, de promover a 

saúde e prevenir doenças, considerando, conjuntamente, as características clínicas, 

sociodemográficas e culturais dos pacientes, sendo que foi possível inferir que os 
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resultados dos exames solicitados foram fatores de importante contribuição para que 

houvesse planejamento e realização de ações de promoção de saúde e prevenção 

de doenças, com destaque para as atividades de educação em saúde.  

 

O único problema nosso que foi na última prova nós não tivemos residentes, 
passaram os três, que nós temos três vagas, mas ficamos um ano sem 
Residentes do primeiro ano. Agora esse ano a gente espera que terá mais 
profissionais. (G4)  
 
Eu acho que se tivesse ponto negativo mesmo é a falta de estrutura, porque 
pra comunidade em si eu acho que só tem pontos positivos e ganhos né. 
(R1)  
 
Sim, eu acho que houve pontos negativos, uns deles, como eu era residente 
sozinho aqui, na verdade, não era ombro a ombro e eu não tinha residente 
do segundo ano, algumas demandas do próprio programa de residência me 
tiram da minha unidade, então eu tive que fazer estágio de urgência e 
emergência, tive que fazer estágio de GO, de todas as grandes áreas, então 
aí neste momento eu estava fora da minha área, e a minha área estava 
descoberta de médico e isso foi um ponto negativo. [...] A disponibilidade, os 
tempos são um pouco precários, por exemplo o nosso preceptor não mora 
no município, então em situações ele não podia estar por aqui em horário 
que a gente podia. Então, eu acho que essa foi a dificuldade do serviço. 
(R2) 
 
Deixa eu pensar, bem, em primeiro lugar tira todo mundo da zona de 
conforto, então, o pessoal da minha unidade tá bem possesso, algumas 
pessoas, com as mudanças que tá tendo. Elas não aceitaram muito bem a 
ideia do acesso avançado num primeiro momento, porque surgiu serviço a 
mais [...] Eu só acho que na situação atual, a gente tá quase na...na... boca 
do pote, tá quase transbordando de serviço (risos). O acesso avançado vai 
me ajudar muito, só que até implantar eu tô me cansando bastante. (R3) 

 

Reigada (2017, p. 2), conseguiu avaliar em seu estudo que: 

 

Durante os primeiros meses da residência, foi notória a sobrecarga de 
trabalho dos profissionais dessas equipes. Além de verbalizar seu cansaço, 
residentes e enfermeiros não tinham horário de almoço e era comum 
continuarem atendendo aos pacientes após o horário de fechamento da 
unidade, principalmente de segunda a quarta-feira. Às quintas e sextas-
feiras, alguns horários ficavam ociosos. Somada a essa insatisfação dos 
profissionais, a preceptora aplicou uma avaliação 360° ao fim do primeiro 
trimestre e percebeu que, apesar da unanimidade dos pacientes aprovar o 
atendimento pelas residentes, todos apontaram o tempo de espera na 
unidade como ponto negativo que implicava na satisfação com o serviço. 
Por fim, notamos que os mesmos pacientes se repetiam nas consultas ao 
longo das semanas, com pouca resolutividade no cuidado. Sendo assim, foi 
desenvolvida a seguinte intervenção, com o objetivo de reavaliar o processo 
de trabalho das equipes e aumentar a satisfação de pacientes e 
profissionais (REIGADA, 2017, p. 2). 
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O excesso de serviço, citado pelo residente, foi um fator considerado 

como grave, pois, pode trazer efeitos negativos para o aprendizado do discente, 

assim como para a população assistida. Talvez fosse necessário realinhar o sistema 

de atendimento para que o acesso avançado pudesse ser realizado como 

preconizado, sem sobrecargas discrepantes.  

A existência do internato médico em conjunto com a residência, 

permite benefícios, porém, segundo o relato dos residentes, em alguns momentos, 

trouxe dificuldades, devido a falta de salas para todos os profissionais, estas 

deficiências estruturais, poderiam ser corrigidas com melhor planejamento das 

atividades do serviço, evitando constrangimentos.  

A necessidade de realizar planejamento, para que as atividades do 

PRM-MFC aconteçam na maior parte do tempo e/ou integralmente supervisionadas, 

por preceptores qualificados, fica evidente com o relato do residente que atuou 

sozinho na unidade. Reforçando que nos momentos em que o residente tinha de sair 

para atuar nos estágios de especialidades, pertencentes ao cronograma de ensino, 

a sua unidade ficava descoberta, o que preocupava o discente e privava a 

população de assistência em tempo integral. Tais dificuldades, podem ser 

relacionadas, a existência de apenas um profissional preceptor no município, pela 

distância geográfica existente entre as unidades, por se tratar do ano de implantação 

do programa, sendo que com o transcorrer das atividades, e de novos residentes, 

tais problemas foram solucionados, tendo em vista que permaneceram dois 

residentes juntos, sendo um do primeiro e outro do segundo ano, em cada unidade.  

A escuta triangulada dos diferentes atores sociais, permite entender as 

reais necessidades de cada público, e somadas inferir adequações necessárias para 

otimizar as atividades do PRM-MFC.  

 

 

6.3 A MUDANÇA NO OLHAR COM O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO PRM-

MFC 

 

O processo de implantação dos Programas de Residência Médica em 

Medicina de Família e Comunidade traz inúmeras considerações quantitativas, como 

as previamente citadas, porém, um dos quesitos mais interessantes será relatado 
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por esta categoria final, onde será deliberado sobre a mudança paradigmática do 

olhar.  

 

 

6.3.1 O processo de ultrapassagem paradigmática 

 

 

Todo processo de mudança está relacionado à quebra de padrões e 

consequentemente de paradigmas, e nem sempre estas alterações são 

imediatamente aceitas, ora não se encaixam aos padrões ou sequer são 

compreendidas.  

De acordo com Anderson (2004, p. 1):  

 
Mudar, no âmbito individual, comportamentos e atitudes constitui um 
processo complexo. Envolve disponibilidade interior, reflexão, motivação, 
genuína e clareza de propósitos. Todas essas condições em conjunto, 
poderão formar um ambiente facilitador para iniciar o caminho da 
transformação. Colocado no âmbito de uma nação, o processo de mudança 
é ainda mais complexo. Não envolve apenas um, mas milhões de atores, 
cada um com sua crença, seu olhar, com sua possibilidade de compreensão 
e capacidade de intervenção (ANDERSON, 2004, p. 1). 

 

Fato é que decorrente deste grande processo de transformação, foi 

possível analisar quesitos nem sempre palpáveis, porém, extremamente 

importantes, que outrora não eram percebidos.  

 

Foi muito bom né, aí a gente ficou com dois médicos, com um olhar 
diferente e a população gostou muito, foi muito bom. [...] A forma de olhar, 
de avaliar e de trabalhar mesmo né, como que mudou. O olhar foi muito 
diferente para a família como um todo. (F1) 
 
O impacto da mudança da cultura de atendimento, antes era muito 
assistencialista, muito curativa. Hoje o impacto foi da cultura mesmo que o 
atendimento é centrado no atendimento individual, principalmente o coletivo, 
eu acho que o impacto da cultura mudou muito. [...] dar prioridade para os 
pacientes com maior necessidade, um olhar diferente nestes atendimentos, 
ser mais resolutivo. (G1) 
 
[...] dessa maior humanização, do maior contato com o paciente que a 
medicina de família traz, a gente consegue ver um olhar mais para o 
paciente e não só ver a doença né, então a gente tem uma relação maior 
entre médico e paciente, então a gente vê o paciente em si, não vê tanto a 
doença. [...] A questão de ver o paciente como um todo. Não só a doença. 
Aquela, a gente não vê o paciente, aquele modelo hospitalocêntrico, enfim, 
e sim o paciente inserido na comunidade, o paciente inserido na família, 
enfim, o paciente em si e não a doença dele. (R1) 
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A gente começa a ter uma visão diferente, a gente começa a entender o 
porque a gente faz um genograma, porque se faz a estratificação de risco, 
entender, então a grande vantagem que eu vejo é que a gente começa a se 
familiarizar com as ferramentas que o SUS disponibiliza. (R2) 
 
Eu acho muito legal, a Medicina de Família abre espaço para a gente 
aplicar o que que é Medicina de verdade né. (R3) 
 
Adorei todos eles pela atenção e te priorizar, conversa bastante. Puxa tudo 
o que você tem entalado que às vezes, não quer sair, eles vão lá, te puxa, 
puxa, pra mim tá ótimo. (U9) 

  

Anderson (2004, p. 1):  

 

No processo de constituição de novos referenciais, na fase de transição de 
paradigmas, talvez um dos maiores erros, que podemos cometer é separar 
o pensar e o agir, o saber e a prática, e querer implementar o novo com 
velhos conceitos. Um processo de mudança nos está sendo exigido. Mudar, 
não somente a forma de pensar, mas concomitantemente a forma de agir 
em sintonia com o novo paradigma (ANDERSON, 2004, p. 1). 

 

A percepção desta mudança de olhar, traz à superfície, a necessidade 

de repensar atitudes, realinhar ações, mas principalmente mudar a formar de 

pensar, ajustando-a ao novo momento, ao novo paradigma. Este momento de 

transição, permite aos atores sociais o reconhecimento das fragilidades e a 

possibilidade de transformá-las em mudanças efetivas, o que implicará diretamente 

na qualidade de saúde e assistência à população.   

 

 

6.4 ASPECTOS QUANTITATIVOS DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO PRM-

MFC 

 

 

Em relação aos aspectos quantitativos da implantação do PRM-MFC, 

durante o período pesquisado, existiam dois sistemas em funcionamento, sendo 

eles, LEXIS (plataforma digital terceirizada pelo município) e-SUS (plataforma digital 

do Governo Federal). Os dados das ESF produzidos a partir desta data foram 

lançados no E-SUS, conforme legislação federal, enquanto que os dados das UBS e 

relativos a exames laboratoriais, foram digitados no LEXIS. 
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Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

O gráfico 1 mostra o número de atendimentos nas UBS, não 

pertencentes ao programa Saúde da Família, no período entre 2016 e 2019, dados 

cadastrados no sistema LEXIS, e sua interpretação permite observar que antes do 

surgimento do PRM-MFC havia um grande número de consultas fora das ESF, 

sendo que após a implantação houve redução da procura por atendimentos nas 

UBS em 8% no ano de 2017, 35% quando comparado a 2018 e é ainda maior em 

2019, onde atingiu cerca de 42%.  

Em contrapartida, é possível analisar através dos dados obtidos na 

plataforma governamental E-SUS, no Gráfico 2, que contabiliza a produção das 

ESF, que no período anterior a 2017 havia baixa oferta de vagas nas ESF, que com 

o advento da implantação do PRM-MFC apresentou incremento de 49% no primeiro 

ano, 138% no segundo ano e 116% em 2019. Estes dados, permitem constatar que 

além de possibilitar melhor oferta no número de vagas, a residência possivelmente 

melhorou também a adesão do paciente ao programa de Estratégia de Saúde da 

Família, baseado em um acesso avançado, proporcionando atendimento de 

qualidade e humanizado, associados a resolutividade dos problemas.  
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Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Pode-se ainda inferir, que a queda na quantidade de atendimentos 

entre o ano de 2018 e 2019, esteja relacionada ao controle/compensação das 

patologias desses pacientes, que apresentando suas patologias estabilizadas 

reduzem a necessidade de repetidas idas ao serviço, compatível com melhoria na 

efetividade da equipe de saúde ali inserida.  

