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RESUMO

Objetivo: Analisar as percepções dos graduandos de medicina em relação ao trabalho da
Estratégia de Saúde da Família (ESF) e os fatores influenciadores na escolha pela
especialidade de Medicina de Família e Comunidade (MFC). Materiais e Métodos: Pesquisa
qualitativa de cunho exploratório, transversal, envolvendo graduandos do 11º período do
curso de medicina do Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA), da cidade de
Anápolis/GO, localizada na Região Centro-Oeste do Brasil. O estudo envolveu o universo de
alunos do curso, iniciado após aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Na pesquisa, foram
utilizados dois instrumentos para coleta de dados e informações: um questionário e um roteiro
para entrevista semiestruturada, visando à caracterização socioeconômica, a identificação das
aspirações profissionais e análise dos fatores influenciadores da escolha pela MFC,
recorrendo à técnica da Análise de Conteúdo, de Bardin. Resultados e Discussão: Nenhum
dos graduandos entrevistados optou por especializar-se em MFC. O baixo prestígio social,
baixos salários, ausência de direitos trabalhistas, o pouco contato com médicos especialistas
durante o curso, a baixa resolutividade da ESF, com precárias condições de trabalho e a
limitada possibilidade de ascensão profissional, mostraram-se como influências negativas
para a escolha da MFC. Já aspectos como relevância social, a atuação clínica abrangente e o
vínculo com os pacientes, assim como um contato maior com médicos especialistas em MFC
durante a graduação apresentam-se como influência positiva na percepção dos internos.
Considerações Finais: São necessárias ações mais eficazes que possam garantir a valorização
da ESF como local de trabalho e a valorização da Medicina de Família como especialidade
médica. Melhores salários e maior reconhecimento social do trabalho do MFC são fatores que
devem ser considerados nas ações políticas, garantindo direitos trabalhistas e condições para a
realização pessoal no trabalho na ESF pelo especialista em MFC. A inclusão de mais
especialistas em MFC na graduação pode auxiliar na identificação discente com essa
especialidade. Novos estudos devem ser realizados para ampliar a compreensão sobre o
assunto e o aprofundamento da problematização dessa importante temática para consolidação
do Sistema Único de Saúde (SUS).
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Educação Médica; Estudantes de Medicina;
Estratégia de Saúde da Família; Medicina de Família e Comunidade.
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ABSTRACT

Objective: To analyze the perceptions of undergraduates in medicine in relation to the work
of the Family Health Strategy (FHS) and the influencing factors in choosing the specialty of
Family Medicine and Community (FM). Materials and Methods: An exploratory and
qualitative study of a cross-sectional nature involving undergraduates in the 11th period of the
medical school of the University Center of Anápolis (UniEVANGÉLICA) which is located in
the Central-West region of Brazil. The study involved the examination of data collected from
the body of students involved in a course of study who have been selected after approval by
the Ethics and Research Committee. In the research, two instruments for collecting data and
information were used: Firstly a questionnaire and secondly a roadmap for semi-structured
interviews. This approach was taken in order to Identify Socioeconomic Characterization
along with the Identification of Occupational Aspirations and analysis of factors that
influence their choice of FM by using the technique of content analysis. Results and
Discussion: None of the interviewed graduates opted to specialize in FM. The low social
status, low wages, lack of labor rights, the experience of little contact with medical specialists
during the course, the poor solutions in FHS, with poor working conditions and limited
opportunity for professional growth showed up as negative influences in their choice. FM
have previously examined the social relevance, comprehensive clinical work, bond with
patients, as well as greater contact with medical experts in FM for new graduates to present
themselves as positive influences on the perception of choices. Final Thoughts: The most
effective actions that can ensure the recovery of the FHS as a more inclusive and positive
workplace and one that offers a more recognized appreciation of family medicine as a medical
specialty is as outlined. Better wages and greater social recognition of the work of the FM are
factors that should be considered in policy actions. A further major factor would be ensuring
labor rights and conditions for personal accomplishment in the FHS expert in FM. The
inclusion of experts in FM graduation may assist in identifying students with this specialty.
Further studies should be conducted to broaden the understanding of the subject and deeper
questioning of this important theme for consolidation of the Unified Health System (SUS).
Keywords: Primary Health Care; Medical Students; Medical Education; Career Choice;
Family Medicine.
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1 INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS) completa 25 anos de existência marcados pela
“tensão entre o ideal/legal e o real”. O modelo assistencial do SUS real não atinge os
objetivos do SUS legal e a camada menos favorecida da população enfrenta dificuldades no
atendimento integral proposto pela Reforma Sanitária e pela Constituição Federal (PAIM,
2011). As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos na área da saúde,
resultantes de um movimento de mudanças na educação médica, e o empoderamento da
Atenção Primária à Saúde (APS), com o surgimento da Estratégia de Saúde da Família (ESF),
se destacam no contexto nacional como fatores favoráveis à garantia dos direitos sanitários.
Porém, é importante ressaltara existência das forças hegemônicas e conservadoras contrárias à
efetivação

das

mudanças

inerentes

a

essas

duas

propostas

(ALMEIDA,

2011;

FEUERWERKER, 1998; LAMPERT et al., 2009).
O fortalecimento da APS requer formação de recursos humanos adequada para um
atendimento de efetiva resolutividade. No século passado, podem ser destacadas as
experiências de profissionais que implantaram esse modelo de atenção em vários países, como
por exemplo, na China (atuação dos “Médicos de Pés Descalços”), nas Filipinas e também na
América Latina, onde a formação de agentes comunitários de saúde, liderada por David
Werner, para camponeses mexicanos, foi replicada em países como Colômbia, Peru e Brasil
(GIFFIN; SHIRAIWA, 1989; WERNER, 1994). Contudo, a proposta de implantação de
sistemas nacionais de saúde baseados em APS foi primeiramente experimentada na Inglaterra,
a partir do Relatório Dawson, elaborado,em 1920, pelo presidente do Conselho Consultivo
sobre Médicos daquele país, tendo sido adotado pelo governo inglês em 1948, após a Segunda
Guerra Mundial. Na ocasião, foi criado o National Health System (NHS), a partir do qual cada
cidadão britânico deveria estar vinculado a um centro de cuidados primários, sob a
responsabilidade de um médico generalista, que resolveria a maior parte de seus problemas de
saúde (WERNER; SANDERS, 1997; BORNSTEIN; STOTZ,

2008; ANDRADE;

BARRETO; BEZERRA, 2012; CONILL, 2012; GÉRVAS; FERNANDEZ, 2012).
O êxito do NHS associado às diversas experiências com APS em países em
desenvolvimento foi fundamental para que a Organização Mundial de Saúde (OMS)
recomendasse a referida estratégia de modo a oferecer saúde de forma universal e integral ao
mundo todo. Esse organismo internacional recomendou sua replicação em todos os países,
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independentemente de seu grau de desenvolvimento, durante a Conferência Internacional de
Cuidados Primários em Saúde, realizada em 1978, em Alma-Ata, no Cazaquistão, pertencente
à antiga União Soviética (ANDRADE, BARRETO; BEZERRA, 2012; CONILL, 2012;
WERNER; SANDERS, 1997).
Uma APS resolutiva precisa de médicos com formação adequada. A Medicina de
Família e Comunidade (MFC) é a especialidade médica mais apropriada, capaz de resolvera
maioria dos problemas de saúde da população; possui capacidade resolutiva de até 95% da
demanda por serviços médicos que chegam às unidades de saúde (STARFIELD, 2002;
LOPES, 2012; RAWAF, 2012; CHAN, 2013; GIOVANELLA; STEGMULLER, 2013).
No Brasil, apesar dos esforços do governo federal na mudança do modelo assistencial
à saúde, observa-se, por meio dos dados obtidos no Conselho Federal de Medicina (CFM) e
junto à Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), que a escolha pela carreira de
MFC está aquém das opões feitas pelas demais especialidades médicas. Tal fato prejudica o
avanço da cobertura e da qualidade da assistência oferecida pela ESF como modelo de APS
adotado no país (MELLO, 2009;CFM, 2011; 2013; CNRM, 2013).
A baixa adesão de graduandos pela MFC é um tema que desperta interesse entre
pesquisadores da área da educação médica em todo o mundo. Pelo levantamento realizado nas
principais bases de dados eletrônicas em saúde, foram encontradas mais de cem artigos
publicados nos últimos cinco anos sobre o assunto. Pesquisas internacionais destacam como
fatores influenciadores da escolha pela MFC: remuneração, satisfação no trabalho,
oportunidades de desenvolvimento profissional, prestígio social, influência de professores,
idade, estado civil, grau de formação dos pais, presença de médicos na família, realização de
trabalhos voluntários em países em desenvolvimento, experiência profissional com pessoas
idosas, desejo de prática clínica variada, orientação social da medicina, interesse em pesquisa
e desejo de curto período de pós-graduação (GILL et al., 2012; SUBBA et al., 2012;
STEINHÄUSER et al., 2013).No Brasil, pode-se verificar que apenas o estudo realizado por
Cavalcante Neto (2008) aborda essa temática.
Muitas dessas pesquisas sugerem a adoção de práticas que promovam estímulos para
que mais acadêmicos sejam atraídos pela especialidade de MFC. De acordo com Cavalcante
Neto (2008), é necessário que o Brasil conheça melhor sua realidade e busque estabelecer
uma lógica de atração de médicos para a MFC,adotando, para tanto, políticas consistentes.
O presente estudo foi produzido no âmbito do Mestrado Profissional em Ensino na
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Saúde, da Universidade Federal de Goiás (MEPES-UFG), programa voltado ao
aprimoramento dos profissionais de saúde no contexto loco-regional integrado ao Plano para
o Decênio 2011-2020 da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior), do Ministério da Educação do Brasil (MEC). Nesse plano, foi traçado o Pró-Ensino
na Saúde, programa de estímulo à pesquisa aplicada à educação de profissionais de saúde
(CAPES, 2010).
O

MEPES-UFG

oferece

pós-graduação

stricto

sensu

exclusivamente

para

profissionais que já atuam na rede pública de saúde. O projeto é desenvolvido numa parceria
entre a UFG e os gestores municipais, estaduais e federais de saúde, visando promover a
integração ensino-serviço, ampliar a produção científica, transformar a realidade de trabalho e
qualificar os profissionais que atuam na assistência e na gestão do SUS. Tal proposta está de
acordo com a Política Nacional de Educação Permanente, do Ministério da Saúde (MS), que
propõe a problematização e melhoria do SUS local por meio de uma educação significativa
entre os trabalhadores da saúde(BRASIL, 2009).
Ao problematizar o contexto do SUS no Brasil, pode-se compreender que a saúde
pública nacional se encontrava em crise em 2011, ano em que esta pesquisa foi iniciada.
Nesse ano, a situação epidemiológica era e, continua sendo, marcada pela tripla carga de
doenças, sendo elas: primeiro devido ao aumento da morbimortalidade de doenças crônicas
relacionadas ao envelhecimento e às mudanças no estilo de vida do brasileiro; segundo, pela
manutenção do impacto de doenças infectocontagiosas, especialmente em populações com
pouco acesso às ações e serviços de saúde; terceiro, pelo crescimento dos índices de
morbimortalidade relacionados a fatores externos, como por exemplo, a violência urbana e os
acidentes de trânsito,certamente associados a determinantes sociais de saúde desfavoráveis a
um estilo de vida mais pacífico e seguro (MENDES, 2011).
O desafio epidemiológico, associado ao aumento dos custos relacionados ao
desenvolvimento científico e tecnológico da área da saúde, demanda maior investimento e
melhoria na gestão estatal dos recursos (FEUERWERKER, 1998). O baixo investimento
estatal para a consolidação do SUS não acompanhou essas necessidades. Na realidade, houve
até uma retração do governo federal quanto à sua participação nos gastos em saúde
(CARVALHO, 2012). Tais fatos podem ser responsáveis pelo desencadeamento da
insatisfação da população quanto ao uso dos serviços públicos de saúde, a ponto de provocar a
indignação percebida nas diversas manifestações populares em junho de 2013. O clamor da
população, principalmente nas ruas das maiores cidades do país, dentre outras tantas
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reivindicações sociais, como transporte de qualidade, segurança pública e educação, foi por
melhoria nos serviços públicos de saúde.
Em um cenário loco-regional, a cidade de Anápolis mostra-se como um exemplo do
desafio para se consolidar um sistema de saúde capaz de propiciar atendimento universalizado
e integral à sua população. Dados oficiais do MS (BRASIL, DAB, 2013) apontam a não
universalização do acesso à ESF. Diante do papel central dessa estratégia para organização e
coordenação das Redes de Atenção à Saúde, tal fato revela um problema estrutural grave,
verificado também na maioria das cidades do Brasil (MENDES, 2011). Há uma alta
rotatividade de profissionais médicos e uma enorme dificuldade em conseguir profissionais
para preenchimento das vagas oferecidas nas Unidades Básicas de Saúde (MELLO, 2009). O
resultado da cobertura incompleta (53% da população é atendida pela ESF em Anápolis e no
país como um todo) é uma sobrecarga contínua do pronto-socorro local, com excesso de
atendimento de problemas preveníveis e tratáveis na ESF, além de um maior número de
complicações de doenças crônicas que não são devidamente acompanhadas no âmbito da APS
(MENDES, 2011; BRASIL, DAB, 2013).
Como Diretor Geral do Hospital Municipal Jamel Cecílio de Anápolis, pude conhecer
na prática essa realidade e perceber que essas questões eram bastante discutidas nos
colegiados gestores da Secretaria Municipal de Saúde. Também senti a necessidade de
realizar um estudo aprofundado sobre os fatores que influenciavam a baixa escolha pela MFC
e as características do trabalho na ESF na referida região. Os resultados são apresentados
nesta dissertação.
Devido à carência de novas pesquisas relacionadas à escolha profissional pela MFC,
optei por estudar a percepção discente em relação à ESF e aos fatores influenciadores da
escolha pela especialidade de MFC nos graduandos de medicina. Como lócus da pesquisa,
selecionei o Curso de Medicinado Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA),
por atuar como docente nessa instituição, e pelo fato de que sua primeira turma se forma em
2013,e por apresentar um projeto político pedagógico em consonância às DCN
(CAVALCANTE NETO, 2008; MAJOR, 2011; BERNARDES et al., 2012; SACCHETIM et
al., 2012).
Assim, espera-se, com o presente estudo, colaborar com as instituições de ensino e
com os atuais gestores de saúde, apontando possíveis soluções para a efetivação da APS e,
consequentemente, melhoria de toda a Rede de Atenção à Saúde em Anápolis.
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2 OBJETIVOS

2.1 Geral
Analisar as percepções dos graduandos de medicina em relação ao trabalho da
Estratégia de Saúde da Família (ESF) bem como os fatores influenciadores na escolha pela
especialidade de Medicina de Família e Comunidade (MFC).

2.2 Específicos
− Analisar a percepção discente sobre a importância da ESF para o SUS;
− Identificar e discutir fatores que geram interesse e desinteresse na especialidade de
Médico de Família e Comunidade, a partir da visão dos acadêmicos entrevistados;
− Verificar as escolhas profissionais dos acadêmicos, incluindo as aspirações deles em
trabalhar na ESF;
− Caracterizar o perfil socioeconômico dos internos do 11º período do Curso de
Medicina da UniEVANGÉLICA, em 2013.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 A crise na saúde
3.1.1 Contexto mundial

Em 1978, mais precisamente entre os dias 6 e 12 de setembro, a OMS convocou todos
os países-membros para a Conferência Internacional de Cuidados Primários à Saúde,
realizada em Alma-Ata, no Cazaquistão. Os custos dos investimentos em saúde eram
crescentes em uma realidade global marcada por profunda crise econômica. O grande
desenvolvimento científico e tecnológico da medicina, até então, não proporcionava
melhorias nos indicadores de saúde da maior parte da população mundial. Tendo em vista a
enorme desigualdade social e a precária qualidade de vida das populações de muitos países, a
Conferência resultou em um importante documento, uma declaração que preconiza a Atenção
Primária à Saúde (APS) como a estratégia prioritária para alcançar a meta de “Saúde para
Todos no Ano 2000” (ALMA-ATA, 1978; WERNER; SANDERS, 1997; ANDRADE,
BARRETO; BEZERRA, 2012).
Recentemente, após a APS ter sido adotada por diversos países, a Diretora Geral da
OMS, Margaret Chan, reafirmou que a mais eficiente organização do setor de saúde continua
sendo em forma de sistemas baseados em cuidados primários. As evidências internacionais
indicam que os sistemas orientados por uma APS coordenada por Médicos de Família e
Comunidade possuem custos mais baixos e resultados mais satisfatórios levaram a
representante da OMS à seguinte conclusão: [...] “a Atenção Primária é a nossa maior
esperança para o futuro, e os Médicos de Família são as nossas estrelas em ascensão para este
futuro” (CHAN, 2013).
A ideia originária que precedeu à proposta da APS como estruturante dos sistemas
nacionais de saúde teve origem anterior à Conferência de Alma-Ata, mais especificamente na
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1948, após a grande
destruição resultante da Segunda Guerra Mundial. Na ocasião, a ONU posicionou-se a favor
da universalização do direito à saúde e educação a todos por meio da Declaração Universal de
Direitos Humanos – um desafio para as nações dos cinco continentes, que deveriam, a partir
dali, buscar, sobretudo, a paz mundial como fruto da justiça. Esse principal objetivo demanda
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a redução das desigualdades loco-regionais e globais. A Inglaterra foi pioneira no
desenvolvimento de uma política de Bem-Estar Social (conhecida como Welfare State). Na
área da saúde, os britânicos mostram-se inovadores ao formular um sistema que cobria toda a
população e já atendiam visando maior equidade, a partir do Relatório de Lord Beveridge,
elaborado em 1942, que criava o NHS. A proposta apresentava como principal característica a
vinculação de todo cidadão britânico a um centro de saúde primário, coordenado pelo General
Practitioner (GP). Esses centros tornaram-se a porta de entrada para qualquer problema de
saúde que a população viesse a apresentar, além de atuarem como os coordenadores do
cuidado, responsáveis por ações preventivas e pelo referenciamento para os demais níveis de
assistência, em que são oferecidos outros serviços médicos especializados (GÉRVAS;
FERNÁNDEZ, 2012).
Após mais de meio século da criação do NHS, tido como marco histórico na saúde
pública mundial, os países europeus encontram-se ainda em crises econômicas que suscitam a
questão do impacto orçamentário da seguridade social. Verifica-se que há um obstáculo para a
manutenção da garantia do direito universal à saúde (GONZALEZ; ALMEIDA, 2010;
ALAMES, 2013). No entanto, a OMS recomenda a racionalização das tecnologias, primando
pela manutenção de Sistemas de Saúde eficientes e equitativos. Para isso, propõe, ainda,
maior coordenação do cuidado pelos serviços de atenção primária, defendendo a ideia de que
essa alternativa evitaria o risco de medidas intempestivas como o estabelecimento
indiscriminado de teto de procedimentos e/ou consultas,que poderia acarretar gastos muito
maiores em longo prazo e desestruturação ainda maior dos sistemas de saúde (MLADOVSKY
et al., 2012).
Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos vivenciam uma crise permanente na
saúde. Stevens (2000) descreveu o deficiente sistema de saúde norte-americano com duas
palavras: caro e ineficaz; situa o início do século XXI como o melhor momento da história
para se pensar em seguro universal de saúde. Tal proposta tem sido alvo de grande tensão nos
EUA, desde as décadas de 1930 e 1940, quando os presidentes Roosevelt e Trumann tentaram
universalizar o acesso à saúde e fracassaram diante da forte oposição da Associação Médica
Americana, que argumentava que o modelo cerceava a liberdade do norte-americano de
escolher seus médicos. Atualmente, o governo dos EUA tenta elaborar um plano para
cinqüenta milhões de pessoas excluídas de qualquer assistência médica. Porém, continua a
receber resistência por parte de grupos conservadores, como vários governadores que alegam
falta de recursos para alimentar esse “bebê elefante” (SOMMERS; EPSTEIN, 2013).
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Dentre as possíveis soluções para a crise da saúde apresentadas ao governo norteamericano, Singh e Chokshi (2013) destacam a adoção de um “Programa de Trabalhadores
Comunitários em Saúde”. Citam o Brasil como modelo, ressaltando o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde, por meio do qual os trabalhadores são capacitados a atuarem como
líderes comunitários com o objetivo de promovera prevenção de doenças e cuidados
essenciais aos problemas de saúde mais simples e comuns.
O panorama mundial demonstra a necessidade de conciliar respostas a uma crescente
carga de doenças crônicas que demanda maiores gastos na área da saúde e a limitação dos
recursos disponíveis. Há uma busca por novos paradigmas para utilização desses recursos em
saúde, com equilíbrio entre aquisição e a distribuição dos conhecimentos produzidos. A
proliferação de novas tecnologias do complexo médico-industrial precisa ser recebida com
criticidade em uma perspectiva de sustentabilidade (LAMPERT, 2009)
As necessidades sociais e ambientais não devem ser contrárias ao desenvolvimento
global. Ao contrário, precisam ser complementares. É necessário, então, reforçar as propostas
das diversas Reformas Sanitárias, que confrontaram o modelo de saúde subserviente aos
interesses do complexo médico-industrial e estabeleceram como valor propugnáculo a
solidariedade e a assistência integral à saúde como direito universal, com equidade e
participação popular a fim de se promover um desenvolvimento sustentável e justo para toda a
sociedade (FEUERWERKER, 1998; PAIM et al., 2011).

3.1.2 O contexto da crise da saúde no Brasil

A saúde no Brasil também passa por uma crise percebida por toda a população. Tal
fato pode ser constatado por meio de uma pesquisa nacional publicada em 2013,que apontou a
saúde pública como maior problema do país, segundo a concepção de 48% dos brasileiros
entrevistados, ocupando a primeira posição entre as diversas situações apontadas pelos
participantes da pesquisa (FOLHADE SÃO PAULO, 2013).
Criado em 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS) ainda não se consolidou, garantindo
universalidade e a integralidade proposta na Constituição Federal. Dentre outros motivos, está
o fato de possuir características de sistemas de saúde com objetivos opostos. O SUS é uma
construção dual, alicerçada numa mistura peculiar de modelos antagônicos: o sistema norteamericano, regido pelo liberalismo em uma lógica de mercado, e o sistema inglês, regido pela
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premissa da saúde como direito universal do cidadão abrigado pelo país (PAIM et al., 2011;
CONILL, 2012).
O sistema inglês nasceu para ofertar assistência a todos a partir da compreensão de que
saúde é direito e não mercadoria. Foi a partir deste princípio que a Constituição Brasileira, em
seu artigo 196, incluiu a saúde como “direito de todos e dever do Estado” (BRASIL,
1988).No modelo inglês, o governo responsabiliza-se por financiar, coordenar e regular a
oferta de serviços à população, a partir de um sistema baseado na garantia do acesso universal
aos Centros de Saúde Primários. Esses centros devem ter profissionais que recebam todas as
demandas da população, resolvam a maior parte (cerca de 85%) dos problemas e encaminhem
aos especialistas somente os casos mais raros ou que necessitam de atendimentos mais
complexos em regime hospitalar. Trata-se de um sistema que preconiza o vínculo longitudinal
da população com o médico de cuidados primários e o uso racional de tecnologias e consultas
especializadas (CONILL, 2012; GERVAS; FERNANDEZ, 2012).
Já o modelo norte-americano possui características neoliberais,sem a responsabilidade
do governo em garantir cobertura universal aos serviços de saúde. O cidadão deve pagar um
seguro saúde privado para ter a cobertura dos serviços médicos. Em caso de não contratação
desses serviços, o usuário deverá pagar pelos procedimentos somas financeiras tão
significativas que praticamente o induzem a se precaver e contratar as seguradoras. Esse
sistema não tem como porta de entrada um médico de cuidados primários e é regido pela
oferta de serviços altamente especializados de acordo com o que o paciente entende que
precisa. Portanto, não busca uma racionalização do uso de tecnologias e atendimentos de
especialistas, sendo, pois, regido por uma lógica de mercado. O Brasil, influenciada por este
modelo, deu liberdade constitucional à iniciativa privada de oferecer assistência à saúde. Esse
liberalismo possibilitou a abertura de empresas (planos de saúde) inspiradas nas seguradoras
norte-americanas que, mediante pré-pagamento, oferecem uma assistência à parte da que é
disponível pelos serviços públicos, em consultórios e hospitais privados conveniados (PAIM
et al., 2011).
A abertura de mercado gerou um acesso desigual, principalmente aos serviços de
recuperação da saúde, contrariando a Carta Magna do Brasil, que previa o acesso igualitário a
tais serviços. Segundo Carvalho (2012), esse fato revela “falta dinheiro, gestão e
honestidade”. Assim, o SUS tornou-se um sistema para pobre, e não há pressão por parte dos
detentores do poder econômico, político e social para melhora da assistência à saúde, pois não
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utilizam, na maioria das vezes, os serviços públicos de saúde (MELLO et al., 2009; PAIM et
al., 2011).

3.1.3 A Reforma Sanitária e a criação do SUS

A proposta do SUS foi gerada na tensão das desigualdades e conservadorismo da
ditadura militar do Brasil, no contexto da década de 1970. Tal impulso é proveniente das
deficiências sociais graves, do desenvolvimento dos núcleos acadêmicos em saúde coletiva e
de movimentos mundiais em favor de mudanças nos sistemas de saúde, influenciados pela
Conferência Mundial de Cuidados Primários à Saúde de Alma-Ata (CONFERÊNCIA DE
ALMA-ATA, 1978). Apesar da ausência de representação brasileira em Alma-Ata, o país foi
signatário do compromisso de aplicar as diretrizes de APS apresentadas pela OMS em
documento da Assembleia Mundial da organização, em 1979 (CONILL, 2012). Nesse
contexto, um novo alvo era delineado: acompanhar a tendência mundial de ampliar o acesso
ao direito à saúde em uma crescente democratização. Nasce o Movimento da Reforma
Sanitária Brasileira, fruto da conjunção entre movimentos sociais de iniciativa popular,
representantes da comunidade universitária, organizações sindicais e entidades de classe de
profissionais de saúde. Todos esses atores apresentavam um anseio comum: a proposição de
uma nova política e um novo modelo de organização do sistema de saúde composto de ações
e serviços.
A segunda metade da década de 1970 e a primeira metade dos anos 1980 começam a
apresentar mudanças no modelo assistencial, com transição do financiamento de serviços
privados pelo poder público para ações voltadas ao financiamento de serviços públicos que
pudessem garantir melhor acesso a serviços básicos de saúde. São exemplos dessas ações
governamentais: criação do Sistema Nacional de Saúde (SNS), em 1975; Programa de
Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento do Nordeste (PIASS), em 1976; Programa
Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREV-SAÚDE), em 1980; Plano de Reorientação de
Assistência à Saúde no âmbito da Previdência Social (Plano CONASP), em 1982, e o Plano
das Ações Integradas de Saúde (PAIS), em 1983 (PAIM et al., 2011).
O movimento da Reforma Sanitária brasileira sugeriu, então, o fortalecimento de uma
democracia participativa e não somente representativa, e se opôs ao conservadorismo e
fisiologismo vigentes, propondo um sistema descentralizado, e com forte controle social por
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meio de conferências e conselhos de saúde. Apesar de esse movimento não se limitar
estritamente à proposição do SUS, a grande conquista da Reforma Sanitária foi a criação do
Sistema Único de Saúde, com seus marcos legais. O SUS é considerado, então, “o filho dileto
do Movimento da Reforma Sanitária” (PAIM, 2011). Esse movimento protagonizou a
elaboração do documento oficial da 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986. Além disso,
apresentou elementos para discussão na 1ª Conferência Internacional de Promoção à Saúde,
em Ottawa, no Canadá, realizados em 1986. Ambos os documentos contribuíram para a
elaboração do texto constitucional brasileiro, que incluiu a saúde como direito de cidadania e
dever do Estado, e ainda com diversos marcos legais que o regulamentaram
(VASCONCELOS; PASCHE, 2012).