A solicitação de exames laboratoriais, é um fator bastante importante 

para os gestores municipais e do PRM, tendo em vista o impacto financeiro no 

orçamento municipal, sendo esta a principal dificuldade citada pelos mesmos 

durante o processo de entrevistas. A inserção de médicos recém-formados, oriundos 

da universidade, iniciando o processo de especialização, traz algumas práticas e 

protocolos científicos agregados, que eventualmente tem sua aplicabilidade 

reduzida, devido a subfinanciamento dos serviços de saúde e acesso precário à 

atenção especializada. 

 Tal situação culmina em incremento do número de exames solicitados 

(Gráfico 3), que pode ser observado principalmente no primeiro ano de atividades do 

PRM-MFC, onde foram registrados 60% de aumento dessas solicitações. O impacto 

desta proporção levou a equipe gestora a confeccionar protocolos municipais 

próprios, baseados na literatura nacional e internacional, para regularizar estas 

solicitações, mantendo o respaldo técnico científico necessário, ao paciente e equipe 
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Gráfico 2: Atendimentos Médicos - ESF - Ipuã/SP 
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cuidadora, objetivando excelência na resolução dos problemas, assim como 

otimização dos recursos públicos geridos.  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

A efetividade destas ações pode ser observada através da redução em 

torno de 24% nestas solicitações, quando comparado ao ano de 2018, e em quase 

30% em 2019. É importante ressaltar que mesmo com a aplicação de ações, quando 

comparamos as solicitações de 2019 com 2016, quando ainda não estava instalado 

o programa, observa-se incremento em torno de 13%, que pode estar relacionado a 

melhoria do acesso da população ao serviço e exames, tais indicadores porém, não 

foram empecilhos para permanência do programa, tendo em vista que a equipe 

gestora observou aumento da efetividade dos serviços e melhorias dos seus 

indicadores municipais de saúde, tornando portanto este incremento em ponto 

positivo no saldo geral das ações municipais.  

A repercussão da implantação dos programas de Residência Médica 

nos municípios, não se restringe apenas à Atenção Básica, mas também ao serviço 

secundário e terciário, uma vez que quanto maior a eficiência das ações na Atenção 

Básica, menor a necessidade de internações hospitalares devido a complicações de 

patologias controláveis em ambulatório.  
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Para aferição destes dados, foi realizada análise documental das 

internações e prontuários da Santa Casa de Ipuã, relativo aos anos de 2016 à 2019, 

sendo obtidos os dados do gráficos 4 e 5.  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

O Gráfico 4 é referente ao total geral de internações hospitalares, 

realizadas na Santa Casa de Ipuã, não considerando a causa da internação, sendo 

possível analisar que inicialmente houve aumento do número de internações em 

cerca de 5%, podendo estar relacionado às melhorias de acesso e cuidado dos 

pacientes graves, que outrora, encontravam-se desassistidos ou com seguimento 

irregular.  

Nos anos subsequentes foi possível observar reduções significativas 

dos indicadores, com reduções no número de internações hospitalares, em 6% no 

ano de 2018 e 10% em 2019.  
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Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Ainda relacionado às internações hospitalares é possível inferir que em 

2016 foram internados 67% de pacientes femininos e 33% masculinos, enquanto em 

2017 foram 73% contra 27%; em 2018, 65% contra 35% e em 2019, 68% feminino 

contra 32% do sexo masculino. Esta realidade reflete grande parte dos indicadores 

nacionais, devido a mulher apresentar melhor adesão aos cuidados e serviços de 

saúde, assim como por ter expectativa de vida mais longa, quando comparada aos 

homens.  

Traçando um paralelo entre os indicadores quantitativos, é possível 

inferir que a implantação do PRM-MFC trouxe impactos positivos, de grande 

relevância ao município sede, dentre eles, aumento na oferta de serviços, melhoria 

na qualidade do atendimento, facilidade no acesso e incremento significativo na 

resolutividade dos quadros. Tais melhorias permitiram que a população tivesse 

maior adesão aos serviços da Atenção Básica, obtendo solução das questões de 

saúde, na maioria das vezes dentro da própria ESF, sem necessidade de 

internações e/ou referenciamento.  

Os indicadores da saúde hospitalar refletem claramente redução do 

número de internações no período após a implantação do PRM, o que está 

diretamente relacionado à melhoria da Atenção Básica e dos serviços de saúde 

ofertados pela rede de saúde, assim como pelo melhor controle e seguimento dos 

pacientes com doenças crônicas.  
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O matriciamento das ações de saúde, correlacionados a um serviço de 

saúde de Atenção Básica forte e resolutiva, permitem ofertar serviços de qualidade e 

eficientes aos pacientes, proporcionando melhorias a toda a rede de saúde do 

município, influenciando diretamente nas ações dos gestores e trazendo resultados 

muito positivos à população.  

A articulação do binômio ensino serviço, traz inúmeros ganhos à 

equipe de saúde, dentre eles a interação com atualizações e protocolos, discussões 

de caso clínicos, uso adequado das ferramentas de saúde (genograma, plano 

terapêutico singular, entre outros), e também dos equipamentos de saúde, como o 

CAPS, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Assistência Social entre outros, permitindo 

melhor diálogo entre estruturas tão importantes, que juntas permitem qualidade de 

assistência à saúde.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A análise do processo de implantação do Programa de Residência 

Médica em Medicina de Família e Comunidade, no município de Ipuã/SP, serve 

como referência aos demais da DRS VIII, tendo como parâmetros suas facilidades e 

dificuldades.  

A pesquisa com vertente qualitativa permitiu realizar a triangulação 

entre os diferentes atores sociais, desde usuários do Sistema de Saúde, 

funcionários, gestores e incluindo o médico residente, neste projeto, permitindo 

entendimento de que as facilidades do processo de implantação do programa 

trouxeram mais benefícios aos participantes, do que dificuldades.  

A dissertação nos permite análise de desafios relacionados ao 

processo de Implantação de PRM-MFC, dentre elas, a reflexão de que é preciso 

esperar resultados deste processo a médio e a longo prazo, devido às mudanças de 

paradigmas inerentes a ele.  

Outro fator desafiador é a realização de parcerias entre a COREME 

municipal e IES, pois, muitos gestores não compreendem que o médico residente é 

um profissional em formação, e podem querer que toda sua carga horária seja 

dedicada ao trabalho, e não ao cumprimento regular do programa acadêmico-

pedagógico vinculado à Residência. Também é fundamental que a política pública 

em educação médica seja fortalecida para não ficar dependente de mudanças 

governamentais.  

Dentre as dificuldades, foram citados a questão da burocracia do 

processo administrativo de implantação, que acaba por ser entendida como 

necessária para que se mantenha o padrão de qualidade e excelência das 

instituições que ofertam programas de residência.  

Outro desafio foi o número de exames solicitados, que no ano de 

implantação sofreu grande aumento, possivelmente relacionado ao período prévio 

de assistência deficitária, mas também, pelo aumento da adesão dos usuários SUS 

à rede de saúde devido ao aumento da oferta de vagas. Tal dificuldade foi 

diagnosticada precocemente pela equipe gestora, que prontamente junto à 
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preceptoria, iniciou formalização de protocolos, objetivando otimização e uso 

racional dos recursos e insumos de saúde.  

Em contrapartida, esta análise do processo permite trazer à tona 

contribuições muito importantes, dentre elas, a prática da Medicina mais 

humanizada, conforme preconizam os documentos legais e os pressupostos teóricos 

e acadêmicos contemporâneos, não exclusivamente dependente das pessoas, mas 

da formação acadêmica dos profissionais. Tal mudança decorre principalmente da 

formação de profissionais humanizados, permitindo a implantação de protocolos de 

atendimento humanizados.  

Uma das contribuições essenciais que se pôde observar foi a 

necessidade imperativa de valorização de todas as categorias profissionais da 

saúde, em sua interprofissionalidade, e não exclusivamente a valorização de 

médicos. A análise da Implantação de PRM-MFC, no contexto da família e 

comunidade, coloca todos os profissionais e trabalhadores da saúde em um mesmo 

patamar, porque exige um arranjo horizontal, em que cada um tem o seu papel 

destacado, sendo fundamental para que as atividades aconteçam de maneira 

correta, promovendo o acolhimento integral dos usuários. 

O aumento da oferta de vagas, a ampliação do acesso ao usuário, o 

uso de protocolos do ensino-serviço, assim como, a escuta mais qualificada e 

humanizada, permitiram importantes melhorias na qualidade do atendimento 

prestado. Houve impactados positivos na formação inicial e continuada dos 

profissionais de saúde. 

O melhor cuidado trouxe melhorias de indicadores de saúde, que ao 

médio prazo evidenciaram redução da solicitação de exames, assim como das 

internações hospitalares, principalmente com o período de vínculo e seguimento 

realizado pela ESF aos pacientes portadores de doenças crônicas.  

Ainda é possível listar contribuições positivas aos atores sociais, devido 

a investigação relevante para gestores em saúde e gestores em educação médica, 

permitindo parâmetros de melhoria e ajuste das políticas públicas atualmente 

aplicadas. Possibilita o compartilhamento de experiências e vivências, registando a 

memória da temática dos PRM-MFC.  

O desenvolvimento municipal e regional acontece de fato quando as 

políticas públicas de saúde são bem aplicadas e orientam as decisões dos gestores 

municipais e regionais, gerando resolutividade associada a economicidade, 
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proporcionando empenho racional de despesas, focado nas reais necessidades dos 

usuários. A correta aplicação dos recursos permite uso adequado dos equipamentos 

de saúde e fortalecimento da saúde pública, através da Atenção Básica, 

principalmente pela Estratégia de Saúde da Família.  

A redução do custeio de internações e tratamento de complicações de 

patologias passiveis de prevenção, e o aumento do diagnóstico precoce de 

patologias malignas e de manejo complexo estão diretamente relacionadas à 

melhora dos indicadores de saúde do município, proporcionando melhoria da 

qualidade de vida da população. 

A racionalização do custeio, associado a planejamento dos gastos 

públicos de maneira correta, promove desenvolvimento municipal e, como 

consequência, imprime regionalmente seus resultados, gerando experiências 

exitosas para os outros municípios desenvolverem.  

O processo de transformação positiva da inserção do ensino-serviço 

em municípios de pequeno porte proporciona importantes melhorias na qualidade da 

saúde ofertada à população, e este pesquisador, ao término desta pesquisa, 

consegue racionalizar que apesar das dificuldades relacionadas ao processo 

burocrático de implantação e dos percalços durante a trajetória, os benefícios 

diretamente relacionados à população são muito maiores, e, portanto, pode-se 

afirmar que a política pública deveria ser melhor aproveitada pelos gestores 

municipais, a fim de incentivar os demais municípios da DRS VIII a iniciarem projetos 

para implantação de PRM-MFC em seus municípios, e também, outros gestores em 

âmbito nacional. 

A necessidade de composição de protocolos intermunicipais, entre os 

municípios pertencentes a DRS VIII, permitiria ampliar o uso desta política de saúde, 

facilitando a ampliação dos programas de Residência Médica em Medicina de 

Família e Comunidade.  