3.1.4 Marcos legais e efetivação do SUS: princípios, diretrizes e estratégias

Os marcos legais do SUS são os seguintes:artigos 196 a 200, da Constituição Federal
de 1988; Lei nº 8.080, de xxx de 1990 (que criou o SUS); Lei nº 8.142, de 28 de dezembro
de1990, que vinculou a formação de Conselhos Municipais de Saúde aos repasses financeiros
da União para os Municípios e deu poder a esses conselhos de fiscalizar e deliberar como
cogestores do SUS; Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, que aborda o
orçamento mínimo obrigatório que cada ente federativo deve aplicar em ações e serviços de
saúde. Posteriormente, também foi elaborado o Decreto-Lei nº 7.508, de 28 de junho de 2011,
que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e cria o Contrato Organizativo de
Ação Pública, o qual aprimorou as relações interfederativas na gestão do SUS. Esses
fundamentos legais enumeram e visam efetivar os princípios doutrinários e as diretrizes
organizativas do SUS (VASCONCELOS; PASCHE, 2012).
Os princípios doutrinários do SUS, integrantes da Constituição Federal de 1988 são:
− universalidade: garantia de acesso à saúde para todos;
− integralidade: ações e serviços de promoção, prevenção, cura e reabilitação
dos indivíduos e das coletividades;
− igualdade ao oferecer cuidados diferentes para graus diferentes de
necessidades, o que caracteriza um sistema funcionando com equidade
(VASCONCELOS; PASCHE, 2012).
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As diretrizes organizativas do SUS, presentes nos marcos legais anteriormente citados
são:
− descentralização da gestão, com ênfase na municipalização;
− regionalização com a formação de redes regionais de saúde, que racionalizam
os recursos assistenciais em um território e oferecem acesso oportuno e
continuidade no cuidado em economia de escala;
− hierarquização que regule o acesso aos serviços especializados e mantenha
uma flexibilidade de portas de entrada e fluxos reversos entre os diversos
pontos de atenção;

−

participação comunitária que garanta uma democracia participativa com a
formação de conselhos e conferências de saúde,compostos por representantes
dos vários segmentos sociais (VASCONCELOS; PACHE, 2012).

A participação comunitária no SUS é destaque do editorial de um suplemento
exclusivo sobre a saúde no Brasil: o renomado periódico “The Lancet”. Os autores ressaltam
o Brasil como um país a ser admirado pelas reformas as quais colocaram a igualdade do
acesso à saúde no centro da política nacional; também ressaltam que a promoção da
participação comunitária em todos os níveis administrativos é uma característica essencial
para a efetivação do SUS (KLEINERT; HORTON, 2011).
Além das leis e decretos anteriormente mencionados, ressalte-se, ainda, a existência de
documentos infralegais, fundamentais para a organização da APS no SUS. Destaca-se, dentre
eles, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), cuja primeira edição é de 2006 e a
última de 2011, atualizada por meio da Portaria nº 2488, de 21 de outubro de 2011. A PNAB
propõe as diretrizes da APS no Brasil e descreve a forma de implantação desse modelo de
atenção por meio da ESF, elencando as atribuições dessa estratégia política, assim como as
funções de cada membro da equipe de saúde da família (BRASIL; PNAB, 2006, 2011).
Apesar da PNAB e dos princípios e diretrizes do SUS serem referência sem todo o
mundo, a efetivação do ideal preconizado pela Constituição se esbarra na necessidade de
mudanças estruturais. Dentre essas mudanças, estão as reformas políticas e administrativas, o
combate à corrupção e a formação de recursos humanos adequados para a concretização desse
sistema de saúde. Os profissionais devem atuar em um sistema descentralizado, cuja principal
porta de entrada é constituída pelas unidades que oferecem APS. O déficit de profissionais
com esse perfil é apontado pelos documentos originados nas diversas convenções que
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discutem a relação entre formação de recursos humanos e a crise do SUS. Por exemplo, os
resultados da oficina “A formação do Trabalhador em Saúde e a Sustentabilidade do SUS”,
realizada no 28º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, em Maceió, no
Estado de Alagoas, cujo relatório assinala: “Há uma falta de sintonia entre os profissionais de
saúde que a escola está formando que são absorvidos pelo SUS e o profissional de saúde que
o SUS realmente necessita” (CONASEMS, 2012).

3.1.4 O déficit de recursos humanos em saúde nas periferias do Brasil
A despeito da problemática do déficit de recursos humanos no SUS, a falta de médicos
para trabalharem nas regiões carentes e/ou distantes dos grandes centros urbanos foi colocada
como questão central pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, pela
Frente Nacional dos Prefeitos e também pelo Conselho Nacional de Saúde (CONASEMS,
2012). Segundo essas entidades representativas, o Brasil não apresenta uma distribuição
geográfica de profissionais de acordo com a necessidade da ESF. Tal fato motivou esses
colegiados a apoiarem a Medida Provisória nº 621, de xxx de 2013, da Presidência da
República, que instituiu o Programa “Mais Médicos”, idealizado pelos Ministérios da Saúde
(MS) e da Educação (MEC) (BRASIL, 2013b).
O referido Programa recebeu das secretarias municipais de saúde uma demanda de
15.460 médicos para atuarem na ESF, em mais de 3.500 municípios brasileiros (mais de 60%
do total de municípios). Entretanto, o Ministério da Saúde recebeu somente 6% de inscrições
de médicos registrados nos diversos conselhos regionais de medicina do Brasil, interessados
em atuar no Programa, cujo objetivo é diminuir a iniquidade no acesso aos serviços médicos
no país, mais especificamente à ESF (BRASIL, 2013b).
Segundo Dilma Rousseff, presidente do Brasil, as propostas do Programa “Mais
Médicos” responde à onda de protestos de junho de 2013 na qual a população reivindicava
melhorias nos serviços públicos de saúde. O Ministério da Saúde defende o referido Programa
como medida necessária diante do quadro deficitário de profissionais no país, cuja estimativa
é de 1,8 médicos/1.000 habitantes. Essa estimativa é inferior à do Reino Unido (2,7
médicos/1.000 habitantes), de Portugal (3,0 médicos/1.000 habitantes), e Espanha (4
médicos/1.000 habitantes). Todos esses países oferecem um serviço universalizado, baseado
na APS como porta de entrada e coordenadora do cuidado aos usuários do sistema, à
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semelhança do SUS (BRASIL, 2011; BRASIL, 2013b; GIOVANELLA; STEGMULLER,
2013).
Ressalte-se que o Conselho Federal de Medicina (CFM), a Associação Médica
Brasileira (AMB) e também a Federação Nacional dos Médicos (FENAM) alegam que no
Brasil não há déficit de profissionais. Para afirmarem isso, citam o estudo intitulado
“Demografia Médica” (CFM ,2011; CFM, 2013), que revela a desigualdade na distribuição de
médicos entre os centros urbanos mais ricos do país, localizados principalmente nas regiões
Sul e Sudeste, e nos municípios mais pobres, situados nas regiões Norte e Nordeste e no
interior de todos os estados do país (Figura 1). Para que ocorra a distribuição, o estudo
recomenda melhores condições de trabalho; melhoria nas unidades de saúde com infraestrutura e dotá-las de insumos adequados ao atendimento; desprecarização das relações de
trabalho; garantia de direitos trabalhistas que despertem nos médicos o interesse em
desenvolver suas atividades profissionais nos postos de trabalho do SUS nas regiões carentes.
Essa última proposta é sintetizada na criação de uma carreira de estado federal para os locais
de difícil provisão e fixação de médicos (CFM, 2013).
A demografia médica evidencia que o Estado de Goiás se destaca de forma negativa
em decorrência de uma distribuição desigual de profissionais médicos. Dados do CFM
apontam alta concentração de médicos na capital (Goiânia), desproporção entre médicos
trabalhando na medicina privada em detrimento do sistema público e índice de especialista
muito alto em relação aos generalistas. Porém, entre os especialistas, há poucos médicos de
família e comunidade – menos de 30 especialistas em MFC para mais de 6 milhões de
habitantes, caracterizando uma proporção de menos de 1 médico de família/200 mil habitantes
(ver Figura 2). Essa relação médico de família/habitantes, se comparada à do Reino Unido
(um especialista/1500 pessoas) evidencia a incipiente presença desses especialistas no cenário
regional (RAWAF, 2012; CFM, 2013).
Ao observar a realidade do Estado de Goiás, constata-se que Goiás possui a quarta
pior desproporção entre os estados brasileiros no que se refere a médicos no serviço público e
privado; apresenta razões de 2,35 médicos/1.000 habitantes na capital e estima-se apenas 1,03
médicos/1.000 habitantes no interior. Já o Distrito Federal (DF), distante aproximadamente
cem quilômetros de Anápolis, está geograficamente circundado pelo Estado de Goiás, mas
apresenta uma realidade de força de trabalho médico totalmente oposta ao interior goiano. O
DF possui a mais bem servida rede de postos de trabalho médico do Brasil – sendo sua
estimativa de 5,42 postos/1.000 habitantes, com 2,33 médicos por mil habitantes, acima até
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mesmo do Japão, considerado um dos sistemas de saúde mais eficientes do mundo e que
apresenta uma estimativa de 2,02 médicos/1000 habitantes (CFM, 2013).

Figura 1: Distribuição de Médicos, segundo local de domicílio ou trabalho
Fonte: CFM (2013)

O estudo também demonstra a desproporção entre o quantitativo médico absorvido
pelos setores público e privado (Gráfico 1). Ocorre uma concentração de profissionais no
setor privado em detrimento do setor público. Observa-se que a relação dos postos de trabalho
entre o sistema público e o privado é inversamente proporcional à demanda da população
usuária de cada sistema (cerca de 150 milhões de pessoas utilizam exclusivamente o SUS
contra 50 milhões de pessoas que têm acesso ao sistema privado), favorecendo a manutenção
da iniquidade no acesso a médicos, sofrida pela maioria da população brasileira (CFM, 2013).
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Figura 2: Especialistas em Medicina de Família e Comunidade – Brasil, 2011
Fonte: CFM(2013)

Gráfico 1: Postos de trabalho ocupados: setor público e privado de saúde 2002-2009
Fonte: CFM (2011)
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3.2 Atenção Primária à Saúde (APS)
A seção a seguir apresenta conceitos e aspectos históricos da APS no Brasil e no
mundo e uma descrição acerca da MFC – especialidade médica apontada como a mais
apropriada para atuar no âmbito da APS em todo o mundo.

3.2.1 Princípios, atributos e características da APS
Em sua proposta de oferecer ações e serviços de saúde com eficiência, atingindo as
metas de universalidade, integralidade e igualdade, a OMS preconiza como caminho mais
adequado a implantação de sistemas nacionais de saúde baseados no modelo de APS.
O conceito de Atenção Primária à Saúde foi conhecido mundialmente por meio da
Conferência Internacional de Cuidados Primários à Saúde (ALMA-ATA, 1978), que descreve
os Cuidados Primários à Saúde da seguinte forma:

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 possam 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.

O documento científico que respalda essa proposta foi publicado pela United Nation
Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) e traduzido no Brasil em parceria
com o Ministério da Saúde, com o título de: “Atenção primária: equilíbrio entre necessidades
de saúde, serviços e tecnologia.” (STARFIELD, 2002).Esse modelo é comprovadamente mais
eficiente, equitativo e sustentável, apresentando indicadores e análise da eficiência dos
recursos em saúde (OMS, 2008; ANDRADE, BARRETO; BEZERRA, 2012).
Starfield (2002) pesquisou a situação de saúde em países desenvolvidos e enumerou
evidências que indicavam que sistemas nacionais de saúde baseados em APS possuíam
melhoras nos seguintes indicadores: mortalidade neonatal; mortalidade infantil; expectativa de
vida nas mais diversas idades (1, 20, 65 e 80 anos); prevalência de crianças com baixo peso ao
nascer; mortalidade por faixa etária. Esses sistemas também foram os que tiveram gastos per
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capita mais eficientes, com menor uso de recursos financeiros em medicamentos, além de
apresentarem uma melhor satisfação dos usuários.
Starfield (2002) enumera os atributos da APS. No Brasil, sua compreensão e
contextualização foi feita por Mendes (2009):

Acessibilidade: é a porta de entrada dos usuários para cada novo problema ou novo
episódio de um problema para os quais se procura o cuidado;
Integralidade: prestação, pela equipe de saúde, de um conjunto de serviços que
atendam às necessidades mais comuns da população adstrita, a responsabilização
pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde e o reconhecimento
adequado dos problemas biológicos, psicológicos e sociais que causam as doenças;
Longitudinalidade: assistência contínua, com aporte regular de cuidados pela equipe
de saúde e uso consistente destes cuidados ao logo do tempo, num ambiente de
relação colaborativa e humanizada entre equipe, pessoa usuária e família;
Coordenação do Cuidado: implica na capacidade de garantir a continuidade da
atenção, através da equipe de saúde, com o reconhecimento dos problemas que
requerem seguimento constante, ainda que seja em outras unidades de saúde;
Orientação para a família e a comunidade: leva em consideração os aspectos
socioculturais da comunidade, assim como relaciona o contexto familiar com o
estado de saúde do indivíduo.

Starfield (2002) identificou, ainda, que os países que possuíam sistema fortemente
baseado em APS, em se tratando de políticas de recursos humanos em saúde, apresentavam
características específicas:






Distribuição geográfica equânime de profissionais, conforme a necessidade da
população;
Formação médica voltada prioritariamente para Atenção Primária à Saúde;
Ganho financeiro favorável dos médicos que atuam em Atenção Primária em
relação aos demais especialistas;
Presença de maioria numérica de médicos que atuam em Atenção Primária em
relação aos demais médicos;
Cobertura Universal dos serviços de Atenção Primária à Saúde.

Somente com a adoção dessas características os sistemas foram realmente
considerados como baseados em APS e, assim, alcançaram os indicadores de cobertura e
eficiência anteriormente citados (STARFIELD, 2002).