A análise de conteúdo realizada, através da metodologia de Bardin 

(1977), permite a validação de instrumentos de coleta de dados e de formas de 

análise, para realização de novos estudos e trabalhos, permitindo a este 

pesquisador ampliar a pesquisa analisando outros PRM-MFC, de outros municípios 

e talvez regiões, em um futuro estudo multicaso.  
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Todo este processo permite fortalecimento da Atenção Primária a 

Saúde no território da DRS VIII, resultando em melhores condições de saúde à 

população e, consequentemente, contribuindo para o desenvolvimento regional. 
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APÊNDICE A – Modelos TCLE 

 

MODELO DE TCLE – FUNCIONÁRIOS ESF 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

FUNCIONÁRIOS ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

1. NOME:__________________________________________________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ________________________ SEXO: ___________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ________ / _______ / _______ 

ENDEREÇO:________________________________________________Nº ___________ APTO: ___________ 

BAIRRO: 

______________________________________CIDADE:____________________________________ 

CEP: ____________________  

TELEFONE: DDD (____) __________________ / (____) __________________ 

CARGO/FUNÇÃO: _________________________________________________________________________ 

 

Eu, _______________________________________________________, estou sendo convidado (a) a 

participar de um estudo com o nome de “Oportunidades e desafios de um processo de Implantação de 

Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade: o caso de Ipuã/SP”, cujos objetivos e 

justificativas são: pesquisar sobre o processo de Implantação da Residência Médica em Medicina de Família e 

Comunidade do Município de Ipuã/SP, analisar dados e propor políticas de saúde pública. 

A minha participação no referido estudo será no sentido de proporcionar informações para elaboração 

de dissertação sobre o processo de Implantação de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade no 

Município de Ipuã/SP.  

 Recebi, os esclarecimentos necessários sobre a pesquisa, sendo que será garantido o compromisso de 

zelar pela privacidade e sigilo das informações destes pacientes, permitindo apenas a exposição de dados 

quantitativos relativos aos diagnósticos das consultas.  

 Os riscos da pesquisa são mínimos, haja vista, que será realizado entrevistas e grupos focais, baseadas 

em roteiros pré-estabelecidos, mantendo toda privacidade, sigilo e anonimato conforme protocolo ético.  

 Também fui informado de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem precisar justificar, e de, por desejar sair da pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo à 

assistência que venho recebendo, assim como nenhuma implicação negativa trabalhista por não desejar 

responder ou participar do projeto de pesquisa.  
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 É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido o livre acesso a todas as 

informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo o que eu queira saber 

antes, durante e depois da minha participação. 

 Na hipótese de haver despesa decorrente da pesquisa esta será ressarcida desde que previamente 

combinada e autorizada; e na hipótese de ocorrer dano comprovadamente decorrente da participação na pesquisa, 

será assumida a responsabilidade pelo mesmo nos termos da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

 Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são: Thiago Alves Hungaro e Raquel Cristina 

Rangel de Jesus Cesario de Mello Paiva Ferreira e com eles poderei manter contato pelos telefones 16-99322-

8097 / 16-98162-5781 respectivamente. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética do 

desenvolvimento do Projeto de Pesquisa, entre em contato com os Pesquisadores através dos telefones 

supracitados.  

 Eu entendi as informações apresentadas neste termo. Eu tive a oportunidade para fazer perguntas e 

todas as minhas perguntas foram respondidas, sendo assim CONCORDO EM PARTICIPAR de forma 

voluntária, estando ciente que todos os meus dados serão resguardados através do sigilo que os pesquisadores se 

comprometeram e que não há nenhum valor econômico a receber ou a pagar, por minha participação. Estou 

ciente que os resultados desse estudo poderão ser apresentados em Congressos e publicados em Revistas 

Científicas, sem que minha identidade seja revelada. 

 Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi elaborado em 02 vias de igual teor, o qual 01 via 

será entregue ao Senhor (a) devidamente rubricada em todas as páginas, e a outra via será arquivada e mantida 

pelos pesquisadores por um período de 05 anos após o término da pesquisa. 

_________________, .......... de........................... de 2019. 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

Participante da Pesquisa 

RG: 

_____________________________________   _______________________________________ 

              Thiago Alves Hungaro                                                           Raquel  Rangel Cesario  

                   Pesquisador                                                                                    Orientadora 

    RG: __________________            RG: __________________ 
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MODELO DE TCLE – GESTORES 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

GESTORES MUNICIPAIS  

1. NOME:__________________________________________________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ________________________ SEXO: ___________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ________ / _______ / _______ 

ENDEREÇO:________________________________________________Nº ___________ APTO: ___________ 

BAIRRO: 

______________________________________CIDADE:____________________________________ 

CEP: ____________________  

TELEFONE: DDD (____) __________________ / (____) __________________ 

CARGO/FUNÇÃO: _________________________________________________________________________ 

 

Eu, _______________________________________________________, estou sendo convidado (a) a 

participar de um estudo com o nome de “Oportunidades e desafios de um processo de Implantação de 

Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade: o caso de Ipuã/SP”, cujos objetivos e 

justificativas são: pesquisar sobre o processo de Implantação da Residência Médica em Medicina de Família e 

Comunidade do Município de Ipuã/SP, analisar dados e propor políticas de saúde pública. 

A minha participação no referido estudo será no sentido de proporcionar informações para elaboração 

de dissertação sobre o processo de Implantação de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade no 

Município de Ipuã/SP.  

 Recebi, os esclarecimentos necessários sobre a pesquisa, sendo que será garantido o compromisso de 

zelar pela privacidade e sigilo das informações destes pacientes, permitindo apenas a exposição de dados 

quantitativos relativos aos diagnósticos das consultas.  

 Os riscos da pesquisa são mínimos, haja vista, que será realizado entrevistas e grupos focais, baseadas 

em roteiros pré-estabelecidos, mantendo toda privacidade, sigilo e anonimato conforme protocolo ético.  

 Também fui informado de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem precisar justificar, e de, por desejar sair da pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo à 

assistência que venho recebendo, assim como nenhuma implicação negativa trabalhista por não desejar 

responder ou participar do projeto de pesquisa.  

 É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido o livre acesso a todas as 

informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo o que eu queira saber 

antes, durante e depois da minha participação. 
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 Na hipótese de haver despesa decorrente da pesquisa esta será ressarcida desde que previamente 

combinada e autorizada; e na hipótese de ocorrer dano comprovadamente decorrente da participação na pesquisa, 

será assumida a responsabilidade pelo mesmo nos termos da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

 Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são: Thiago Alves Hungaro e Raquel Cristina 

Rangel de Jesus Cesario de Mello Paiva Ferreira e com eles poderei manter contato pelos telefones 16-99322-

8097 / 16-98162-5781 respectivamente. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética do 

desenvolvimento do Projeto de Pesquisa, entre em contato com os Pesquisadores através dos telefones 

supracitados.  

 Eu entendi as informações apresentadas neste termo. Eu tive a oportunidade para fazer perguntas e 

todas as minhas perguntas foram respondidas, sendo assim CONCORDO EM PARTICIPAR de forma 

voluntária, estando ciente que todos os meus dados serão resguardados através do sigilo que os pesquisadores se 

comprometeram e que não há nenhum valor econômico a receber ou a pagar, por minha participação. Estou 

ciente que os resultados desse estudo poderão ser apresentados em Congressos e publicados em Revistas 

Científicas, sem que minha identidade seja revelada. 

 Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi elaborado em 02 vias de igual teor, o qual 01 via 

será entregue ao Senhor (a) devidamente rubricada em todas as páginas, e a outra via será arquivada e mantida 

pelos pesquisadores por um período de 05 anos após o término da pesquisa. 

_________________, .......... de........................... de 2019. 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

Participante da Pesquisa 

RG: 

_____________________________________   _______________________________________ 

              Thiago Alves Hungaro                                                           Raquel  Rangel Cesario  

                   Pesquisador                                                                                    Orientadora 

RG: __________________            RG: __________________ 
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MODELO DE TCLE – MÉDICOS RESIDENTES 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

MÉDICOS RESIDENTES  

1. NOME:__________________________________________________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ________________________ SEXO: ___________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ________ / _______ / _______ 

ENDEREÇO:________________________________________________Nº ___________ APTO: ___________ 

BAIRRO: 

______________________________________CIDADE:____________________________________ 

CEP: ____________________  

TELEFONE: DDD (____) __________________ / (____) __________________ 

CARGO/FUNÇÃO: _________________________________________________________________________ 

 

Eu, _______________________________________________________, estou sendo convidado (a) a 

participar de um estudo com o nome de “Oportunidades e desafios de um processo de Implantação de 

Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade: o caso de Ipuã/SP”, cujos objetivos e 

justificativas são: pesquisar sobre o processo de Implantação da Residência Médica em Medicina de Família e 

Comunidade do Município de Ipuã/SP, analisar dados e propor políticas de saúde pública. 

A minha participação no referido estudo será no sentido de proporcionar informações para elaboração 

de dissertação sobre o processo de Implantação de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade no 

Município de Ipuã/SP.  

 Recebi, os esclarecimentos necessários sobre a pesquisa, sendo que será garantido o compromisso de 

zelar pela privacidade e sigilo das informações destes pacientes, permitindo apenas a exposição de dados 

quantitativos relativos aos diagnósticos das consultas.  

 Os riscos da pesquisa são mínimos, haja vista, que será realizado entrevistas e grupos focais, baseadas 

em roteiros pré-estabelecidos, mantendo toda privacidade, sigilo e anonimato conforme protocolo ético.  

 Também fui informado de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem precisar justificar, e de, por desejar sair da pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo à 

assistência que venho recebendo, assim como nenhuma implicação negativa trabalhista por não desejar 

responder ou participar do projeto de pesquisa.  

 É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido o livre acesso a todas as 

informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo o que eu queira saber 

antes, durante e depois da minha participação. 
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 Na hipótese de haver despesa decorrente da pesquisa esta será ressarcida desde que previamente 

combinada e autorizada; e na hipótese de ocorrer dano comprovadamente decorrente da participação na pesquisa, 

será assumida a responsabilidade pelo mesmo nos termos da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

 Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são: Thiago Alves Hungaro e Raquel Cristina 

Rangel de Jesus Cesario de Mello Paiva Ferreira e com eles poderei manter contato pelos telefones 16-99322-

8097 / 16-98162-5781 respectivamente. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética do 

desenvolvimento do Projeto de Pesquisa, entre em contato com os Pesquisadores através dos telefones 

supracitados.  

 Eu entendi as informações apresentadas neste termo. Eu tive a oportunidade para fazer perguntas e 

todas as minhas perguntas foram respondidas, sendo assim CONCORDO EM PARTICIPAR de forma 

voluntária, estando ciente que todos os meus dados serão resguardados através do sigilo que os pesquisadores se 

comprometeram e que não há nenhum valor econômico a receber ou a pagar, por minha participação. Estou 

ciente que os resultados desse estudo poderão ser apresentados em Congressos e publicados em Revistas 

Científicas, sem que minha identidade seja revelada. 

 Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi elaborado em 02 vias de igual teor, o qual 01 via 

será entregue ao Senhor (a) devidamente rubricada em todas as páginas, e a outra via será arquivada e mantida 

pelos pesquisadores por um período de 05 anos após o término da pesquisa. 

_________________, .......... de........................... de 2019. 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

Participante da Pesquisa 

RG: 

_____________________________________   _______________________________________ 

              Thiago Alves Hungaro                                                           Raquel  Rangel Cesario  

                   Pesquisador                                                                                    Orientadora 

RG: __________________            RG: __________________ 
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MODELO DE TCLE – USUÁRIOS SUS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

USUÁRIOS SUS  

1. NOME:__________________________________________________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ________________________ SEXO: ___________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ________ / _______ / _______ 

ENDEREÇO:________________________________________________Nº ___________ APTO: ___________ 

BAIRRO: 

______________________________________CIDADE:____________________________________ 

CEP: ____________________  

TELEFONE: DDD (____) __________________ / (____) __________________ 

CARGO/FUNÇÃO: _________________________________________________________________________ 

 

Eu, _______________________________________________________, estou sendo convidado (a) a 

participar de um estudo com o nome de “Oportunidades e desafios de um processo de Implantação de 

Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade: o caso de Ipuã/SP”, cujos objetivos e 

justificativas são: pesquisar sobre o processo de Implantação da Residência Médica em Medicina de Família e 

Comunidade do Município de Ipuã/SP, analisar dados e propor políticas de saúde pública. 

A minha participação no referido estudo será no sentido de proporcionar informações para elaboração 

de dissertação sobre o processo de Implantação de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade no 

Município de Ipuã/SP.  

 Recebi, os esclarecimentos necessários sobre a pesquisa, sendo que será garantido o compromisso de 

zelar pela privacidade e sigilo das informações destes pacientes, permitindo apenas a exposição de dados 

quantitativos relativos aos diagnósticos das consultas.  

 Os riscos da pesquisa são mínimos, haja vista, que será realizado entrevistas e grupos focais, baseadas 

em roteiros pré-estabelecidos, mantendo toda privacidade, sigilo e anonimato conforme protocolo ético.  

 Também fui informado de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem precisar justificar, e de, por desejar sair da pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo à 

assistência que venho recebendo, assim como nenhuma implicação negativa trabalhista por não desejar 

responder ou participar do projeto de pesquisa.  

 É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido o livre acesso a todas as 

informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo o que eu queira saber 

antes, durante e depois da minha participação. 
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 Na hipótese de haver despesa decorrente da pesquisa esta será ressarcida desde que previamente 

combinada e autorizada; e na hipótese de ocorrer dano comprovadamente decorrente da participação na pesquisa, 

será assumida a responsabilidade pelo mesmo nos termos da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

 Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são: Thiago Alves Hungaro e Raquel Cristina 

Rangel de Jesus Cesario de Mello Paiva Ferreira e com eles poderei manter contato pelos telefones 16-99322-

8097 / 16-98162-5781 respectivamente. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética do 

desenvolvimento do Projeto de Pesquisa, entre em contato com os Pesquisadores através dos telefones 

supracitados.  

 Eu entendi as informações apresentadas neste termo. Eu tive a oportunidade para fazer perguntas e 

todas as minhas perguntas foram respondidas, sendo assim CONCORDO EM PARTICIPAR de forma 

voluntária, estando ciente que todos os meus dados serão resguardados através do sigilo que os pesquisadores se 

comprometeram e que não há nenhum valor econômico a receber ou a pagar, por minha participação. Estou 

ciente que os resultados desse estudo poderão ser apresentados em Congressos e publicados em Revistas 

Científicas, sem que minha identidade seja revelada. 

 Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi elaborado em 02 vias de igual teor, o qual 01 via 

será entregue ao Senhor (a) devidamente rubricada em todas as páginas, e a outra via será arquivada e mantida 

pelos pesquisadores por um período de 05 anos após o término da pesquisa. 

_________________, .......... de........................... de 2019. 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

Participante da Pesquisa 

RG: 

_____________________________________   _______________________________________ 

              Thiago Alves Hungaro                                                           Raquel  Rangel Cesario  

                   Pesquisador                                                                                    Orientadora 

RG: __________________            RG: __________________ 
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APÊNDICE B – Roteiros de Pesquisa Semi-Estruturados 

 

ROTEIRO DE PESQUISA – FUNCIONÁRIOS ESF 

Roteiro de Pesquisa do Projeto “Oportunidades e desafios de um processo de 

Implantação de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade: o 

caso de Ipuã/SP”.  

1) Como aconteceu o Processo de Implantação do Programa de Residência 

Médica em Medicina de Família e Comunidade na sua Unidade? 

2) Qual o impacto da Implantação do Programa de Residência Médica em 

Medicina de Família e Comunidade na sua Unidade? 

3) Quais os pontos positivos do Programa de Residência Médica em 

Medicina de Família e Comunidade na sua Unidade? 

4) Quais os pontos negativos do Programa de Residência Médica em 

Medicina de Família e Comunidade na sua Unidade? 

 

 

ROTEIRO DE PESQUISA – GESTORES 

Roteiro de Pesquisa do Projeto “Oportunidades e desafios de um processo de 

Implantação de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade: o 

caso de Ipuã/SP”.  

1) Como aconteceu o Processo de Implantação do Programa de Residência 

Médica em Medicina de Família e Comunidade na sua Unidade? 

2) Qual o impacto da Implantação do Programa de Residência Médica em 

Medicina de Família e Comunidade na sua Unidade? 

3) Quais os pontos positivos do Programa de Residência Médica em 

Medicina de Família e Comunidade na sua Unidade? 

4) Quais os pontos negativos do Programa de Residência Médica em 

Medicina de Família e Comunidade na sua Unidade? 
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ROTEIRO DE PESQUISA – MÉDICOS RESIDENTES 

Roteiro de Pesquisa do Projeto “Oportunidades e desafios de um processo de 

Implantação de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade: o 

caso de Ipuã/SP”.  

1) Como aconteceu o Processo de Implantação do Programa de Residência 

Médica em Medicina de Família e Comunidade na sua Unidade? 

2) Qual o impacto da Implantação do Programa de Residência Médica em 

Medicina de Família e Comunidade na sua Unidade? 

3) Quais os pontos positivos do Programa de Residência Médica em 

Medicina de Família e Comunidade na sua Unidade? 

4) Quais os pontos negativos do Programa de Residência Médica em 

Medicina de Família e Comunidade na sua Unidade? 

 

 

ROTEIRO DE PESQUISA – USUÁRIOS SUS 

Roteiro de Pesquisa do Projeto “Oportunidades e desafios de um processo de 

Implantação de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade: o 

caso de Ipuã/SP”.  

1) Você notou alguma diferença no Posto de Saúde depois que o(s) 

Médico(s) Residente(s) começaram a trabalhar aqui? 

2) Quais os pontos positivos você observou com os Médicos Residentes 

trabalhando no Posto de Saúde?  

3) Quais os pontos negativos você observou com os Médicos Residentes 

trabalhando no Posto de Saúde?  
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APÊNDICE C - Entrevistas 

 

Funcionário 1 (F1):  

 Pergunta 1: “É ele começou através da Dra. R1 e do Dr. G3 que era o médico 

responsável por ela. Começou, em 2016, né, e a gente ficou aqui com os dois 

médicos”.  

 Pergunta 2: “Foi muito bom né, aí a gente ficou com dois médicos, com um 

olhar diferente e a população gostou muito, foi muito bom”. 

 Pergunta 3: “A forma de olhar, de avaliar e de trabalhar mesmo né, como que 

mudou. O olhar foi muito diferente para a família como um todo. Aumentou a 

quantidade de atendimento para a população”. 

 Pergunta 4: “Não, não tivemos ponto negativo aqui não, foi muito bom”.  

 

Funcionário 2 (F2):  

 Pergunta 1: “Como assim, não entendi. (Repete-se a pergunta). Eu estou aqui 

faz dois anos, então não sei quando foi que chegou. Mas eu tô na unidade faz 

dois anos”.  

 Pergunta 2: “Com certeza tem, e como tem. Eu acho que ajuda a todos em 

geral, tanto para os pacientes, quanto para nós funcionários, eu acho que 

melhorou muito a saúde em tudo. Eu acho. Com a implantação desse Saúde 

na Família. Eu acho que melhorou e muito”. 

 Pergunta 3: “Eu acho que positivo em tudo, em tudo. É em ajudar os 

pacientes que não conseguem vir até a unidade, os pacientes que precisam 

de um atendimento diferenciado, a gente consegue chegar até o paciente, eu 

acho que isso antes não conseguia, hoje a gente consegue chegar melhor ao 

paciente e poder ajudar melhor ao paciente, eu acho, eu acredito”. 

 Pergunta 4: “De jeito nenhum, eu acho que só positivo, negativo não”.  

 

Funcionário 3 (F3): 
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 Pergunta 1: “Ah foi muito bom. Melhorou bastante. Ajuda a gente a conseguir 

atender um número maior de pacientes, né. E eles são muito dedicados. 

Então foi muito bom”.  

 Pergunta 2: “Foi a melhora no atendimento, na quantidade de pessoas, de 

pacientes, que a gente conseguiu atender”. 

 Pergunta 3: “(silêncio) (repete-se a pergunta) ah..de melhora...ah o 

atendimento”. 

 Pergunta 4: “Não, não”.  

 

Funcionário 4 (F4):  

 Pergunta 1: “Bom, a nossa unidade foi depois que o Dr. G3 veio para cá, que 

chegou a Dra. R1 primeiro, isso a Dra. R1, e foi muito bom”.  

 Pergunta 2: “Uai foi ótimo, melhorou porque no caso só atendia ele,né? Veio 

ela, ficou com dois médicos né, e pros pacientes isso é muito bom, né”. 

 Pergunta 3: “Pra mim, a melhora que eu vi, foi assim, que os atendimentos 

melhoraram muito, teve mais consulta e menos falta de médico né. Porque 

agora quase não tem falta de médico na, no PSF”. 

 Pergunta 4: “Não que eu vi não, que a gente tem trabalhado aqui junto, não 

teve negatividade nenhuma não, por enquanto”.  

 

Funcionário 5 (F5):  

 Pergunta 1: “É isso foi trazido pelo Dr. G3 e Dr. X, lá de Franca, como que 

aconteceu assim eu não sei, mas foi bom, pra nos foi uma melhora de 100%, 

pra nós, pros pacientes, pros usuários do SUS foi ótimo. Eu não sei como 

aconteceu, né”.  

 Pergunta 2: “Não, o impacto foi muito bom. A gente como Agente Comunitária 

de Saúde, a gente sai nas ruas, a gente conversa com todo mundo, a gente 

tem duzentas, trezentas famílias, né, pessoas, famílias não, no total. Então 

eles foram muito bem recebidos, Dra. R1 uma ótima médica, o Dr. G3.... 

então pro nosso município foi muito bom, o impacto foi ótimo, de verdade”. 
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 Pergunta 3: “Melhorou atendimento, melhorou espera, melhorou...foi muito 

bom. Não sei falar, né. Foi muito bom, mas foi muito bom mesmo”.  

 Pergunta 4: “Não, que eu notei, que a gente...reclamação nenhuma. Foi muito 

bom mesmo. De verdade”. 

 

Funcionário 6 (F6):   

 Pergunta 1: “Então, o processo aconteceu assim com a vinda do Dr. G3, com 

a experiência dele como médico de residente, como médico de família. Então, 

ele tendo conhecimento mais nessa área, ele trouxe pra cá esse trabalho. E 

foi bom. Foi bom porque os médicos que ele trouxe são excelentes médicos, 

tanto no atendimento, quanto no diagnóstico foi primordial”.  

 Pergunta 2: “Assim, foi bom porque a unidade passou a movimentar mais, 

sabe. Às vezes as consultas eram muito limitadas, não tinha um fluxo muito 

grande de atendimento. Então com a vinda dele, passou a se atender dois 

médicos, três médicos. Então o pessoal achou muito bom. Então assim, eu 

acho que o atendimento ficou de qualidade muito boa”. 