3.2.2 Histórico de instalação da APS no Brasil e no mundo

A APS,desde o início do século XX, é tida como uma proposta resolutiva para
coordenação do cuidado integral à saúde; foi planejada pela primeira vez em 1920, a partir do
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Relatório de Bertrand Edward Dawson, então presidente do Conselho Consultivo sobre
Médicos da Inglaterra. Em 1978, trinta anos após a implantação exitosa do sistema de saúde
inglês, o modelo foi apresentado e recomendado pela OMS, que promoveu a Conferência
Internacional de Cuidados Primários à Saúde, em Alma-Ata, no Cazaquistão. A referida
Conferência corroborou com processos de implantação de sistemas baseados em Atenção
Primária. Dentre eles, encontram-se Cuba, Moçambique, Tailândia, Canadá, Espanha,
Holanda, Portugal e Noruega (CONILL, 2012; GERVAS; FERNANDEZ, 2012; LOPES,
2012).
A Atenção Primária à Saúde foi nacionalmente instalada no SUS por meio da
Estratégia de Saúde da Família (ESF), iniciada em 1994. Adotou como modelo as
experiências exitosas no Ceará, nascedouro do Programa de Agentes Comunitários de Saúde,
onde estava sendo aplicado desde a década de 1980. Em 1996 recebeu um incentivo
financeiro específico com a Norma Operacional Básica, NOB-96, que destinava recursos do
orçamento da saúde para ser aplicado em APS, denominada no Brasil de Atenção Básica. Daí
surgiu o Piso de Atenção Básica, que era composto por um valor fixo por habitante,
acrescentado de um valor por Equipe de Saúde da Família implantada (composta por um
médico, um enfermeiro e agentes de saúde), responsável por uma população de até 4.000
pessoas em um território delimitado. A ampliação dessa estratégia, a partir do financiamento
tripartite, provocado pelo Governo Federal, resultou no alcance atual de uma cobertura de
mais de 108 milhões de pessoas – aproximadamente 53% da população brasileira
(CAVALCANTE NETO, 2008; BRASIL, DAB, 2013).
A Política Nacional de Atenção Básica, publicada em 2006 e revisada em 2011, coloca
a ESF como o modelo de Atenção Primária a ser adotado no Brasil, sendo o pilar estruturante
das Redes de Atenção à Saúde (incluindo as redes de atenção materno-infantil, de doenças
crônicas e de atenção psicossocial) e de Ações de Vigilância em Saúde. O Brasil adota a
nomenclatura Atenção Básica para sugerir a função estrutural, basilar, a partir do qual todo o
sistema começa a ser coordenado, avaliado e planejado. A descrição das atribuições da
Atenção Básica no Brasil no documento de 2006 é apresentada a seguir:
Um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrangem a
promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento,
reabilitação e manutenção da saúde. É desenvolvida através do exercício de práticas
gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em
equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a
responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em
que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa
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densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e
relevância em seu território. É o contato preferencial dos usuários com os sistemas
de saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, acessibilidade e
coordenação do cuidado, vínculo e continuidade, integralidade, responsabilização,
humanização, equidade, e participação social. (BRASIL, 2006a)

A ESF é, portanto, local estratégico e privilegiado para implantação de ações
transversais como a Política Nacional de Educação Permanente, a Política Nacional de
Promoção à Saúde e a Política Nacional de Humanização, além de proporcionar uma
resolutividade e a aplicação dos atributos da APS apresentados pelas principais referências
mundiais no assunto. Para efetivá-la, destacam-se entre características peculiares do sistema
brasileiro, a presença de equipes multidisciplinares no âmbito da APS, o que oferece olhares
diversos sobre o processo saúde-doença, e uma chamada ao envolvimento da comunidade
como protagonista do seu cuidado e do planejamento das ações e serviços de saúde
(ANDRADE; BARRETO; BEZERRA, 2012; BRASIL, PNAB, 2011; KLEINERT;
HORTON, 2011).
Ao expandir significativamente, nos últimos 20 anos, o acesso ao atendimento médico,
a ESF tem, atualmente, o desafio de terminar sua expansão para garantir acesso universal e
efetivar-se como centro de coordenação do cuidado, organizando a rede hierarquizada de
saúde com uso eficiente e racional dos recursos diagnóstico e terapêuticos. Deve, portanto,
oferecer, além do acesso, um serviço com qualidade e garantia da continuidade dos cuidados
ofertados nos diversos pontos de atenção à saúde. Esse objetivo se aproxima ainda mais da
concepção da integralidade, conceito fundamental para a consolidação da Atenção Primária à
Saúde.
O sistema de saúde brasileiro passa por importantes e contínuas mudanças na direção
da consolidação da APS. O SUS foi citado muitas vezes em documentos oficiais da OMS,
sobre o panorama da saúde mundial. O Relatório Mundial de Saúde do ano 2000 colocou o
Brasil como destaque negativo, sendo o antepenúltimo na lista dos 191 Estados-Membros em
equidade das contribuições financeiras aos sistemas de saúde (PAIM, 2011). Já em 2008, a
OMS citou o Brasil como referência, com a apresentação de resultados encorajadores, com
mudanças importantes nos indicadores de saúde, com destaque para a redução da mortalidade
infantil (OMS, 2008). Em 2010, recebeu novo destaque do Relatório anual da OMS, o qual
incluiu o Brasil dentre os países que tiveram grande progresso no processo de universalização
do acesso aos serviços de saúde (OMS, 2010) por meio da ESF. O Brasil tem aumentado
consideravelmente o número de unidades de atendimento primário. No entanto, o número de
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especialistas em MFC formados está muito distante de acompanhar esse avanço da cobertura
da APS no país, limitando a plena implantação desse modelo de atenção (GIOVANELLA;
STEGMULLER, 2013).

3.2.3 Medicina de Família e Comunidade (MFC): importância para a APS

A MFC é tida como a especialidade médica mais preparada para atuar na APS, no
contexto brasileiro, operacionalizada pela ESF. No Canadá e na Espanha, os especialistas em
MFC recebem nomenclatura semelhante à brasileira (Médicos de Família); já outros países
como Inglaterra, Austrália e Alemanha, adotam nomenclatura diferente, sendo chamados de
GP (General Practitioners). Em todos esses países, com exceção do Brasil, não é permitido
ao profissional atuar nos Centros de Saúde Primários se o profissional não for especialista em
MFC (RAWAF, 2012; GIOVANELLA; STEGMULLER, 2013).
Dessa forma, esse especialista possui o importante papel de ser o principal gatekeeper
(porteiro) para todos os cidadãos atendidos em países que universalizaram a APS e regulam o
fluxo de atendimentos nas unidades secundárias e terciárias a partir de encaminhamentos
feitos pelos médicos de família. Esse profissional é o responsável por exercer todos os
atributos da APS no contexto dos centros de saúde, sendo o médico responsável pela pessoa
em todas as faixas etárias, atendendo a qualquer agravo em qualquer órgão e sistema, e
resolvendo a maior parte destes agravos (até 95%). A MFC Surgiu como especialidade
médica em nível de pós-graduação na década de 60, a partir do reconhecimento pelas
associações médicas do Canadá e dos Estados Unidos (CHAN, 2013; LOPES, 2012;
GERVAS; FERNANDEZ, 2012; GIOVANELLA; STEGMULLER, 2013).
Para atender a tão complexa demanda da saúde, a formação de especialistas em MFC
evolui ao ponto de delinear o perfil específico de profissional que necessita ser formado para
atuar na APS. O perfil do Médico de Família apresenta: capacidade de oferecer um cuidado
abrangente, integral (desde a prevenção e promoção até os cuidados paliativos); zelo pela
continuidade da atenção, com a construção de vínculos com os pacientes; responsabilização
pela coordenação da assistência, considerando inclusive o fato dos recursos locais serem
limitados; inserção respeitosa na cultura da comunidade; compromisso com o aprimoramento
contínuo de seu exercício profissional (WONCA, 2002).
Lopes (2012), utilizando-se do referencial da Organização Mundial de Médicos de
Família (WONCA, 2002) e McWhinney e Freeman (2010), sintetiza em quatro as
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características fundamentais do Médico de Família:
1.

O médico de família e comunidade é um clínico qualificado

2.

A atuação do médico de família e comunidade é influenciada pela comunidade

3.

O médico de família e comunidade é recurso de uma população definida.

4.

A relação médico-pessoa é fundamental para o desempenho deste especialista.

A especialidade em MFC possui uma história marcada por avanços e retrocesso. Seus
primeiros programas de residência se deram no início da década de 70, em Porto Alegre,
quando a atuação era chamada Medicina Geral Comunitária (MGC). Apesar de ter seu início
em 1974, só foi reconhecida pela CNRM em 1981, quando também ocorreu a criação da
Sociedade Brasileira de Medicina Geral Comunitária. Apesar desses acontecimentos, apenas
em 1986 o CFM reconheceu a MGC como especialidade médica. Porém, logo em 1987 o
INAMPS corta as bolsas de residência em MGC e a especialidade sofre a desativação dessas
especializações. Apenas em 2001 ocorre a reativação, com mudança da nomenclatura para
Medicina de Família e Comunidade em 2002, quando finalmente a Associação Médica
Brasileira a reconhece como especialidade médica (RAWAF, 2012).
No Brasil, apesar de a ESF estar relacionada com importantes melhorias em
indicadores de saúde, o modelo necessita ser consolidado e aperfeiçoado com a provisão de
especialistas em MFC, com o perfil anteriormente descrito, para atuarem nas Unidades
Básicas de Saúde, local de implantação da ESF.
O estudo demográfico do CFM revela dados que juntos com o histórico da
especialidade no país traz evidências de uma área de atuação ainda carente de ampliação: os
Médicos de Família e Comunidade certificados como especialistas no Brasil eram 3.253 em
todo país, o que equivale a 1,21% do total de médicos, no período pesquisado pelo CFM. Para
universalizar e qualificar a APS, alguns países apresentam a proporção de um médico
especialista em MFC atendendo no máximo 2.000 habitantes, como é o caso do Reino Unido,
que tem aproximadamente um General Practitioner para cada 1.500 pessoas. E cada cidadão
que mora na Inglaterra tem o dever de estar credenciado a um GP. A necessidade brasileira
para atingir tal meta é de mais de 100.000 especialistas, e não há perspectiva alguma de ser
alcançada, se as escolhas de especialidades permanecerem na proporção existente hoje (CFM,
2013; GIOVANELLA; STEGMULLER, 2013).
O Brasil possui menos de 1% de médicos especializados em MFC (CFM, 2011). A
ESF é tida como área de atuação de baixo prestígio social e econômico (MELLO, 2009). A
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presença nos municípios pela ESF é quase universal (95,5% dos municípios têm Equipe de
Saúde da Família credenciada ao Ministério da Saúde), porém a cobertura populacional é de
somente 53,81% (BRASIL, 2013).
Observa-se que existem políticas indutoras do Governo para prover recursos humanos
para a ESF e formar mais especialistas em MFC. Porém, o desejo do profissional, ainda, é
atuar em outras especialidades e fora do cenário da ESF. Tal afirmação é obtida junta aos
dados oficiais da Comissão Nacional de Residência Médica do MEC nos quais se pode
verificar, também, a ociosidade de vagas de MFC em todo o Brasil. A cidade de Anápolis tem
um Programa de Residência em MFC aberto em 2012. No entanto, até o momento não possui
nenhum médico participando do programa (alguns entraram, mas desistiram antes da metade
do primeiro ano) (CNRM, 2013).
Tais características mostram que o Brasil está longe de ter um sistema efetivamente
baseado em APS. Uma mudança nesse quadro garantiria mais sustentabilidade e eficácia em
atender às necessidades da população, com redução das desigualdades em saúde, mais
eficiência nos gastos do setor e maior satisfação por parte dos usuários (STARFIELD; SHI;
MACINKO, 2003; 2005).
Diante da necessidade de “atingir as pontas” do sistema, com a descentralização das
políticas verticais e transversais do Ministério da Saúde, a ESF apresenta-se como local
carente de recursos humanos apropriados para atender à população que ainda não é coberta
por esse serviço e até mesmo nas áreas cobertas, haja vista a grande rotatividade e pequena
parcela de médicos especializados em Medicina de Família. A ESF deve ser utilizada para o
aprendizado das profissões de saúde, e ser almejada como local de trabalho. Tais necessidades
(mudar cenários de aprendizagem e alterar as escolhas profissionais dos médicos) ainda são
desafios para o fortalecimento desta estratégia, diante da resistência a mudanças no ensino
médico e do não envolvimento de grupos hegemônicos que não são favoráveis às mudanças
(FEUERWERKER, 1998).

3.3

Educação médica em mudança
A formação do médico é determinada, segundo Ceccim e Feuerwerker (2004), pelo

quadrilátero constituído: Educação Médica, Gestão do Sistema de Saúde, Modelo de Atenção,
Participação social. Todo esse quadrilátero passava, em 1988, por mudanças no paradigma
assistencial, forçado pela necessidade de atender com equidade e integralidade à população.
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Garcia (1972) criticou os cursos de medicina na América Latina e apontou como contraditório
o fato de as escolas insistirem em formar médicos em desacordo com as necessidades de
saúde da população (ainda que houvesse em seus discursos uma educação médica socialmente
responsável). O fenômeno de superespecialização apresentava, na infraestrutura econômica e
nas decisões políticas dos países, uma demasiada valorização social do especialista em
detrimento do generalista, influenciada significativamente pelo paradigma flexneriano.
Há 25 anos, em Edimburgo, ocorreu a 1ª Conferência Mundial de Educação Médica,
em virtude da complexa relação dos sistemas de saúde com a formação de recursos humanos.
Esse importante evento foi essencial para apontar que a formação médica deveria mudar
radicalmente e mostrar-se sensível às transformações em nível mundial dos modelos de
assistência à saúde, mais especificamente por descentralizar as ações e serviços de saúde dos
hospitais e compartilhar a responsabilidade por atenção e formação em saúde com centros de
cuidados primários (ALMEIDA, 2011).
Apesar da reforma constitucional, forças conservadoras dificultaram a implementação
de mudanças na educação médica no Brasil. Feuerwerker (1998) ressalta o fato de que o
médico mantinha o ideal profissional de trabalho em consultório privado, especialista em
grupo específico de doenças e exercendo sua profissão de forma liberal, não vislumbrando a
realização profissional no SUS. A autora reforça o discurso de mudança na educação médica
que propõe a adoção do paradigma da integralidade, no qual o processo saúde-doença
compreendido em toda sua complexidade biopsico-sócio-cultural-espiritual é exigido do
profissional para atuar no sistema baseado e coordenado pela APS. O profissional deve estar
preparado para atuar em cenários mais próximos da realidade da comunidade. Porém, o ideal
imaginário médico em relação às aspirações profissionais exemplifica a manutenção do
paradigma flexneriano e a resistência à mudança para opções profissionais voltadas à
integralidade.