 Pergunta 3: “O principal ponto positivo foi a agilidade no atendimento. Não ter 

que esperar, não ter que ir ao pronto socorro, sabe. Chegou aqui, tô com dor, 

preciso dessa receita, preciso daquela orientação, tava ai o doutor, tem a 

Dra.R1, que deu um suporte muito grande. Isso foi muito bom porque Saúde 

da Família é isso, então tinha-se a necessidade de ser trabalhado dessa 

forma”. 

 Pergunta 4: “Não teve, até hoje assim o que a gente observa, não teve. Foi só 

para acrescentar”.  

 

Gestor 01 (G1):  

 Pergunta 1: “É...aconteceu em 2016, neste momento eu não participava da 

gestão, eu pude acompanhar, a implementação eu não participei deste 

processo”.  

 Pergunta 2: “O impacto da mudança da cultura de atendimento, antes era 

muito assistencialista, muito curativa. Hoje o impacto foi da cultura mesmo 
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que o atendimento é centrado no atendimento individual, principalmente o 

coletivo, eu acho que o impacto da cultura mudou muito”. 

 Pergunta 3: “Ponto positivo, é...atender uma maior demanda, dar prioridade 

para os pacientes com maior necessidade, um olhar diferente nestes 

atendimentos, ser mais resolutivo, eu acho que esses são os pontos 

positivos”. 

 Pergunta 4: “Um ponto negativo é o aumento da demanda dos exames, igual 

a G2 falou que gerou uma economia maior, mas que a gente percebeu que a 

longo prazo, foi resolutivo”.  

 

Gestor 02 (G2):  

 Pergunta 1: “A gente decidiu apostar nisso, porque a gente viu que o 

município podia ganhar muito com isso. No começo, parecia sonho, mais uma 

loucura do doutor G3, mas foi muito bom”.  

 Pergunta 2: “O impacto foi muito positivo, a gente conseguiu no ano de 

implantação, em 2017, começou a residência. A gente tinha dois médicos, o 

que aumentou, a gente conseguiu aumentar o número de atendimentos dos 

pacientes, em cada unidade onde eles estavam. E muito além disso, a 

qualidade da saúde ofertada”. 

 Pergunta 3: “A qualidade da saúde, o nível de conhecimento do médico 

melhorou, porque tava específico voltado para o saúde da família, onde a 

gente conseguiu atender muito mais que o indivíduo, as questões da família 

em si, de comunidade, e até as ações de prevenção começaram a acontecer 

mais constantemente, e de lá pra cá, a gente reduziu salvo engano em 19% o 

número de internações, eu não me lembro a fonte agora, mas é fonte 

ministerial. E eu acho que isso é um ponto positivo. Ainda voltando no positivo 

a nível de gestão, a gente conseguiu qualidade de saúde com um menor 

custo”. 

 Pergunta 4: “Não teve nenhum ponto negativo. (após a finalização gestora 

relatou mais informações, para tal reiniciamos a gravação). Um ponto 

negativo, repensando isso, no ano de implantação, a gente teve um aumento 

no número de exames ofertados, estava muito além do conveniado, isso teve 
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impacto negativo para economia do município, mas a gente conseguiu a 

longo prazo ajeitar isso”.  

 

Gestor 03 (G3):  

 Pergunta 1: “Então, deixa aqui, às vezes é legal, na realidade assim... eu 

fiquei sabendo da possibilidade de uma secretaria fazer o programa em 

Franca. Fui chamado para uma reunião com o pessoal de Franca, o Dr. X me 

levou, e lá nós ficamos sabendo da possibilidade de fazer esse programa de 

medicina de família, de residência. E como Franca ia tentar, isso foi numa 

quarta feira, e eu sempre avaliei que Ipuã tinha condições melhores de 

implantar, porque tínhamos uma estratégia de saúde de família mais robusta, 

mais organizada, ainda que naquela época ainda era muito aquém do que a 

gente precisava, mas era melhor, e ai a gente decidiu fazer aqui. E aí eu 

trouxe no mesmo dia, na quarta feira a tarde eu trouxe e conversei com a G4, 

que é a gestora, e a G4 topou, apostou desde o início que poderia ser uma 

questão legal. E aí nos trabalhamos duro, quarta, quinta e sexta feira, para 

desenhar um projeto. E tanto é que o último dia era sexta feira, para entrar no 

sisCNRM e a gente conseguiu assim, finalizar o processo era sexta feira meia 

noite (risos), onze e meia da noite, eu de plantão e foi muito legal. E aí depois 

veio a comissão de Residência Médica. Ajudou porque veio uma médica de 

família que eu já conhecia, de São Paulo, que é a Y. Eu fui da associação 

paulista de medicina de família, eu acompanhei, não fui da diretoria. Eu ia a 

São Paulo fazer as reuniões, e isso ajudou muito, porque a região de Franca 

não tem médico de Família né, eu fui o primeiro médico de família a chegar, a 

chegar nessa região aqui de Franca, não ali em Ribeirão Preto e adjacências, 

falando Franca. E a Y então veio, visitou as unidades, visitou aqui, gostou do 

que viu e deu um parecer positivo, né. Feito isso, na época determinada a 

gente abriu o edital, fez a prova de residência, a Unifran participou 

ativamente, tudo isso era conversado com o Dr. X, mas quem tocava a 

história aqui eramos nós, eu particularmente. E assim foi. Fizemos o edital e 

ai entrou a Dra. R1 e o Dr. R2, R1 que formou em Porto Alegre, formou, 

perdão, em Santa Maria no Rio Grande do Sul, e tem família em Ribeirão 
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Preto e ela prestou e veio para cá. E o R2 que já estava aqui, a gente avaliou 

que ele tinha um perfil legal para ser Médico de Família, a gente chamou ele, 

propôs algumas coisas e ele topou e fez o concurso também. Então em linhas 

gerais, foi esse o processo”.  

 Pergunta 2: “Então, na realidade assim, o impacto foi muito positivo. Mas 

voltando ainda na questão do processo, não foi uma coisa fácil. A gente teve 

resistências, resistências da gestão, porque houve custos mais elevados por 

conta de exames. A gestão não conseguia enxergar. Hoje enxerga, bate 

palmas, mas, no início, era eu e a G4 apoiando, e o resto contra. A sorte é 

que a gente deu sorte nos residentes, eu sempre te falei isso. Porque a Dra. 

R1 é um doce de pessoa, uma pessoa muito boa, e tecnicamente muito 

preparada e estudiosa. O Dr. R2 idem, também é fantástico, tem um perfil 

muito bacana, estudioso também e isso ajudou muito. Porque venceu 

resistências. E aí devagar foi se mostrando que a residência era importante 

para o município. No caso também da unidade, quando começou, eu não me 

recordo, mas eu tava terminando o doutorado e meu tempo aqui era uma 

loucura, era uma correria só. A Dra. R1. veio e já melhorou a questão da 

atenção médica propriamente dita, porque ela estava em momentos que eu 

não estava, e isso deu tranquilidade para a equipe e para população porque 

sempre tinha um médico aqui e isso foi muito bom. Mas o processo em si foi 

muito árduo, porque a gente tinha um problema das questões teóricas, né. 

Porque o município é pequeno, o município não tem especialistas, que 

trabalhem e que sejam up to date na ciência, então isso é muito difícil. E a 

gente conseguiu algumas pontas, com o programa da Santa Casa de Franca, 

mediado pela Unifran, isso ajudou muito. Porque o pessoal fazia as aulas 

teóricas às quartas feiras lá em Franca, isso foi bom, porque deu um 

arcabouço de você estar discutindo teoria. E aqui a gente procurava fazer, 

mas três pessoas, que sou eu e mais dois, sempre foi muito complicado, 

porque esta sempre todo mundo muito atarefado, trabalhando e fazendo mil 

coisas, então isso foi muito difícil. O aspecto teórico a gente procurou 

resguardar especialmente os fundamentos da medicina de família, né. E a 

gente conseguiu né, quer dizer, não tanto no estudo teórico, mas no 

atendimento do dia a dia, discutindo, especialmente com a Dra. R1 que 

estava na unidade, isso foi um fator importante. O fato da Dra. R1 estar aqui e 
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eu ser o Médico de Família, ajudou, porque todos os problemas a gente 

discutia. Ou aparecia um problema e a gente discutia, não discutia tudo não, 

como tinha um perfil muito legal, bastante adequado para Medicina de 

Família, aquela parte da medicina centrada na pessoa, aquilo foi muito 

tranquilo de atravessar, porque a gente botou os meninos pra ler e ia 

discutindo no dia a dia, na prática ali, olhando, fazendo assistência, isso 

facilitou muito. Não sei se a gente tivesse um outro perfil de aluno, se seria 

tão simples assim. E isso realmente ajudou muito. Mas o processo todo foi 

muito difícil. Por conta de rede, você tem alguns cenários legais aqui, mas 

você não consegue ter acesso. Por exemplo, o AME seria um bom campo de 

estágio, mas a gente não consegue ter acesso ao AME. Os outros cenários 

públicos, sempre são muito complicados de você trabalhar, então o que 

ajudou muito foi o fato do internato estar aqui. O internato do sexto ano, 

porque, porque no internato a gente bota todo mundo na roda para estudar, 

né. E estar discutindo as coisas, então isso facilitou muito as coisas. Então, 

se não tivesse somente o internato, fosse só a residência, daria para tocar, 

mas com a qualidade menor. Mas o internato melhorou muito, ajudou muito 

esse processo de você fazer uma atividade, um treinamento na prática, quer 

dizer e você conseguir resgatar teoria e estar o tempo todo balizado pela 

teoria. E isso foi sentido por todo mundo. Mesmo com as resistências 

anteriores que haviam, o pessoal não entendia direito isso, como, a médio 

prazo o pessoal começou a entender que aquilo era legal, que dava 

consistência não é. Hoje nós temos uma atenção primária aqui, que é 

altamente consistente, boa, eu diria sem medo de errar e não devendo nada a 

ninguém, das melhores unidades, não tenho nenhuma dúvida disso. Claro 

que se a gente tem um suporte de uma universidade mais forte do ponto de 

vista teórico, isso favorece, evidentemente. Mas a nossa atenção primária, 

por conta da residência melhorou muito. E o impacto tem isso, porque tudo é 

discutido né. Mas porque você vai fazer isso, mas porque você vai fazer 

aquilo. E isso é muito legal, porque se você está com preguiça de estudar, 

você vai ter que estudar e você vai ter que justificar tecnicamente, porque 

você vai fazer isso. O cenário aqui facilita muito porque aqui a gente pode 

pedir todos os exames, em Franca, você não pode pedir, o cenário de Franca 

é extremamente ruim para a residência de Medicina de Família. É, a cidade, 
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por ser pequena a gente consegue fazer a advocacy do paciente, porque 

qualquer coisa a gente vai bater na lá secretaria, lá com o pessoal que faz a 

regulação, então o cenário de prática ele favorece muito. E ai foi bom, porque 

casou um pouco do que eu já conheço de experiência de leitura com a 

necessidade teórica do serviço, foi muito bom. O impacto foi positivo, 

aumentou o número de consultas, eu acho que a gente num primeiro 

momento extrapolou um pouco o número de exames, mas eu acho que é uma 

questão que num determinado momento era necessário fazer isso, para 

depois chegar no momento mais, que não seria tão necessário o pedido de 

tantos exames, acho que é uma outra questão. Deu maior segurança à 

equipe, a equipe se sente segura, permitiu a gente fazer um monte de coisa 

que hoje pessoal consegue entender, então permitiu a gente trazer a 

puericultura para cá, que não era feita aqui, era feita pelos pediatras, permitiu 