3.3.1 Mudanças no modelo assistencial: o SUS e a transição de paradigmas

Nos últimos 50 anos, a educação médica foi discutida e modificada várias vezes. A
motivação para esse movimento de mudanças provém do fato de que tanto o sistema de saúde
quanto a educação em saúde devem ir ao encontro das necessidades de saúde da população
(ALMEIDA-FILHO, 2011). A produção científica tem aumentado, tendo em vista a
transformação do modelo assistencial a ser transmitido nas escolas.
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O modelo flexneriano, resultante do Relatório Flexner, de 1910, foi hegemônico
durante todo o século XX. O referido documento viabilizou a regulação do funcionamento de
escolas de medicina nos Estados Unidos, abertas de forma indiscriminada durante o século
XIX. O pedagogo Abraham Flexner avaliou 155 escolas de medicina dos Estados Unidos e
Canadá, e desencadeou a mais profunda reforma no ensino médico da história. Esse modelo
sistematizou o ensino médico nos EUA, promovendo grande desenvolvimento científicotecnológico e propiciou o controle de qualidade, apreço pela excelência científica e
padronização curricular. Foi também fundamental para a concepção da saúde como ausência
de doenças que devem ser enfrentadas por meio de uma abordagem biomédica,
hospitalocêntrica e centrada no médico, e propunha a obrigatoriedade de um currículo
mínimo, vivenciado em ambiente com alta densidade tecnológica (laboratórios e hospital). A
graduação era segmentada em ciclos básicos e clínicos, sem integração de conhecimentos e
pouca relação com os determinantes sociais no processo saúde-doença (PAGLIOSA; DA
ROS, 2008).
Tal modelo de currículo chegou ao Brasil em meados da década de 1950, quando as
escolas americanas e as fundações de educação médica norte-americanas começaram a
influenciar mais o modelo brasileiro, que anteriormente era mais próximo do europeu
(FEUERWERKER, 1998).
Porém, notou-se logo a incompletude do modelo flexneriano, que recebeu críticas de
várias instituições (Centro Brasileiro de Estudos de Saúde – CEBES; Associação Brasileira de
Pós-graduação em Saúde Coletiva – ABRASCO; Associação Brasileira de Educação Médica
– ABEM), os quais propuseram uma mudança de paradigma, tendo em vista a integralidade
(LAMPERT, 2009). O modelo que promoveu grande desenvolvimento científico, não era
suficientemente eficaz em reduzir as iniquidades no acesso e na integralidade da atenção à
saúde. Tal fato resultou em uma crise de sustentabilidade no setor saúde, vivenciada em
vários países do mundo. Nesse movimento de mudanças, destacaram-se, no Brasil, a
Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM) (criada no início da década de 60), a
Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO) e o Centro
Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES). Os dois últimos, criados na década de 70, tiveram
papel chave na efervescência e do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (PAIM, 2011).
O paradigma da integralidade proposto tem uma concepção ampliada de saúde, com
vistas à multicausalidade das doenças e com ações que envolvam a promoção de saúde e
prevenção de doenças a partir da integração de conhecimentos biopsicossociais. Foi
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mundialmente proposto no período pós-guerra. Documentos internacionais, como o Informe
Lalonde, do Ministro da Saúde do Canadá em 1974, a Declaração de Alma-Ata (1ª
Conferência Internacional de Atenção Primária à Saúde), a Carta de Ottawa (1ª Conferência
Internacional de Promoção à saúde - Canadá 1986) e encontros nacionais (por exemplo, a VIII
Conferência Nacional de Saúde de 1986, no Brasil) compõem parte importante de uma
história de questionamento do paradigma flexneriano em cumprir a ordem “Saúde para todos
no ano 2000”: meta da Conferência de Alma-Ata. A partir da experiência bem sucedida da
Inglaterra, que instituiu seu Sistema Nacional de Saúde, todos defenderam mudanças no
modelo assistencial de maneira estratégica para universalizar o direito à saúde e a assistência
com equidade às populações dos mais diversos países. Essas mudanças necessitavam estar
acompanhadas por transformações na educação em saúde, que recebeu várias iniciativas no
mundo todo para acompanharem a transição paradigmática do setor saúde (FEUERWERKER,
1998; MACHADO 2007).
Iniciativas internacionais foram importantíssimas para a institucionalização do
Movimento de Mudanças na Educação Médica. A parceria da ABEM e ABRASCO com
organismos internacionais, como a Organização Panamericana de Saúde e a Fundação
Kellogs, produziram as propostas na década de 1970 e que foram desenvolvidas nos vinte
anos seguintes com destaque ao projeto Integração Docente Assistencial (IDA). Essas
experiências geraram a democratização do questionamento do modelo hegemônico e a
proposta de maior descentralização das ações e serviços de saúde, restritos, porém, aos
departamentos de medicina preventiva das faculdades de medicina. Na década de 90, dois
fatos reforçaram a necessidade de mudanças mais profundas na Educação Médica, que seriam
bem mais abrangentes do que a IDA: A CINAEM e o Projeto UNI.
A avaliação das escolas médicas feita por uma Comissão Interinstitucional de
Avaliação Nacional do Ensino Médico (CINAEM) teve seu início em 1991 e envolveu várias
entidades médicas e acadêmicas (CFM, AMB, ABEM ente outras) preocupadas com a
educação médica. Com os estudos, concluiu-se que era necessário mais incentivo para a
profissionalização de professores e introdução de uma cultura de educação transformadora.
Constatou-se que o ensino estava desvinculado da realidade da saúde da população e ainda
uma falta de integração das escolas com os problemas de saúde local (CFM, 1998). O
resultado desse documento provocou várias discussões que deram origem às Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de medicina.
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O Projeto UNI (Uma Nova Iniciativa na formação dos profissionais de Saúde: União
com a comunidade), da Fundação W. K. Kellog, foi desenvolvido em 23 cidades da América
Latina, sendo seis brasileiras (Botucatu, Marília, Londrina, Natal, Salvador e Brasília) e teve o
propósito de apoiar mudanças nas relações ensino-serviço-comunidade, com maior
democratização dessas relações. As experiências foram relatadas por Almeida (2011) e foram
aproveitadas as estratégias desse projeto na elaboração das DCN para os cursos de medicina,
como por exemplo, a formação profissional em ambientes diversos aos Hospitais de Ensino,
mais especificamente em centros de saúde localizados na periferia das cidades.
3.3.2 As Diretrizes Curriculares e os programas de reorientação do governo federal

O Estado Brasileiro é responsável direto pela ordenação na formação de recursos
humanos em saúde, conforme prevê no art. 200 da Constituição Federal, que o Sistema Único
de Saúde, além de oferecer ações e serviços de saúde, deve ser o ordenador da formação de
recursos humanos em saúde. Tal preceito foi exercido de forma tímida até o início do século
XXI, quando o Ministério da Educação homologou a Resolução nº 04 da Câmara de Ensino
Superior do Conselho Nacional de Educação, instituindo as Diretrizes Nacionais para os
cursos de medicina. As Diretrizes propõem a formação dos estudantes de maneira mais ampla,
com desenvolvimento humanístico, ético e com responsabilidade social; prevêem um perfil de
egresso apropriado ao Sistema Único de Saúde:

Médico, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Capacitado a
atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença em seus diferentes
níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à
saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de responsabilidade
social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser
humano. (BRASIL, 2001)

A partir das DCN, pode-se perceber mais iniciativa por parte dos ministérios da saúde
e da educação junto às Instituições de Ensino Superior para efetivarem as diretrizes.
Priorizava-se a inserção dos acadêmicos na ESF como cenário de aprendizagem. Destaca-se,
dentre os programas de indução, o Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares dos
Cursos de Medicina (PROMED), proposto logo após a publicação das DCN, que fomentou a
reestruturação de cursos de medicina, para que esses projetos de mudanças curriculares
fossem ao encontro das novas diretrizes do MEC (LAMPERT, 2009; ALMEIDA, 2011).
Ampliou-se a indução de mudanças curriculares com o Programa de Reorientação da
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Formação Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE), ainda em vigência, que fomenta mudanças
curriculares nos demais cursos na área da saúde, além dos cursos de medicina. Destaca-se
também o Programa de Educação pelo Trabalho dos Profissionais de Saúde (PET-SAÚDE)
que estimula, de forma interdisciplinar, a integração academia-serviço nas unidades básicas de
saúde. Isso tem contribuído ativamente para a dinâmica do ensino na saúde, com aumento da
produção científica protagonizada pelo corpo docente, preceptores e acadêmicos, com bolsa
de fomento à pesquisa e ao tutorial. Esse modelo reorienta e fortalece a Estratégia de Saúde da
Família, tornando-a partícipe nas pesquisas e na inserção dos acadêmicos em níveis
diversificados de atenção à saúde (ALMEIDA, 2011). Todas essas iniciativas buscam
reorientar a formação para uma inserção mais abrangente dos cursos junto à comunidade, com
ênfase em ações na Atenção Primária e Vigilância em Saúde.
Lampert (2009) desenvolveu um instrumento de avaliação dos cursos de medicina
capaz de verificar se as escolas são conservadoras, inovadoras ou avançadas quanto às
tendências em mudanças na educação médica. Essa avaliação é direcionada à necessidade de
se reconhecer os limites das escolas para implantar um currículo que seja socialmente
relevante; que vá ao encontro das demandas por um perfil profissional que o SUS necessita
para a garantia de seus objetivos constitucionais.
Além da ampliação dos métodos de avaliação dos cursos, surge uma agenda mundial
de pesquisa que aborda as escolhas profissionais de estudantes de medicina pela MFC. Tal
campo de pesquisa busca compreender a percepção discente para então intervir na formação
médica e nas políticas de saúde que devem impulsionar a valorização dessa especialidade e,
assim, oferecer, de forma mais justa, uma assistência integral e universal à saúde de toda
população (CAVALCANTE NETO, 2008; SELVA OLID et al., 2012; DEUTSCH et al.,
2013). Apesar da importância desses programas de reorientação das práticas educativas
(PROMED, Pró-Saúde, PET-Saúde), a pesquisa de Cavalcante Neto (2008) evidencia que
ainda não ocorreu uma mudança significativa na escolha profissional dos acadêmicos pela
MFC.
3.4

A Escolha pela MFC: estudos nacionais e internacionais

3.4.1 Estudos internacionais sobre a escolha pela MFC entre discentes de medicina

Em vários países do mundo existem estudos qualitativos e quantitativos visando
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conhecer os determinantes das escolhas dos estudantes de medicina. Esses estudos relacionam
as escolhas com o processo de formação e com as carências de recursos humanos no
atendimento às necessidades da população; problematizam a formação nos cenários de prática
em Atenção Primária, comparando experiências internacionais de indução à APS
(CAVALCANTE NETO, 2008; SILVA, 2009; FERREIRA, 2009; STRAUME; SHAW,
2010; SCOTT, 2011; LAMBERT; GOLDACRE, 2011).
O Canadá é o país com maior numero de pesquisas sobre as escolhas profissionais em
medicina de família. Tais estudos evidenciam a prioridade em atenção primária nesse país,
sendo modelo de agenda de pesquisa também para outros. Foram encontradas dezessete
publicações canadenses na Base de Dados Medline, referentes aos últimos sete anos, que
tratam exclusivamente da escolha profissional de estudantes de medicina pela MFC, bem
como dos fatores que influenciam essas escolhas. Destacam-se, dentre os mais recentes
trabalhos, as pesquisas de Gill et al. (2012) que constataram maior escolha pela MFC entre os
acadêmicos oriundos de áreas rurais. Scott et al. (2011) e Vanasse et al. (2011), realizaram
estudos nacionais sobre os determinantes das escolhas profissionais dos acadêmicos pela
MFC. Esses autores propuseram a inclusão da valorização do perfil de indivíduos com
características compatíveis com a escolha pela carreira de MFC como critério para a admissão
nos cursos de medicina.
Autores de diversos países como Espanha (SELVA OLID et al., 2012; HARRIS et al.,
2013), Alemanha (KIOLBASSA et al., 2011 e DETSCH et al., 2013), Portugal (GASPAR et
al., 2011), Estados Unidos (NEWTON et al., 2005; WHOO, 2006) e especialmente a
Inglaterra (; LAMBERT et al., 2008; 2011; BLYTHE; HANCOCK, 2011; WATSON et al.,
2011) têm buscado compreender os motivos da escolha pela MFC, visando maior adesão de
estudantes a esta carreira.
Exemplo histórico da relevância nacional do assunto é uma meta-análise de Bland et
al. (1995) realizada no período 1987-1993 sobre a escolha de especialidades em atenção
primária nos EUA publicado pela Academic Medicine. Os pesquisadores encontraram, nesse
período, setenta e três artigos considerados de boa qualidade metodológica; descobriram que
os estudantes diminuem a preferência por atenção primária ao longo do curso
(particularmente nos anos de estágio clínico). Ainda segundo os autores, as características dos
alunos que escolheram a carreira de MFC foram: sexo feminino; faixa etária de maior idade;
casados; experiências amplas na graduação; pais não-médicos; expectativas relativamente
baixas de renda; interesse em lidar com diversidade de problemas de saúde e menos interesse
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voltado para prestígio, alta tecnologia, e cirurgia. Essa pesquisa identificou, ainda, a
influência positiva, na escolha pela MFC entre os acadêmicos, da cultura das instituições em
que eles foram treinados, especialmente pela importante representação acadêmica de corpo
docente da atenção primária com dedicação exclusiva dentro de governança da instituição.
Nessa meta-análise, entre os fatores que prejudicaram a escolha pela MFC estão incluídos a
falta de compreensão dos acadêmicos em relação à carreira de MFC que gera imagens
distorcidas desta especialidade.
Dentro desse panorama internacional, surge a pergunta: os movimentos de mudança na
Educação Médica e as consequentes medidas de indução do governo brasileiro têm sido
eficazes para modificar as tendências de especialização dos estudantes de medicina no Brasil?