trazer o pré-natal para cá, que não era possível antes porque não havia essa 

segurança. Os médicos cumprem seus horários, pode não ser integralmente, 

mas cumprem, mas tá todo mundo aqui todos os dias. Então isso deu um 

impacto legal, então e tem outros impactos que valeria a pena você medir 

depois, eu cheguei a medir isso antes da residência. Eu não me recordo 

agora, eu tenho isso no meu computador, eu posso te mostrar depois. Num 

determinado período, junho ou julho, dois meses, eu não me recordo agora, 

quantas consultas o pronto socorro tinha e quantas consultas a Atenção 

Básica tinha, não é. Eu acho que era interessante fazer, e eu fiz isso durante 

dois anos, e eu acho que era interessante ver isso depois, porque depois eu 

não fiz mais, e depois que a residência entrou eu não fiz mais. Eu tenho feito 

indicadores epidemiológicos com a nossa equipe aqui, todo mês, a cada três, 

todo mês eu faço. E mas assim, a gente percebe o avanço que teve, percebe 

o número de consultas, diagnósticos difíceis que a gente faz, tá lá fazendo 

diagnósticos de tuberculose, de hanseníase, trata tudo aqui. Casos 

complicados. Pequenas cirurgias que são feitas aqui. Então, qualitativamente, 

a residência forçou o serviço, no caso da minha unidade, e isso foi bom, 

porque forçou as outras unidades a fazer a mesma coisa. Então hoje não se 

pensa mais o serviço sem médico de família, sem o processo da residência. E 

aí todo mundo hoje passou a entender, mas na época eu tive, num dos dias 

eu conversando com a gestão, eu disse ó gente tem que fazer isso, elas 
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querem apostar no Dr. R2, porque algum dia eu posso querer sair daqui, tal. 

Ai alguém falou assim, doutor, não preocupa com isso não, porque se algum 

dia você for embora, você vai levar sua residência, seu internato, tudo junto. 

Eu disse, nossa. O trem era feio. Foi muita pauleira. Muita pauleira. Mas hoje, 

terreno pacificado, mesmo quem tinha resistência no início, hoje bate palmas. 

E hoje, Ipuã é um a referência, internamente, externamente, por conta desse 

processo. E aí o pessoal quer apostar mais ainda, e isso que é legal, 

entendeu. Porque eram pessoas bem intencionadas, mas não davam conta 

de enxergar esse aspecto. A gente ainda tem alguma resistência aqui, outra 

ali, com o internato, entendeu. Eu espero que algum dia o pessoal consiga 

entender como o internato favorece a gente a fazer as coisas. Mas é isso”.  

 Pergunta 3: “Aumento do número de consultas. Permanência da atenção 

médica em horário mais amplo e integral, digamos assim, que eu acho que a 

gente começou quando eu tava no doutorado, no fim do último ano do 

doutorado. (neste momento entra um interno na sala, pedindo orientação 

para conduta e momentaneamente a entrevista fica interrompida). Então, 

número de consultas, e eu acho que o grande ganho, é o ganho qualitativo, 

entendeu. O fato dela ter, das condutas serem tomadas no que há de melhor, 

do que há de melhor, de mais avançado no que há na medicina, esse é o 

grande, o grande “xis”. E isso permitiu a gente fazer diagnósticos precoces, 

fazer intervenções, é... a gente tem um trabalho de saúde na escola aqui que 

é muito legal, não é aquela história de ir na escola fazer palestra e tal, a gente 

faz isso também. Mas tem um negócio por traz que é muito bacana, e só foi 

possível isso por conta da residência, e o internato também, porque a gente 

não tem perna né, porque a medicina de família tem coisa para caramba para 

fazer, não dá tempo de você fazer, porque você tem que ter perna. E a 

residência ajudou muito nesses aspectos, eu acho que assim, que eu me 

lembre essas são as coisas mais importantes, que ajudaram a gente, e claro 

que isso irradiou, hoje o município todo tá nessa, naquilo que começou na 

nossa unidade, hoje tá no município todo. (neste momento entra um interno 

na sala, pedindo orientação para conduta e momentaneamente a 

entrevista fica interrompida)”. 

 Pergunta 4: “Então, o principal ponto que eu vejo negativo em relação a isso, 

a questão da residência, foi o fato de que a gente mudou, como é que nós 
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trabalhamos, nós temos cinco micro áreas, das cinco micro áreas eu achei 

que seria bom naquele momento que a nossa residente ficasse com duas 

micro áreas, eu ficava com três micro áreas e comandando o global, mas com 

o andar da carruagem, acabou que eu perdi um pouco do contato com as 

duas micro áreas, apesar de que elas eram muito bem cuidadas pela 

residente, porque ela é muito boa, a Dra. R1 é excelente. Eu acho que esse 

foi o grande “xis”, eu não consigo, eu acho que eu não consegui demonstrar 

também, que determinados exames não são importantes, eu não consegui ter 

arcabouço, que é uma discussão que a gente faz até hoje, porque que eu vou 

pedir sódio e potássio de rotina para um paciente que é hipertenso, por 

exemplo, eu não peço. Entendeu. Na literatura não tem nada, e os mestres da 

cardiologia todos pedem, e como eu não tenho tempo de ir atrás para estudar 

para ver, esse é um problema. Por exemplo uréia, eu não peço uréia, eu peço 

creatinina. Creatinina eu peço, mas porque que eu vou pedir uréia. E até por 

estar sozinho, dar cabo do seguinte, eu me guio muito pela clínica, eu sou 

dos antigos, né. Para mim a clínica é soberana. Tudo bem que eu peço vários 

exames e tal, mas sempre baseado muito na clínica. E o residente chega aqui 

com a visão do HC, e no HC pede tudo, ele não está preocupado com custo. 

Dele ser um recurso da comunidade, ser um recurso da comunidade, do seu 

serviço, também faz parte de saber o custo do exame que você está pedindo, 

será que precisa mesmo do exame, quanto custa isso. Aqui o LDL a gente 

calcula. É uma briga com os alunos, que eles querem pedir. Entendeu. Então 

teve essas questões. Por estar muito isolado, muito sozinho a gente não 

conseguiu fazer algumas coisas que acho que seriam interessantes. Mas, 

fora isso, eu não consigo ver sinceramente, eu dava suporte pros internos, as 

vezes, eu estava em alguma reunião de articulação e isso é ponto positivo 

não é ponto negativo não é. É isso”.  

 

Gestor 04 (G4):  

 Pergunta 1: “Bom, o programa aconteceu, meio que a toque de caixa, no final 

já. Eu, um médico que hoje é o preceptor, e a coordenadora da Atenção 

Básica, vimos o edital, começamos a pensar, no processo como seria e 
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fizemos a inscrição, tudo de última hora. E saíram as nossas vagas que são 

três, e foi bem assim, bem no final mesmo do processo”.  

 Pergunta 2: “Foi muito positivo, através dele nos conseguimos profissionais 

engajados, é...acadêmicos né, e que isso deu um plus para a saúde. O 

pessoal estuda muito, reunião, estudo de caso, então foi assim um diferencial. 

Eu diria que foi um marco na saúde de Ipuã”. 

 Pergunta 3: “Bom, pontos positivos, conseguimos mais médicos né, nas 

unidades, unidades que... de muito movimento, ficava o médico mesmo e o 

residente. É....melhora na qualidade do atendimento, da oferta de serviços, no 

conhecimento porque eles trazem coisas novas, ideias novas, estudam muito, 

então foram vários, vários é... pontos positivos”. 

 Pergunta 4: “Pontos negativos, não houve, não dá para falar que houve. O 

único problema nosso que foi na última prova nos não tivemos residentes, 

passaram os três, que nos temos três vagas, mas ficamos um ano sem 

Residentes do primeiro ano. Agora esse ano a gente espera que terá mais 

profissionais”.  

 

Residente 01 (R1):  

 Pergunta 1: “Bom, o programa foi implementado na verdade aos poucos, eu 

tive sorte que eu tive o preceptor que é o Dr. G3 bem juntinho de mim, então, 

a todo momento, eu tava ali bem junto dele. Tive apoio de toda secretaria, de 

todo o pessoal do município, também. Então fui muito bem acolhida no 

município, fui muito bem acolhida pela cidade também. Bom, quando eu 

cheguei assim, o programa já estava implantado na verdade, eu já tinha a 

unidade que eu iria trabalhar e já tinha o preceptor que estava atuando como 

médico naquela unidade, então comecei atuar como residente naquela 

unidade e fiquei atuando o ano inteiro naquela unidade. E eu era 

preceptorada por ele. Então, foi muito bom e muito válido até porque eu tinha 

acabado de me formar. Na época eu não tinha muito ideia do que eu queria, 

não tinha certeza ainda da residência. Medicina de Família era uma das 

opções. Só depois foi a certeza da minha opção. E depois foi muito muito 

válido mesmo, eu cresci bastante neste ano, nestes dois anos na verdade 

né”.  
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 Pergunta 2: “Olha, na verdade eu acho que foi bem positivo assim. Eu acho 

que tanto pra mim, quanto para a unidade, né? Eu acho que a unidade 

cresceu bastante, eu acho que eu consegui levar bastante, principalmente 

conhecimento e acesso, científico mesmo né, para a unidade, porque, eu 

lembro que eu ia atrás dos casos e estudava. O Dr. G3 preceptorava junto 

comigo, então a gente ia para fazer as visitas, né..então eu acho que a 

unidade percebia um movimento diferente em relação aos estudos, em 

relação ao movimento científico, então eu acho que na discussão de casos 

mesmo que a gente sentava ali perto da sala das agentes, né, então, tinha 

discussão de casos então, eu acho que a unidade percebia isso, né, uma 

coisa diferente. E eles começaram a perceber essa questão do ensino de 

aluno que antes não tinha, né dessa qualidade de ensino do aluno que eu 

acho que eles não tinham, acho não, eu tenho certeza, que eles não tinham 

essa noção antes né. E foram vendo o quanto isso era importante, não só 

para os pacientes, mas quanto pra mim como residente, de aprendizado, 

quanto para o professor, que ao mesmo tempo que estava ensinando, ele 

também estava aprendendo, sempre que acabava as coisas que um ou outro 

não sabia, a gente acabava estudando junto e pesquisando junto. Então eu 

acho que foi um aprendizado grande pra mim, pra unidade e pra ele também, 

então foi muito muito bacana. Então eu acho que isso levou pra mim assim, 

elas viam meu comprometimento com a residência, e com a população em si, 

minha preocupação, eu acho que não sei, o processo da residência levou, fez 

com que, acho que lógico que a Medicina de Família é uma residência que 

faz com que a gente tenha mais contato esse com a população e tenha, mas 

acho que me deixou muito próxima da população, muito mais próxima das 

pessoas que trabalham ali também né, enfim, eu acho que só me acrescentou 

na unidade e no crescimento com que, do, da residência mesmo na unidade”. 

 Pergunta 3: “Hum...tá, na minha unidade eu acho que foi essa questão que eu 

falei, do mais conhecimento científico que a residência traz para a unidade. 

Hum...dessa maior humanização, do maior contato com o paciente que a 

medicina de família traz, a gente consegue ver um olhar mais para o paciente 

e não só ver a doença né, então a gente tem uma relação maior entre médico 

e paciente, então a gente vê o paciente em si, não vê tanto a doença. Então 

acho que a gente tem uma humanização maior do atendimento, então a gente 
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consegue ter esse atendimento mais familiarizado também, consegue ter um 

atendimento mais familiarizado, então eu consigo ver aquele paciente inserido 

naquela família e aquela família inserida em toda aquela comunidade, né. 

Isso ali com os agentes comunitários é bem importante, porque todos eles já 

moram ali na unidade que eu fiquei, todos os agentes moram ali na 

comunidade, então todos eles conheciam muito bem todas as famílias e toda 

a comunidade, então a gente ia discutir um caso e então todos eles já sabiam 

daquele caso e daquelas famílias, e isso foi muito importante. Então como 

residente e ali como aluna, enfim, eu aprendi muito com eles e pude também 

aprender muito sobre a residência em relação a isso. E eu acho que trouxe 

bastante essa questão da medicina de família mesmo, dessa questão do 

programa de saúde de família na unidade, então foi bem importante mesmo. 

A questão de ver o paciente como um todo. Não só a doença. Aquela, a gente 

não vê o paciente, aquele modelo hospitalocêntrico, enfim, e sim o paciente 

inserido na comunidade, o paciente inserido na família, enfim,  o paciente em 

si e não a doença dele”. 

 Pergunta 4: “Tá, pontos negativos, olha, na verdade é até difícil eu pensar. 

Talvez se tivesse algum ponto negativo, talvez por falta de estrutura, de ter 

dois ou três médicos ali, as vezes, depois chegaram os alunos, ai faltava sala 

pra atender, eu junto com os alunos, né, talvez poderia ser esse um ponto 

negativo, a falta de estrutura pra tanto de recursos necessários ali. Porque do 

programa em si é só ganhos né. Eu acho que se tivesse ponto negativo 

mesmo é a falta de estrutura, porque pra comunidade em si eu acho que só 

tem pontos positivos e ganhos né”.  

 

Residente 02 (R2):  

 Pergunta 1: “Bom, é...eu comecei como médico na unidade, como CLT, fui 

contratado, e aí, o Dr. G3, percebeu que tinha perfil, pra, que eu tinha perfil 

como médico de família, e ele já era preceptor da medicina do sexto ano da 

Unifran. Aí como ele viu que o município tinha uma gestão que era compatível 

com o perfil que dava a atenção, a devida atenção para a atenção primária, 

ele fez a proposta para trazer o internato, dentro do município. E aí ele contou 
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comigo na época, que ele achou que eu tinha perfil para ser preceptor, então 

seríamos eu e ele os preceptores do internato. E aí quando chegaram os 

alunos, surgiu a intenção dele de se cadastrar na COREME, pra poder fazer, 

porque ele achou que nós tínhamos, por exemplo, um dos alunos que hoje é 

nosso residente do segundo ano, o Dr. R3, ele demonstrou interesse em fazer 

a residência, então ele resolveu, ele me comunicou e falou oh nós o interesse 

de trazer a Residência Médica para Ipuã, porque nós achamos que aqui tem 

perfil, que a cidade colabora e que o serviço anda muito bem. Então, se a 

gente trouxer, você tem interesse em se especializar? Daí eu demonstrei 

interesse, foi aberto edital, e na época eu que já fazia parte do serviço, prestei 

a prova, e a Dra. R1 que veio de outro serviço, era uma recém-formada, 

também prestou a prova e nos dois começamos a fazer Residência Médica”. 

 Pergunta 2: “Tá, a princípio, foi bom, assim, porque o seguinte, como foi muito 

novo aí um serviço em fase de estruturação, a residência não foi ombro a 

ombro, a preceptoria não foi ombro a ombro, então eu que já era desta 

unidade, continuei nesta unidade, só que daí fazendo atividades pertinentes a 

residência, então eu comecei a me tornar mais acadêmico e estudar a 

Medicina de Família de fato. Então, em relação a vínculo com a equipe, 

vínculo com os pacientes e com a área, isso já não foi um tabu, não 

aconteceu, não houve esta transição porque eu já estava no serviço há mais 

de dois anos e então isso foi uma facilidade. Em relação à Dra.R1, no que eu 

enxergo, ela também não fez, ela fez aliás a residência dela foi ombro a 

ombro, porque foi dividida a agenda dela com o Dr. G3, o preceptor, então ela 

ficou, assumiu uma sala lá dentro e aí conforme as demandas dela né. Mas 

eu acho que não houve dificuldade por conta disso, que eu já estava 

ingressado no serviço, então foi mais fácil”. 

 Pergunta 3 “Tá, eu acho que, primeiro o conhecimento do que de fato, como 

uma Atenção Primária, como uma unidade de ESF, como uma unidade 

básica tem que funcionar. Porque o município já vem de há um tempo 

preparando as equipes que têm perfil de equipe de medicina de família, então 

a gente já tinha agente comunitário com perfil de agente, então já sabe como 

funciona o serviço, é... na unidade, os últimos a se especializarem foram o 

médico, depois o enfermeiro. Os outros trabalhadores, já conheciam o 

sistema. E aí eu acho que, você começa ter um grande facilitador, você 
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começa a procurar o que de fato são as metas do SUS, do programa de 

saúde da família, que é a estratégia de saúde da família, né. A gente começa 

a ter uma visão diferente, a gente começa a entender o porque a gente faz 

um genograma, porque se faz a estratificação de risco, entender, então a 

grande vantagem que eu vejo é que a gente começa a se familiarizar com as 

ferramentas que o SUS disponibiliza”. 

 Pergunta 4: “Sim, eu acho que houve pontos negativos, uns deles, como eu 

era residente sozinho aqui, na verdade, não era ombro a ombro e eu não 

tinha residente do segundo ano, algumas demandas do próprio programa de 

residência me tiram da minha unidade, então eu tive que fazer estágio de 

urgência e emergência, tive que fazer estágio de GO, de todas as grandes 

áreas, então aí neste momento eu estava fora da minha área, e a minha área 

estava descoberta de médico e isso foi um ponto negativo. O que eu gostaria 

por exemplo, quando você tem dois residentes e um preceptor, você tem três 

médicos na unidade, ainda que com conhecimentos diferenciados, você 

consegue suprir. Porque em um momento, o Dr. R3 enquanto residente do 

primeiro ano, eu era residente do segundo ano e ele o residente do primeiro 

ano nesta mesma unidade. Em alguns momentos a gente tinha de estar na 

mesma atividade, então a falta consolidação, de organização da própria 

residência atrapalhou um pouco isso. Entendeu? A disponibilidade, os tempos 

são um pouco precários, por exemplo o nosso preceptor não mora no 

município, então em situações ele não podia estar por aqui em horário que a 

gente podia. Então, eu acho que essa foi a dificuldade do serviço”.   

 

Residente 03 (R3):  

 Pergunta 1: “É...eu tive a sorte de passar aqui em Ipuã, em 2017, então eu 

cheguei aqui antes de ter programa de residência né, eu acho que o pessoal 

tava só planejando ainda, não tinha nada muito concreto pelo jeito. E quando 

eu saí daqui, o Dr.R2 já tava se preparando para fazer prova para entrar na 

residência. Então, eu conheci o Dr. R2 antes dele fazer residência inclusive. A 

ideia, eu não tinha muita ideia como funcionava, depois que eu prestei a 

prova de residência aqui, o Dr. G3 que é meu preceptor, ele apresentou o 
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projeto da residência com toda carga horária, o que que são os temas 

necessários, o que são os conhecimentos prévios necessários, qual que é o 

nosso proposito depois, e essa proposta a gente tenta seguir do melhor jeito 

que consegue. Só que não dá para fazer a proposta certinha, exata. Falta um 

pouco de, falta algumas coisas só, por exemplo, é....eu não sei, foge um 

pouco da pergunta, mas... (entrevistador: “fique à vontade”), foge um pouco, 

porque esse ano, por exemplo eu não consegui fazer nenhum estágio. Eu até 

me programei, me preparei para fazer estágio, só que aí eu acabei chegando 

a conclusão que eu não ia conseguir fazer nenhum estágio no segundo ano 

da residência. No primeiro ano, eu até fiz, só que no segundo ano eu não 

consegui. Me preparei, porque eu queria muito fazer um estágio de dermato, 

só que eu não encontrei nenhum dermatologista para acompanhar. E acabou 

que eu comecei a estudar por conta própria dermatologia, e eu cheguei à 

conclusão que eu (risos) pego muita informação por conta própria, então... é... 

a nossa residência é muito feita colada com o internato da Unifran, né. E as 

nossas atividades acadêmicas todas da residência, acaba é...misturando com 

as atividades do internato. Então, nós sempre abordamos por exemplo é....eu 

bem, eu faço questão de abordar o método clínico centrado na pessoa, 

abordo é...a....uma....consulta focada para alguns objetivos particulares, cobro 

bastante de prevenção, e fico me cobrando também muita coisa de 

prevenção. Comecei a ficar mais ligado com prevenção quaternária e 

principalmente polifarmácia, eu tô conseguindo dar umas cortadas nas 

polifarmárcias, tá interessante. E a coisa mais interessante que eu comecei 

agora foi o acesso avançado. Então, eu tô fazendo o curso de preceptoria 

daquele pessoal do SUS, eu esqueci o nome da faculdade agora, eu tô 

fazendo curso de preceptoria e....e....acaba que é um desafio, porque eu fui 

vendo o que que eles propõem e o tanto de coisa que eles propõem eu achei 

muito interessante, e comecei a colocar em prática também. E acaba que 

esse é a maneira como eu acho que tá se fazendo a residência aqui né, tá se 

moldando com o tempo”.  

 Pergunta 2: “Antes de eu vim para cá, porque eu vim foi no mês de dezembro 

né, tinha um outro colega que trabalhava aqui. Eu acho que esse ESF é um 

dos mais antigos da cidade né. Os prontuários mais antigos que têm consulta 

é de 2010, então já passaram vários colegas por aqui né. É...olhando os 
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prontuários de antes até hoje, eu percebo assim, umas condutas meio...meio 

deixado de lado, não tinha nada com foco em Medicina de Família e 

Comunidade. Então assim, eu aquela coisa do paciente vim com uma queixa, 

você libera ele com algum resultado que você acha satisfatório. E várias 

pessoas com uma história de cefaleia, com cefaleia e cefaleia, durante esses 

nove anos aí, não tinha uma investigação aprofundada, adequada. Ai acaba 

que agora, usando o método clínico centrado na pessoa, usando também os 

agentes comunitários de saúde, levando o pessoal para a casa, trazendo 

informação, a gente consegue amarrar um monte de história e descobre por 

exemplo que aquela cefaleia, na verdade, era mais uma manifestação de um 

transtorno de ansiedade, ou de depressão, e acaba que consegue resolver. 

Então...é...repete a pergunta de novo só para eu.... . (Entrevistador repete a 

pergunta). É...eu...eu me perdi. Uma coisa que eu percebi também. 