3.4.2 Estudos brasileiros sobre estudantes de medicina e a escolha pela MFC

No Brasil, existem poucos estudos publicados sobre as escolhas profissionais dos
estudantes de medicina. As fontes de informação existentes relacionadas a esse assunto são
dados oficiais dos conselhos de medicina e da Comissão Nacional de Residências Médicas
(CNRM). Considerando o número de ingressos em medicina por ano (18.177 alunos), menos
de 1,14% optam por especializar-se em MFC. Dados do Sistema de Informações da CNRM,
de outubro de 2011, apontam ociosidade de 71% das vagas de residência médica para MFC,
totalizando um preenchimento de somente 209 das 710 vagas oferecidas no Brasil. Na Região
Centro-Oeste, especificamente em Anápolis, foram oferecidas 6 vagas de residência em MFC
nos anos 2012 e 2013. Nenhuma delas foram ocupadas desde a abertura do programa, em
fevereiro de 2012. Esta razão de ocupação no Brasil está muito aquém da encontrada nos
Estados Unidos, Canadá e Inglaterra (CAVALCANTE NETO, 2008; MICHEL et al., 2011;
CNRM, 2013).
Ao proceder a um levantamento da literatura brasileira sobre a opção de graduandos
pela MFC, identificou-se apenas uma pesquisa publicada por Cavalcante Neto, em 2008. O
referido autor buscou analisar a escolha dos estudantes de medicina na especialidade de MFC
e verificou que, dentre os 270 acadêmicos entrevistados de uma escola médica no interior do
Ceará (Campus da Universidade Federal do Ceará – UFC, em Sobral/CE), apenas um,
cursando o primeiro ano de medicina, mencionava a MFC como especialidade desejada.
Nenhum graduando, ao término do curso, aspirava essa especialidade.
O Ceará é o Estado pioneiro na implantação do Programa de Saúde da Família, e o
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curso de medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) está profundamente
comprometido com a inserção dos acadêmicos nesse cenário desde o primeiro ano do curso.
Dentre outros objetivos, o curso busca ampliar a percepção dos acadêmicos em relação aos
determinantes sociais da saúde, bem como da abordagem integral, humanizada, na busca de
vínculos entre a academia e a comunidade. Os graduandos pesquisados consideraram positiva
a experiência do trabalho em equipe e em educação em saúde na ESF. Apesar da percepção
dos acadêmicos sobre a importância da ESF, eles não optaram pela escolha profissional nesse
cenário.
Sobral (1993) e Ferreira et al. (2000) desenvolveram outros estudos sobre as escolhas
profissionais de acadêmicos de medicina, sem direcionar especificamente para a opção pela
MFC ou aprofundar na análise dos motivos da redução do prestígio dessa especialidade. Na
Universidade de Brasília (UnB), Sobral (1993) inferiu que a retirada do estágio em unidades
localizadas na periferia pode ter contribuído com a diminuição da escolha pela Medicina
Geral. Na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Ferreira et al. (2000) verificaram a
ausência completa da escolha pela especialidade de Medicina Geral e Comunitária entre os
graduandos.
Em relação à Região Centro-Oeste brasileira foi encontrado apenas um estudo sobre as
escolhas profissionais em estudantes na área de saúde (NUNES et al., 2008) publicado em
periódicos indexados. O estudo envolve acadêmicos do curso de odontologia da Universidade
Federal de Goiás (UFG), formados entre 1992 e 2008, no qual foram analisadas as escolhas
profissionais no início e no final do curso.. Os autores detectaram alteração nas escolhas
profissionais do período; algumas especialidades aumentaram seu prestígio, com destaque
para implantodontia e estética. Em relação à escolha profissional dos estudantes de medicina
nessa região, não foram identificados trabalhos de pesquisa publicados nas principais bases de
dados. A produção científica nacional sobre o tema aponta que a escolha profissional pela
MFC é pouco problematizada em comparação ao panorama internacional (CAVALCANTE
NETO, 2008). Apesar de ainda não ter publicado em revista indexada até a conclusão dessa
dissertação, Filisbino (2013) concluiu sua pesquisa sobre a prática profissional na perspectiva
dos discentes da Universidade Federal de Goiás. O perfil dos estudantes identificado em sua
pesquisa é constituído de estudantes jovens (formandos com menos de 24 anos de idade),
solteiros, oriundos predominantemente das classes sociais A e B e com forte tendência à
especialização por meio de residência médica. A pretensão de quase 97% dos discentes é
cursar residência médica.
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3.5 A Qualidade de Vida no Trabalho: possível influência nas escolhas profissionais
A fim de compreender melhor as escolhas pela MFC dos acadêmicos, o presente
estudo utilizou como referencial de análise o conceito de “ação social” descrito por Max
Weber (1991) em “Economia e Sociedade”. A ação social, segundo Weber (1991), é qualquer
comportamento influenciado pela relação com outras pessoas (sociedade) e essas influências
podem estar ligadas às tradições, aos impulsos afetivos ou a racionalizações em relação aos
resultados e aos valores inerentes a determinada ação. Na perspectiva weberiana, os fatores
influenciadores da ação social não são puros; não podem ser compreendidos como únicas
causas ou motivações da ação social. No entanto, essa classificação auxilia na sistematização
e análise de determinado comportamento.
Para compreender melhor os sentimentos e as racionalizações inerentes à escolha de
uma determinada carreira que proporcione realização profissional, estudos na área de gestão
de recursos humanos verificam que determinados locais de trabalho possuem alta
produtividade e atratividade. As pesquisas que buscam compreender o que é atrativo para a
maioria das pessoas, mesmo considerando a complexidade e a diversidade humana,
resultaram no desenvolvimento do conceito de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). Um
estudo clássico, tido como referência na área de administração de recursos humanos é o de
Walton (1973), que enumera oito características (Quadro 1) de um ambiente que proporciona
Qualidade de Vida no Trabalho (GARCIA, 2007):

Quadro 1: Características relacionadas à Qualidade de Vida no Trabalho (QVT)
1) Compensação Justa e Adequada;
2) Condições de trabalho seguras e saudáveis;
3) Oportunidades imediatas para desenvolver e usar capacidades humanas;
4) Oportunidade futuras para crescimento contínuo e garantia de emprego;
5) Integração Social e organização;
6) Constitucionalismo na organização – normas bem estabelecidas;
7) Trabalho e equilíbrio com o espaço total da vida do indivíduo;
8) Relevância social do trabalho.
Fonte: Walton (1973)

Essas características podem ser colocadas em paralelo com pesquisas sobre
atratividade para local de trabalho, como é o caso desta pesquisa.
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4 METODOLOGIA

4.1

Cenário e contexto da pesquisa
O presente estudo foi realizado em Anápolis, município reconhecido como importante

centro econômico no estado de Goiás. Localizado a 59,5 quilômetros de Goiânia e 154
quilômetros do Distrito Federal, a cidade é responsável por aproximadamente 10% do PIB
estadual, sendo a segunda economia do Estado. Possui uma significativa produção industrial,
em um pátio com mais de 150 indústrias, com destaque para os ramos farmacêuticos e
automobilísticos. É também um pólo logístico, sediando o marco zero da ferrovia Norte-Sul e
abriga um importante porto seco e um aeroporto de cargas ainda em construção. Além da
força econômica, o município é estratégico na segurança nacional, por abrigar em seu
território a Base Aérea, responsável pela defesa do espaço aéreo de Brasília (ANÁPOLIS,
2012).
A saúde pública em Anápolis foi prioridade nos debates eleitorais de 2012. A
prefeitura tem aplicado mais de 17% de sua receita nessa área e tem investido,
principalmente, em melhorias das Unidades Básicas de Saúde do Município, que atendem à
ESF. Desde 2009, a prefeitura de Anápolis reformou e ampliou mais de 45 Unidades Básicas
de Saúde (UBS). É um município referência para média e alta complexidade da Região de
Saúde Pireneus, que envolve 12 municípios e é responsável pela alta complexidade em
cardiologia, neurocirurgia, traumatologia, oncologia, obstetrícia e neonatologia para a MacroRegião Centro-Norte de Goiás, que abrange sessenta municípios, e uma população de mais de
um milhão de habitantes (ANÁPOLIS, 2012; GOIÁS, 2013).
Apesar de ser referência em média e alta complexidade, Anápolis possui cobertura de
ESF em torno de 53% (BRASIL, DAB, 2013). A situação da atenção primária no município
tem afetado dois importantes indicadores: um em nível nacional, outro estadual. O Índice de
Desempenho do SUS (IDSUS), calculado pelo MS em 2012, revela que o município está
abaixo da média nacional, devido, em parte, a não consolidação da ESF na cidade (BRASIL,
MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011a). O Instituto Mauro Borges, da Secretaria de Planejamento
do Estado aponta situação de disparidade entre a força econômica e a situação de saúde do
município. Anápolis ocupa a 1ª colocação no quesito economia e o 184º lugar no quesito
saúde, entre os 246 municípios de Goiás (IMB, 2013).
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Os sujeitos da pesquisa constituem-se de graduandos que estavam no 11º período do
curso de medicina da UniEVANGÉLICA, no mês de maio de 2013. A instituição escolhida é
enquadrada como organização privada, filantrópica, confessional, criada em 2004, resultado
do seu credenciamento como Centro Universitário, embora tenha tido seu primeiro curso
autorizado em 1961, ainda como Faculdade Evangélica de Anápolis. O curso de medicina
teve seu primeiro vestibular no primeiro semestre de 2008, motivo de não ter sido possível
pesquisar graduandos do curso no último semestre. A UniEVANGÉLICA é referência no
cenário regional e encontra-se em posição geográfica estratégica, atraindo alunos de várias
cidades, dentre elas, Goiânia (a capital) e outras circunvizinhas: Goianésia, Jaraguá,
Pirenópolis, Alexânia, Nerópolis, Vianópolis, Silvânia, Ceres e Abadiânia. Em sua missão
institucional, a UniEVANGÉLICA prima pela “a formação de cidadãos comprometidos com
o desenvolvimento sustentável, participando efetivamente do processo de construção
socioeconômico e cultural da região de sua abrangência” (RESU, 2012).
Como partícipe dessa missão, o curso de medicina possui projeto pedagógico que
contempla um currículo integrado, almejando uma educação de excelência, com abordagem
andragógica centrada no aluno, orientada para a comunidade, importando-se com a relevância
social da aprendizagem. Lança mão de metodologias inovadoras de ensino-aprendizagem,
aprendizagem baseada em problemas, metodologia de problematização; utiliza laboratórios de
simulação e avaliações diversificadas que contemplem a aquisição e verificação de
habilidades e atitudes dentre os discentes. Propõe a inserção dos acadêmicos na realidade em
todos os serviços que compõem a rede pública de saúde, desde o primeiro período do curso.
Alinha-se, assim, às DCN para os cursos de medicina (MAJOR, 2011; RESU, 2012;
SACCHETIM et al., 2012).
A inserção do acadêmico de medicina na ESF se dá em um módulo denominado
Programa Integrado de Saúde Coletiva. Inicia-se o contato com as equipes que atuam nas
UBS ainda no primeiro período e é mantido até o 4º período. Realiza-se, então, o atendimento
individual e atividades educativas, além de ações de vigilância e planejamento em saúde. Os
discentes voltam a atuar na ESF no internato, a partir do 9º período. Utiliza-se como
metodologia de ensino-aprendizagem a problematização, adotando o método do Arco de
Maguerez (BERBEL, 1998), no qual a abordagem de um assunto inicia-se com o contato com
uma realidade, seguido da seleção de palavras-chave que conduz à teorização. A seguir à
fundamentação teórica, elabora-se uma solução para o problema inicialmente encontrado e
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finaliza-se o processo pedagógico com a aplicação da solução por meio de uma intervenção
na realidade (BERNARDES et al., 2012).

4.2 Pressupostos teórico-metodológicos

Essa é uma pesquisa qualitativa, de natureza exploratória, transversal, tendo como
base os estudos desenvolvidos por Minayo (2010), que estabelece a importância da
contextualização como princípio fundamental para uma análise qualitativa adequada. Para tal,
é importante que o pesquisador estabeleça a caracterização sócio-demográfica e as relações
sociais dentro de determinado contexto. Assim, considera-se a pesquisa qualitativa como a
metodologia preferencial para análise dos motivos, sentimentos e percepções dos sujeitos do
estudo. Parte-se do princípio da complexidade das ciências sociais, que discorda da visão
linear de causa-efeito, e enfatiza as complicações e interações que os fenômenos possuem,
levando em conta os aspectos subjetivos transformadores da realidade local avaliada
(MINAYO; SANCHEZ, 1993; MINAYO, 2010).
Partindo de um referencial teórico sobre a crise na saúde e a necessidade de sistemas
baseados em Atenção Primária, e considerando o contexto do sistema de saúde e da educação
médica em Anápolis, buscou-se realizar a pesquisa adotando a abordagem qualitativa para se
compreender as percepções e motivações dos acadêmicos. O referido método é o preferencial
para tal objetivo, conforme recomenda Cavalcante Neto (2008), em levantamento sobre
pesquisas das escolhas profissionais por MFC. A abordagem qualitativa é adequada para
captar o que não pode ser visto em dados estatísticos, pois as realidades sociais não podem ser
encaradas como padrões universais. Antes, são influenciadas por situações únicas percebidas
por sujeitos com necessidades subjetivas. A pesquisa social deve, portanto, levar em
consideração a subjetividade e as peculiaridades locais (CAVALCANTE NETO; LIRA;
MIRANDA, 2009).
Um dos recursos sugeridos é a técnica de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2012), com
a finalidade de “fundamentar impressões e juízos intuitivos, por meio de operações
conducentes a resultados de confiança”, descrita como:
O conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) dessas mensagens. (BARDIN, 2012)
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As fases da análise de conteúdo organizam-se em torno de três pólos cronológicos
(BARDIN, 2012):

1. Pré-Análise: contempla leitura flutuante de cujas impressões e orientações
emergiram as hipóteses; escolha dos documentos com demarcação do universo a
ser analisado; formulação das hipóteses (a hipótese é uma afirmação provisória
que deve ser verificada – confirmar ou infirmar).
2. Exploração do material: Fase de codificação, decomposição ou enumeração, em
função de regras previamente formuladas.
3. Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: os resultados brutos são
tratados de modo a serem significativos e válidos. Nessa fase, podem ser obtidos
quadros de resultados que condensem as informações fornecidas pela análise, além
de inferências e interpretações que respondam aos objetivos propostos.

4.3 Percurso metodológico

O problema proposto na presente pesquisa é apresentado com a seguinte questão: qual
a percepção do graduando de medicina em relação ao trabalho da ESF e quais são os fatores
influenciadores na escolha da especialidade de MFC? Para responder a essa questão, e atingir
os objetivos anteriormente apresentados, foram produzidos dois instrumentos: um
questionário e um roteiro para entrevista semiestruturada (Apêndices 2 e 3). O método de
entrevista semiestruturada foi escolhido por oferecer ao entrevistador flexibilidade na
ordenação e formulação das perguntas durante a entrevista (GODOI; MATTOS, 2006).
Conforme dito anteriormente, como participantes da pesquisa, optou-se pela escolha
dos graduandos do 11º semestre por estarem no último ano do curso de medicina e por não
haver discentes cursando o 12º período, pois o curso é recém-aberto. Adotou-se como critério
de exclusão a recusa à participação voluntária na pesquisa. Mas, todos os internos atenderam
ao convite.
A pesquisa foi iniciada após a autorização da coordenação do curso de medicina e do
Parecer nº 218.714 de 1 de março de 2013, emitido pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), da
UniEVANGÉLICA (Anexo 1), conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº
196/1996 (BRASIL, 1996).
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O convite aos graduandos para participarem da pesquisa foi feito por telefone, sendo
estabelecido um local e horário conforme disponibilidade das pessoas. As entrevistas foram
realizadas no período 1-31 de maio de 2013, nas cidades de Anápolis e Goiânia.
Antes da aplicação do questionário e da realização da entrevista foi apresentado aos
discentes o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para a anuência dos
mesmos.
O pesquisador participou de todas as fases do estudo, sendo o responsável pela
elaboração dos instrumentos, pelo contato com os sujeitos da pesquisa, e também pela
realização das entrevistas, transcrição de seus conteúdos, organização, codificação,
categorização e interpretação dos dados coletados.
O questionário contém três etapas: (i) características socioeconômicas; (ii) avaliação
da carreira de MFC e (iii) cenário no qual deseja atuar no auge da carreira (Quadro 2). Para
avaliação da carreira de MFC, foi utilizada a Escala Likert (1932), de cinco graduações.
Quadro 2: Itens do questionário com os discentes do 11º período da UniEVANGÉLICA
Aspectos Socioeconômicos
Idade
Procedência
Sexo
Raça
Estado Civil
Filhos
Renda Familiar
Escolaridade dos Pais
Familiares médicos? Especialistas?
Avaliação da Carreira de Médico de Família e Comunidade – Escala de Likert (1932)
Ótima

Boa

Regular

Ruim

Péssima

Cenário onde deseja atuar no auge da carreira
Capital X Interior
Público X Privado

O roteiro da entrevista foi composto por quatro questões abertas para serem
respondidas pelos entrevistados. Entretanto, devido à flexibilidade do método, durante o
processo de entrevistas, novas questões foram levantadas e outras reformuladas para obtenção
dos objetivos da pesquisa. O instrumento foi desenvolvido com base no referencial teórico
sobre APS (STARFIELD, 2002; PAIM, 2011; CUNHA; GIOVANELLA, 2011; RAWAF,
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2012; LOPES, 2012; GÉRVAS; FERNANDEZ, 2012;;ANDRADE; BARRETO; BEZERRA,
2012) e sobre escolha profissional pela MFC entre estudantes de medicina (CAVALCANTE
NETO, 2008; SCOTT et al., 2011; GILL et al., 2012; SELVA OLID et al., 2012).
A seguir, no Quadro 3, são apresentadas as questões utilizadas no roteiro:

Quadro 3: Roteiro de entrevista semiestruturada
a) Qual a importância da ESF para o Sistema Único de Saúde?
b) Você já escolheu qual especialidade médica seguirá? Qual é a sua escolha?
b) Você aspira trabalhar nela? Se sim, definitivamente ou provisoriamente? Por quê?
c) Em sua opinião, a partir da sua experiência na ESF durante o curso, o que pode influenciar
no seu interesse por abraçar a carreira de Médico de Família e Comunidade?

As entrevistas individuais foram realizadas com 42 graduandos, gravadas e
posteriormente literalmente transcritas. Na sequência, foi realizada uma leitura flutuante do
material de cada entrevista acompanhando o áudio das gravações para possível correção de
qualquer erro de transcrição e o início do planejamento da estrutura analítica do material. A
fim de guardar o anonimato dos entrevistados, cada um deles recebeu a seguinte codificação:
letra M para estudante do sexo masculino e letra F para estudante do sexo feminino. A letra
foi seguida de um número, de acordo com a ordem de realização das entrevistas. Por exemplo:
M1 para o primeiro acadêmico do sexo masculino entrevistado, e F1 para a primeira
acadêmica entrevistada. Assim sucessivamente.
Utilizou-se o método de Análise Temática, de Bardin (2012), considerado adequado
na abrangência do estudo das percepções de um local de trabalho e das escolhas profissionais
específicas, buscando-se os motivos para tais percepções. Extrapola, assim, o âmbito da
quantificação das opções objetivas. Moura e Pagliuca (2004) conceituam o termo “percepção”
como a “representação que cada ser humano tem de si próprio e de tudo que faz parte de seu
meio e de sua realidade [...] é seletiva para cada pessoa, o que significa que qualquer situação
é vivenciada de uma maneira única, por cada um dos indivíduos envolvidos”.
Após a leitura flutuante, iniciou-se o recorte das unidades temáticas, de acordo com as
categorias e subcategorias criadas. Foram recortadas duas categorias temáticas principais com
o propósito de responder aos objetivos do trabalho: (i) “O Trabalho da Estratégia de Saúde da
Família, com cinco subcategorias” e (ii) “A Escolha pela Medicina de Família e Comunidade:
fatores influenciadores”.
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A primeira categoria, “O Trabalho da Estratégia de Saúde da Família”, foi dividida em
cinco subcategorias, partindo do referencial teórico de Starfield (2002), em que são descritos
os cinco atributos da APS, apresentados no Quadro 4 (BRASIL, 2011; LOPES, 2012).
Quadro 4:Subcategorias: Percepção discente do Trabalho daESF
1. Acesso: A ESF como porta de entrada do SUS
2. A Integralidade na ESF
3. Longitudinalidade – O Vínculo continuo com a População
4. Coordenação do Cuidado
5. Participação Social da ESF na comunidade

A segunda categoria temática, “A Escolha pela Medicina de Família e Comunidade:
fatores influenciadores”, é apresentada no Quadro 5.
Quadro 5:Subcategoria: Influenciadores na escolha pela Medicina de Família e Comunidade
Fatores racionais referentes aos fins (Resultados)
1. Remuneração;
2. A importância de um plano de carreira;
3. Estruturação de arsenal diagnóstico e terapêutico);
4. Reconhecimento da Sociedade.
5. Currículo oculto
Fatores racionais referentes aos valores (processos)
1. O Professor modelo
2. Amplitude do conhecimento
3. Apreço pelo contato com as pessoas na comunidade
4. Equilíbrio trabalho-vida
5. Comprometimento social

Essas subcategorias foram escolhidas a posteriori, conforme indicação de Bardin
(2012), que cita como possibilidade de categorização temática os “valores” revelados pelo
material pesquisado. A recomendação do referido autor para essa metodologia é de uma
produção científica que não deva ter um viés positivista, com validade dada por testes
estatísticos, mas a partir da valoração dos dados reais (retirados dos documentos explorados) e
a força das inferências que nascem do diálogo com o contexto da pesquisa e a literatura já
existente.
Na construção das subcategorias anteriormente referidas (Quadro 5), foi utilizada a
classificação da “ação social”, de Max Weber (1991). O autor utiliza o conceito de ação social
como sendo qualquer comportamento influenciado pela relação com outras pessoas
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(sociedade). Essas influências, que não são excludentes entre si, podem ser classificadas da
seguinte forma:

1. De Modo Tradicional (por costume arraigado) – não racional, quando há
reação surda a estímulos habituais que decorre na direção da atitude arraigada;
2. De Modo Afetivo (especialmente emocional), por estados imediatos,
puramente por afetos e impulsos, sem reflexão;
3. De Modo Racional Referente a Fins (por expectativas quanto ao
comportamento de objetos do mundo externo e de outras pessoas), utilizando
as expectativas como condições ou meios para alcançar fins ponderados como
sucesso;
4. De Modo Racional Referente a Valores: não agindo por impulso ou tradição,
usa da racionalidade para agir segundo uma crença consciente no valor – ético,
estético, religioso, absoluto e inerente a determinado comportamento,
independentemente do resultado.

Com base nos pressupostos weberianos considerou-se que as escolhas dos estudantes
de medicina possuem uma motivação predominantemente racional, sejam elas referentes a
fins ou a valores. Contudo, não se exclui a influência de afetos e tradições.
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5 RESULTADOS/DISCUSSÃO: PARTE 1 – SUJEITOS DA PESQUISA

Inicia-se a apresentação dos resultados a partir dos dados levantados com a aplicação
do questionário (Apêndice 2). Por meio desse instrumento foram levantadas as características
socioeconômicas e algumas aspirações profissionais da população estudada. Essas
informações contribuem para a compreensão das percepções que os acadêmicos têm sobre a
ESF

e

sobre

os

fatores

influenciadores

na

escolha

pela

MFC

(capítulo

6:

Resultados/Discussão Parte 2 – Análise das Entrevistas).

5.1Caracterização socioeconômica
As informações socioeconômicas são apresentadas na Tabela 1, e nos Gráficos 2 e 3.
Esses dados serviram para situar as respostas das entrevistas dentro do contexto sociocultural
dos acadêmicos. Além disto, foram comparados os dados da pesquisa com outras pesquisas
nacionais e internacionais que também verificaram o perfil de acadêmicos de medicina
(FERREIRA et al., 2000; OLIVEIRA; ALVES, 2011; CAVALCANTE NETO, 2009; SCOTT
et al., 2011; SELVA OLID et al., 2012).
As características da população estudada são semelhantes à de outros estudos
nacionais que revelam uma população discente com renda média superior à da população em
geral, com pais que também tiveram acesso ao nível superior, predominantemente de raça
branca e uma crescente participação feminina dentro do curso de medicina. Quanto a esse
último aspecto, destaca-se que as estudantes são maioria, o que aponta a tendência à
feminização da força de trabalho médica. Esse fenômeno foi detectado por outros
pesquisadores que não identificaram uma maioria de estudantes mulheres, mas já percebiam
um aumento de seu percentual em relação a dados de décadas anteriores (MACHADO, 1997;
OLIVEIRA; FERREIRA et al., 2000; ALVES, 2011). Após a explanação geral dos dados em
tabela e gráficos, buscou-se discutir cada item do questionário individualmente, com
observações dos principais achados à luz de dados oficiais e da literatura especializada em
educação médica.
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Tabela 1: Características socioeconômicas dos 42 graduandos da UniEVANGÉLICA – 2013
Característica

Frequência
Absoluta
7

16,7

23a 26

24

57,1

>26

9

21,4

Não preenchido

2

4,8

Goiânia/ GO

23

54,8

Anápolis/ GO

14

33,3

Brasília/DF

1

2,4

Goiás – Outras cidades

2

4,8

Cidades fora de Goiás e Distrito Federal

2

4,8

Masculino

14

33,3

Feminino

28

66,6

Casado

6

14,3

Solteiro

36

85,7

Branca

24

57,1

Parda

17

40,5

Amarela

1

2,4

Negra

0

0

Menor que 1030,01

0

0

1030,01 a 4844,00

5

11,9

4844,01 a 12.987,00

16

38,1

Maior que 12.987,00

21

50

Sem curso superior

5

11,9

Curso superior sem pós-graduação

23

54,7

Com pós-graduação

14

33,3

Não possui

15

35,7

Médico não especialista

0

0

Médico especialista

27

64,3

Subdivisões das Características
<23anos

Idade

Procedência

Gênero
Estado civil

Raça

Renda Familiar

Escolaridade dos pais

Médicos na família

Fonte: Dados da Pesquisa

%

43

Gráfico 2: Características socioeconômicas dos graduandos de medicina da
UniEVANGÉLICA – 2013 (Gênero, Cor, Idade, Procedência)
Fonte: Dados da Pesquisa

Gráfico 3: Características socioeconômicas dos graduandos de medicina da
UniEVANGÉLICA – 2013 (Renda, Escolaridade dos Pais, Est. Civil)
Fonte: Dados da Pesquisa
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Raça
A pesquisa apresenta dados semelhantes aos dados nacionais em relação ao
predomínio da raça branca no curso de medicina (MACHADO, 1997; FERREIRA et al.,
2000; OLIVEIRA; ALVES, 2011). Nenhum dos graduandos se declarou negro. No entanto, o
numero de graduandos que se declararam pardos (41%) do que em estudos nacionais. Oliveira
e Alves (2011) constataram 22% de pardos dentro do universo de internos de 13 escolas. Já o
Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apontou 14,9% de
acadêmicos de medicina pardos, dentre os que realizaram o Exame Nacional de Desempenho
dos Estudantes do Ensino Superior (ENADE), em 2003. O Brasil instituiu a Lei federal nº
12.711/2012 (BRASIL, CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2012), que versa sobre a questão de
cotas, visando oferecer, nas Universidades Públicas, cotas obrigatórias de vagas para
acadêmicos oriundos de escolas públicas, parte delas oferecidas exclusivamente para negros,
pardos e índios, proporcionalmente ao percentual encontrado no Censo do IBGE. Cabe aqui
ressaltar que não é prevista nenhuma obrigação para as escolas privadas, onde se encontram
os acadêmicos pesquisados, da inclusão de cotas raciais em suas provas de admissão.

Estado civil
Quanto ao estado civil dos graduandos, pôde-se constatar que a maioria é de solteiros
(86%), diferentemente do resultado da população brasileira na mesma faixa etária, em que
28,9% se casam antes dos 25 anos (IBGE, 2011). Oliveira e Alves (2011), em uma pesquisa
sobre perfil de estudante de medicina realizada em seis estados constataram números
semelhantes ao encontrado nesta pesquisa (87% solteiros e 13% casados). Estudos recentes
realizados no Canadá sobre o mesmo tema revelam um maior interesse pela Medicina de
Família por parte de pessoas casadas (SCOTT et al., 2011; VANASSE et al., 2011). A família
é levada em consideração na escolha de uma carreira por alunos que consideram que o
equilíbrio entre a vida familiar pessoal e o trabalho é um dos principais fatores na hora de
optar por determinada especialidade. Tal fato foi observado em pesquisa na Alemanha
(KIOLBASSA et al., 2011), identificada em uma revisão sistemática feita por grupo de
pesquisadores na Espanha (SELVA OLID et al., 2012). O dilema de conciliar família e
trabalho foi evidenciado também neste estudo e será tratado na apresentação dos resultados
das entrevistas.
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Gênero
A feminização da profissão médica foi evidenciada na pesquisa, sendo o dobro o
número de estudantes mulheres (66,6%) em relação aos estudantes homens (33,3%). Estudos
internacionais evidenciam que as mulheres escolhem mais carreiras relacionadas à clínica e a
cuidados primários em saúde. Um estudo canadense evidenciou que as mulheres é que mais
escolheram MFC (VANASSE et al., 2011). Tal fato não foi confirmado nesta pesquisa, pois
ninguém escolheu essa especialidade. Há, no entanto, uma predominância na opção pelas
especialidades clínicas por parte das mulheres (62,5% das pessoas do sexo feminino
escolheram especialidades dentro de áreas clínicas, o que equivale a 93,75% do total de
estudantes que optaram por estas especialidades). Na população estudada, dentre as pessoas
do sexo masculino, apenas um escolheu especialidade clínica

Procedência
Embora se constate que a maior parte dos graduandos entrevistados é proveniente de
capitais (54,8% Goiânia e 2,4% Brasília), há um número significativo de estudantes
provenientes de Anápolis (33,3%), onde se localiza a escola de medicina. Uma pesquisa
brasileira realizada por Machado (1997) constatou uma maior predisposição entre graduandos
de cursos de medicina oferecidos fora das capitais para atuarem no interior.
Diante da desigualdade na distribuição de médicos em Goiás, entre a capital (5,42
médicos/1.000 habitantes) e o interior (0,7 médicos/1.000 habitantes), é possível verificar um
efeito benéfico do perfil dos estudantes, com tendência à interiorização, fenômenos que será
aprofundada mais adiante. Tal fenômeno favorece a distribuição menos desigual dos
profissionais médicos, o que difere da constatação apresentada por Machado (1997) de que a
maioria dos estudantes optou por estudar no interior e não em capitais. A proporção
encontrada no presente estudo se dá em virtude da discreta mudança do local de procedência
para o local pretendido de trabalho. Tal dado é semelhante aos achados de Machado (1997)
em escolas médicas do interior do Rio de Janeiro os quais evidenciam que os formandos
retornam para a capital depois de formados (MACHADO, 1997). A vivência em cidades
menores teve influência positiva para a escolha da Medicina de Família entre acadêmicos
pesquisados na Universidade de Alberta, no Canadá (GILL et al., 2012). Tal fator não pôde
ser verificado nesta pesquisa, pois nenhum acadêmico optou por essa especialidade.
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Idade
O perfil etário dos estudantes revela a predominância de uma população jovem, que
entrou na faculdade pouco tempo após a conclusão do ensino médio. Pôde-se verificar que
67,5% dos internos têm até 24 anos de idade, e apenas 22,5% dos acadêmicos entraram na
faculdade após completarem 21 anos (possuem no momento 27 anos ou mais). Pesquisas no
Canadá revelam uma maior tendência à escolha por MFC entre os acadêmicos mais velhos
(SCOTT et al., 2011; VANASSE et al., 2011; GILL, 2012). Tal relação não foi possível ser
verificada neste estudo, devido ao fato de nenhum dos acadêmicos ter optado pela MFC.