Observando as condutas dos colegas anteriores, eu tinha, vou dar um 

exemplo, eu tinha um monte, mas um monte de pacientes que tava com 

insuficiência cardíaca, não tinha compensação, não tinha diagnóstico, não 

tinha nada, e hoje eu tô descobrindo um monte de insuficiência cardíaca, 

então no mês de maio, foi abril, maio, alguma coisa assim. Eu tive a 

oportunidade de pegar, doze pacientes com insuficiência cardíaca, 

compensar os dozes, com visita domiciliar, chamando o pessoal para vim aqui 

e tudo mais. É umas condutas preventivas duvidosas, é...AAS para que tem 

risco cardiovascular baixo, ou então iniciar o tratamento de uma hipertensão 

arterial grau I com duas drogas, ou então usar metildopa por 25 anos, né. São 

umas coisas assim meio estranhas, eu acho que o impacto final, é...melhorar 

a qualidade de vida da população, mas também criar uma mentalidade das 

pessoas cuidarem dos problemas delas com mais responsabilidade, né. 

Porque eu trago informação para o paciente, ele acaba se interando sobre o 

assunto, se interessando em aprender mais. Eu já percebi que muita gente 

consegue trazer problemas novos, que não existia. É problema que o pessoal 

não fazia ideia que existe, e acaba chegando e pipocando. Dá impressão que 

tá surgindo um monte de problemas novos, de coisas estranhas, mas na 

verdade é porque as pessoas tão trazendo informações novas. Então as 

pessoas tão gostando mais desse método atual do que do anterior. Essa é a 

impressão que eu tenho”. 
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 Pergunta 3: “Os pontos positivos, em primeiro lugar a gente consegue fazer 

funcionar a atenção primária, né. Tendo aquela ideia da longitudinalidade, 

tendo a ideia também da integralidade. Eu tenho, eu tenho essa sorte de 

conseguir aplicar bem a atenção primária. Eu tô vendo efeito também na 

prevenção, tá funcionando muito bem, tá dando muito certo. É...as questões 

relativas a...a...ao quesito social por exemplo, que  saúde mental, violência, 

começaram a surgir histórias antigas, vim a superfícies estas histórias 

antigas, parece que a gente tá conseguindo entrar na vida das pessoas e 

modificar o curso da história delas, né. Por outro lado, eu consigo usar muito 

evidência aqui, muita mesmo, então, é uma coisa que é gostosa. Eu consigo 

fazer o controle muito bem feito de um diabético, de uma insuficiência venosa 

periférica, cuidar de uma ferida com pouco recurso, até, às vezes, com pouca 

tecnologia. E uma coisa interessante também, é que eu sempre gostei muito 

de semiologia, de aplicar os conhecimentos semiológicos, então vira e mexe 

eu tenho a sorte de fazer uma ausculta cardíaca e perceber um sopro e já vim 

na minha cabeça, ah esse paciente eu vou procurar uma doença valvar nele, 

e eu encontro essa doença valvar. E aí eu penso né, olha a sorte que eu tive 

né, de encontrar esse problema com tão pouca tecnologia, só com 

conhecimento teórico, conhecimento prático também, né. Eu acho muito legal, 

a Medicina de Família abre espaço para a gente aplicar o que que é Medicina 

de verdade né”. 

 Pergunta 4: “Deixa eu pensar, bem, em primeiro lugar tira todo mundo da 

zona de conforto, então, o pessoal da minha unidade tá bem possesso, 

algumas pessoas, com as mudanças que tá tendo. Elas não aceitaram muito 

bem a ideia do acesso avançado num primeiro momento, porque surgiu 

serviço a mais, estressou elas, tem alguns que choram, chegam para mim 

chorando, falando que querem desistir, que quer largar que não sei o que, 

mas a mudança vem para o bem. Hoje, por exemplo, eu consegui atender, eu 

acho que eu devo ter atendido uns vinte e oito pacientes de manhã, saí com 

tempo para almoçar e foram consultas bem feitas, com acompanhamento 

longitudinal, tudo legal. É lógico, todo mundo trabalha a mais né, todo mundo 

trabalha a mais, só que é um trabalho que vai para algum lugar, então, por 

mais que a gente se esforce tá surtindo efeito. Outro ponto negativo é, não é 

um ponto negativo para a gente, mas talvez, para os profissionais do... 
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do....não isso não é ponto negativo, eu tô me confundindo, mas eu tô 

pensando assim, o pessoal lá do CAPS, o pessoal do NASF, que tão 

acostumados a ficar sentados às vezes, eles têm que se levantar para 

trabalhar, né, porque começa a surgir problema e a água começa a bater 

neles né. É, algumas pessoas  não gostam também do tipo de atendimento 

também, porque elas estão presas naquele modelo biomédico antigo, aquele 

modelo de vou procurar o cardiologista porque eu tenho hipertensão, vou 

procurar o pneumologista porque eu tenho DPOC, né, e aí essas pessoas 

elas se incomodam, só que depois que a gente consegue mostrar para elas 

que tem resolutividade aqui dentro, que tem carinho, que tem uma maneira de 

trabalho legal, elas começam a gostar né. Elas ficam interessadas e 

começam a trazer mais problemas. Eu só acho que na situação atual, a gente 

tá quase na...na... boca do pote, tá quase transbordando de serviço (risos). O 

acesso avançado vai me ajudar muito, só que até implantar eu tô me 

cansando bastante”.  

 

Usuário SUS 01 (U1):  

 Pergunta 1: “Ai meu Deus, eu não sei falar, faz muito tempo que eu não 

consulto, então, eu não conheço muito bem aqui, o posto”.  

 Pergunta 2: “Sim, já ouvi falar muito bem daqui. O pessoal está falando muito 

bem deste posto. (risos) Ai meu Deus, eu não sei te falar” 

 Pergunta 3: “Não eu nunca tive nenhum problema aqui”.  

 

Usuário SUS 02 (U2):  

 Pergunta 1: “Ai foi tudo bem né, graças a Deus, atende a gente muito bem. 

Quando a gente precisa a gente vem e é muito bem atendido, é muito bom”. 

 Pergunta 2: “Ai, melhorou muitas coisas né? Ai não sei nem responder”. 

 Pergunta 3 “Não ficou não, ficou mió”.  

 

Usuário SUS 03 (U3):  
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 Pergunta 1: “Sim, achei bem melhor, eles atendem muito bem”. 

 Pergunta 2: “Ai eu achei melhor assim, que quando a gente vem cá eles 

tratam bem a gente, eu achei bom”. 

 Pergunta 3: “Não, para mim não”.  

 

Usuário SUS 04 (U4):  

 Pergunta 1: “Muita, somos bem atendidas, somos bem recebidas, tanto pelos 

médicos, quanto pelos funcionários. Eu gosto muito deles, adoro. Adoro os 

funcionários. Adoro o Dr. G3, eu gosto muito dele, ele é muito atencioso com 

a gente”.  

 Pergunta 2: “Ah bastante, ajuda bastante porque é muito paciente para um 

médico só, e eles ajuda, já vai adiantando pro Dr. G3 né, muito bom, muito 

bom”. 

 Pergunta 3: “Não, não piorou não, ficou bom, tá ótimo assim, eu acho que 

deveria continuar”.  

 

Usuário SUS 05 (U5):  

 Pergunta 1: “Sim, eu gosto também muito do atendimento aqui, aqui é bom, 

Dr. G3 também é bom, médico bom, atencioso, eu gosto, não tenho nada o 

que falar mal, aqui é muito bom”.  

 Pergunta 2: “Melhorou muito, melhorou bastante, eu acho que melhorou, 

muito. Para mim foi tudo eles, Dra. R1, Dr. G3, não tenho nada o que falar, 

Dr. R3, foi tudo bom”. 

 Pergunta 3: “Nenhum, pra mim foi tudo ótimo”.  

 

Usuário SUS 06 (U6):  

 Pergunta 1: “Notei, que ficou para melhor, gostei também. Eu consultei uma 

vez com o Dr. G3, gostei muito e estou sendo bem atendida pelas meninas, 

todas elas. Inclusive elas vão na minha casa fazer curativo. Quando não 
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podem elas me comunicam e eu venho até aqui. Mas tô bem, tô achando 

bom”.  

 Pergunta 2: “Ah observei que ficou até melhor. Às vezes, a gente vem e fica 

ansiosa, que a gente não tinha isso e achava assim, o médico já vem logo 

atender a gente e isso e aquilo. Mas ficou melhor que a gente fica também à 

vontade, a gente fala com eles, eles passam para o médico. É ficou melhor”. 

 Pergunta 3: “Não, eu creio que melhora, achei melhora”.  

 

Usuário SUS 07 (U7):  

 Pergunta 1: “Ah, para mim é válido sim. Inclusive consegui uma cirurgia dia 05 

de junho lá em Franca, de uma herniorrafia, através do Dr. G3, aqui, que foi 

quem me indicou pra lá. Pra mim tem sido muito bom”.  

 Pergunta 2: “Um pouco mais de atenção né, assim. Pelo nosso bairro assim 

né, as visitas nas casas que as menina faz, assim no meu bairro que elas 

fazem. Visita periódica, procura saber se tem alguém doente. Igual eu fiz a 

cirurgia, elas me deram assistência, como é que eu vou fazer curativo, 

procurar saber de remédio, inclusive eu tomo três medicamentos, que eu 

consigo através do alto custo, pelo Dr. G3 com a Dra. R1, igual eu falei que 

eu trato com ela, que são medicamentos de alto custo e vem de Franca pra 

mim, então pra mim foi muito assim válido né. Não tem do que eu ficar 

reclamando né”. 

 Pergunta 3: “Toda vez que eu sempre precisei, fui sempre bem atendida, não 

tem do que ficar reclamando não”.  

 

Usuário SUS 08 (U8):  

 Pergunta 1: “Não, pra mim foi...a vila aqui onde que nós mora, o bairro aqui é 

bom. Nunca teve reclamação não”.  

 Pergunta 2: “Não pra mim não”. 

 Pergunta 3: “Não do postinho também não, daqui não”.  

 



115 

 

Usuário SUS 09 (U9):  

 Pergunta 1: “Não, até porque como eu sou nova na cidade, pra mim, fui bem 

atendida desde que cheguei aqui. Eles dão muita prioridade para o paciente”.  

 Pergunta 2: “É como eu te falei, assim, como não tem muito tempo de 

atendimento, só o que posso falar é que fui muito bem atendida, eles te dão 

toda atenção possível, e é muito bom”. 

 Pergunta 3: “Pra te falar a verdade nenhum. Adorei todos eles pela atenção e 

te priorizar, conversa bastante. Puxa tudo o que você tem entalado que às 

vezes, não quer sair, eles vão lá, te puxa, puxa, pra mim tá ótimo”.  

 

Usuário SUS 10 (U10):  

 Pergunta 1: “Sim né, o atendimento ficou melhor. E aí a necessidade do povo 

foi mais atendida, né, no caso disso, na questão da saúde”.  

 Pergunta 2: “O atendimento mesmo, porque a necessidade, mais era 

necessidade mesmo, porque não tinha médico né. Então depois que eles 

vieram pra cá ficou melhor mesmo. Na fase do atendimento”. 

 Pergunta 3: “Não nenhum, tudo só de positivo”. 

 

Usuário SUS 11 (U11):  

 Pergunta 1: “Ai, creio eu que sim né, mudou muito o atendimento. Parece que 

o pessoal não reclama muito mais né, que não tem tanta espera. Tá melhor, 

graças a Deus”.  

 Pergunta 2: “A rapidez. Em geral ficou bem melhor. O atendimento deles 

também né. Educação, paciência né. Isso conta muito. Então acho que tá 

valendo a pena”. 

 Pergunta 3: “Pra mim, na minha opinião não”.  
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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