Presença de médico na família e Escolaridade dos Pais
A pesquisa evidenciou um número expressivo de graduandos (64%) com médicos na
família. Destaca-se o fato de que todos esses parentes médicos são especialistas, o que
contraria a distribuição entre médicos especialistas e não especialistas no estudo da
demografia médica brasileira, no qual quase 50% dos médicos não possuem especialidade
registrada nos conselhos de medicina (CFM, 2013). Tal fato pode influenciar nas suas
escolhas profissionais (FERREIRA et al., 2000). Nos relatos das entrevistas nenhum dos
graduandos cita a família como influenciadora para escolha da MFC como possível carreira
profissional.
Apesar de não ter sido possível neste estudo confirmar tal relação, é interessante que
esse fato seja analisado em estudos posteriores. Um aspecto interessante evidenciado nesta
pesquisa é o convívio com médicos especialistas, percebendo a felicidade e a motivação
destes, influencia positivamente o acadêmico a valorizarem determinada atuação profissional
e cogitarem escolher essas especialidades. Considerar que o contato com familiares que se
sentem realizados profissionalmente possa influenciar as aspirações dos acadêmicos é uma
inferência possível.
Outro aspecto identificado com a pesquisa que coincide com os achados de estudos
nacionais (FERREIRA et al., 2000; OLIVEIRA; ALVES, 2011;) é o fato de que os pais dos
graduandos no grupo pesquisado têm grau de escolaridade superior ao da população em geral.
Um terço do total de graduandos entrevistados são filhos de pais com pós-graduação e dos
88% dos graduandos pelo menos um dos progenitores tem ensino superior completo. Há
evidências no Brasil de que o curso superior é fator importante para a ascensão social
(FERREIRA et al., 2000). Esse dado corrobora com a caracterização da turma de medicina
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como partícipe de uma minoria privilegiada socialmente. Estudo no Canadá, desenvolvido por
Scott et al. (2011) aponta uma relação negativa da presença de pais com formação
universitária e a escolha pela Medicina de Família, o que não pôde ser verificado no presente
estudo

Renda familiar

Ao distribuir os acadêmicos segundo as faixas de renda propostas pela Câmara
Técnica da Secretaria de Assuntos Especiais da Presidência da República (SAE/PR), verificase uma predominância importante dos acadêmicos na classe alta. No Brasil, a classe alta
representa 16% da população, enquanto no universo pesquisado, 88% dos discentes estão
classificados dentro dessa faixa de renda. Quanto à presença de acadêmicos em situação de
pobreza ou vulnerabilidade, nenhum dos graduandos pesquisados enquadra-se no segmento
populacional de renda compatível com a classe baixa. Ferreira (2000) também constatou a
predominância de uma elite econômica dentre os acadêmicos de medicina da UFMG. Essa
característica pode dificultar o interesse em APS, que é uma área de atuação com baixo
retorno financeiro no Brasil (MELLO, 2009) e em outros países, conforme constatado na
revisão sistemática de Selva Olid et al. (2012). Esta pesquisa identificou grande importância
dada à remuneração como influenciador de escolhas profissionais, conforme será apresentada
na análise das entrevistas.
5.2 As escolhas profissionais dos acadêmicos
A seguir, são apresentados resultados referentes a uma parte dos instrumentos que
investigou o cenário desejado pelos graduandos para atuarem como médicos, relacionando as
opções de trabalhar na capital ou no interior e no serviço público ou privado, e a avaliação da
carreira de MFC pelos discentes, além de identificar qual especialidade cada um pretendia
seguir. Foi incluída, também, a tabulação de uma questão acerca do desejo de trabalhar na
ESF, considerando-se a vontade de atuar definitivamente ou provisoriamente nela.

5.2.1 Preferências discentes pela capital e pelo consultório privado
Para verificar o local onde os internos desejam atuar no auge da carreira foram
escolhidas as seguintes variáveis: tendência à interiorização (apresentando as opções de
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trabalhar na capital e no interior) e interesse pelo serviço público em relação ao privado
(Tabela 2).

Tabela 2: Aspirações Profissionais dos graduandos de medicina: Local de trabalho
VARIÁVEL

RESPOSTAS
Somente privado
Predominante privado
No auge da carreira, pretende
50% privado e 50% público
trabalhar no serviço:
Predominante público
Somente público
Sem resposta
Aspira trabalhar na capital,
Capital
Interior
no interior, ou em ambos?
Ambos

N
3
16
22
1
0
5

%
7,1
38,1
52,4
2,4
0
11,9

18
18
1

42,9
42,9
2,4

Fonte: Dados da Pesquisa

Quanto ao local de trabalho, verificou-se que os estudantes possuem escolhas
profissionais com preferência pelos serviços privados, sendo que nenhum gostaria de
trabalhar exclusivamente e que apenas 3% desejam trabalhar predominantemente no sistema
público. Já na opinião de 45% dos graduandos entrevistados a preferência é pelo setor
privado. Porém, já se constata uma importante evolução do antigo padrão predominantemente
liberal da prática médica, para a vinculação aos serviços públicos, pois a maioria afirma que
no auge de sua carreira pretende dedicar metade do tempo de trabalho ao SUS. Tal fato ainda
não é suficiente para a consolidação de um Sistema Universal e Público. O SUS ainda não é,
segundo a percepção desses futuros médicos, um ambiente de trabalho atrativo para dedicação
exclusiva. Esses dados se aproximam daqueles encontrados em pesquisa com internos da
UFMG, na qual 98,7% dos acadêmicos pesquisados desejavam trabalhar como profissionais
liberais em seus consultórios particulares. Ferreira et al. (2000) associa tal escolha a uma
resistência discente em submeter-se ao assalariamento do setor público, no qual o acadêmico
assiste de perto a inúmeras deficiências estruturais.

5.2.2 A opção pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) e a MFC
A avaliação dos internos da carreira de Médico de Família e Comunidade, em uma
escala de cinco níveis de ótimo a péssimo, é apresentada na Tabela 3. Os resultados foram
comparados com estudos nacionais e com a realidade da distribuição do trabalho médico no
Brasil. Além disso, verificou-se o interesse em ser especialista em MFC dentre os graduandos
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e constatou-se que nenhum dos sujeitos se interessa por tal especialidade (Gráfico 3).
A especialidade de pediatria foi escolhida por oito alunos, e juntamente com a Cirurgia
Geral, pela quais seis alunos optaram, compõe as especialidades mais desejadas pelos
discentes.

Tabela 3: Desejo por trabalhar na ESF e avaliação da carreira de MFC
VARIÁVEL

OPÇÕES DO QUESTIONÁRIO

Definitivamente
Aspira Trabalhar na
Provisoriamente
ESF?
Não Aspira
Ótima
Boa
A Carreira de
Médico de Família e Regular
Ruim
Comunidade é:
Péssima

N

%

-

-

37
5
1
14
15
9
3

88,1
11,9
2,4
33,3
35,7
21,4
7,1

Fonte: Dados da Pesquisa

Quanto à escolha pela especialidade de Médico de Família e Comunidade, constatouse na pesquisa que a minoria avalia a carreira de Médico de Família e Comunidade como boa
ou ótima (35%), sendo que somente um acadêmico a avalia como ótima. Ao ser perguntado
sobre interesse de trabalhar na ESF, nenhum aluno respondeu que deseja atuar nela
definitivamente; 88% responderam que atuariam provisoriamente até passar na prova de
residência.
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0

Gráfico 4: Escolhas de especialidades pelos internos da UniEVANGÉLICA
Fonte: Dados da pesquisa

A baixa adesão pela MFC revela que o sistema ainda é frágil em promover equidade e
qualidade em uma assistência à saúde hierarquizada e descentralizada. O resultado
apresentado pela presente pesquisa, na qual nenhum acadêmico optou pela MFC, é
semelhante aos estudos de Cavalcante Neto (2008) e Ferreira et al. (2000). Todos esses
pesquisadores estudaram as escolhas profissionais discentes, respectivamente, entre
estudantes de medicina das universidades federais do Ceará, em Sobral/CE e de Minas Gerais,
em Belo Horizonte/MG, e não encontraram nenhum interno cuja escolha havia sido pela
MFC. Sobral (1993), em estudo na Universidade de Brasília (UnB) previu que a Medicina
Geral era uma opção em decadência dentre as escolhas dos acadêmicos de medicina. Essa é
uma tendência mundial que tem sido enfrentada com reformas nos sistemas de saúde,
priorizando o fortalecimento da APS com a coordenação da atenção sendo realizada por
especialistas em MFC. A exigência por uma especialidade médica para atuar na APS é
realidade na Europa e no Canadá. Decisões políticas para aumentar a atração da MFC pelos
acadêmicos de medicina têm sido tomadas dentro da gestão pública de saúde e pelos
coordenadores das escolas médicas tanto na Europa quanto no Canadá. Essas ações já
demonstram resultado positivo, invertendo o declínio da opção pela MFC, conforme estudos
realizados na Alemanha, Canadá e Espanha (GILL et al., 2012; DEUTSCH et al, 2013,
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GIOVANELLA; STEGMULLER, 2013; SELVA OLID et al., 2013;).
Diante dos dados apresentados nesta pesquisa e as tendências nacionais pela não
escolha da MFC como especialidade, aumenta, ainda mais a importância da verificação dos
motivos desta abstenção por uma opção de carreira que é fundamental para a consolidação da
APS e, consequentemente, de um sistema de saúde com cobertura efetivamente universal, de
qualidadee financeiramente sustentável no Brasil(CAVALCANTE NETO, 2008; MELLO,
2009;GIOVANELLA; STEGMULLER, 2013).
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6 RESULTADOS/DISCUSSÃO:
ENTREVISTAS

PARTE

2

–

ANÁLISE

DAS

Esta seção apresenta a análise das entrevistas, levando em consideração o contexto
socioeconômico e as escolhas profissionais dos graduandos descritas na seção anterior.
Aproximaram-se os dados da pesquisa de publicações brasileiras e internacionais, encontradas
nas principais bases de dados (Medline, Lilacs e ScIELO), sobre os dois temas nucleares:
percepções discentes sobre a estratégia de saúde da família e sobre a escolha pela
especialidade de MFC.
Após a transcrição literal das entrevistas gravadas, foi realizada uma leitura flutuante e
procedeu-se ao recorte dos dois temas para análise: “O trabalho da Estratégia de Saúde da
Família” e “A Escolha pela Medicina de Família e Comunidade: fatores influenciadores”. O
primeiro tema recebeu a categorização de acordo com o principal referencial teórico de APS
(STARFIELD, 20002); o segundo tema foi categorizado a partir das falas dos acadêmicos, de
acordo com as categorias que aí foram reveladas, e foram comparadas tais categorias com os
achados de pesquisas prévias envolvendo o mesmo assunto. Utilizou-se para análise, a
metodologia descrita por Bardin (2012), especificamente a Análise de Conteúdo Temática.

6.1

Percepção dos acadêmicos do trabalho da ESF
A ESF é a forma com que o Sistema Único de Saúde está implantando a APS no

Brasil. A APS recebeu aqui o nome de Atenção Básica, devido ao fato de o termo primário ser
usualmente interpretado como primitivo ou desqualificado. Já o termo básico foi incluído por
transmitir a ideia de base, de fundamento, de estruturante (CUNHA; GIOVANELLA, 2011;
ANDRADE; BARRETO; BEZERRA, 2012; SILVA, CASOTTI; CHAVES, 2013).
A primeira análise de conteúdo das entrevistas buscou conhecer a percepção discente
sobre a importância da ESF para o SUS. Teve como marco teórico a obra de referência
mundial em APS, de Barbara Starfield (2002), professora da Universidade Johns Hopkins.
Nesse referencial, encontra-se a definição dos cinco atributos da APS: 1) ser o primeiro nível
de acesso do sistema (porta de entrada); 2) ter orientação familiar e comunitária; 3) atender
com longitudinalidade; 4) abordagem em uma perspectiva de integralidade da atenção; 5) ser
responsável pela coordenação da assistência dentro do sistema de saúde. Optou-se por estes
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princípios para categorizar as percepções dos acadêmicos.
A Tabela 4 ilustra a síntese das percepções discentes sobre a ESF. Posteriormente,
cada categoria será pormenorizadamente analisada.

Tabela 4: Percepções discentes do trabalho da Estratégia de Saúde da Família
Atributos

Transcrições – Falas Ilustrativas

Percepções principais

“é praticamente a porta de entrada”
“bem estruturada desafoga hospitais”

Possibilidade de acesso, porta de
entrada preferencial.
Relação de mau funcionamento
da ESF e superlotação de
hospitais

Integralidade

“Deveria acontecer de resolver 85%”
“Visão bem geral de tudo”
“Eu nunca vi um carrinho de parada”

Potencial resolutivo alto
Possibilidade de Clínica
Ampliada
Não possui insumos que
garantam atendimento integral.
Ex: Urgências

Longitudinalidade

“Estabelecer a relação, o vínculo. isso
é o que faz gostar”
“o médico vai e fica pouco tempo”

Lócus privilegiado para
construção de vínculos
A alta rotatividade prejudica a
consolidação deste atributo

Acesso

Coordenação

-

“Dar as palestras foi bem interessante”
Participação social “Do conselho de saúde, a gente não
acompanhou muito”

Não foi percebida pelos
acadêmicos
Atuação que marcou: palestras–
Metodologia mais citada para
ações educativas
Cogestão: referência somente
tomar conhecimento, sem
vivências práticas.

Fonte: Dados da Pesquisa

6.1.1 Acesso: A ESF como porta de entrada do SUS
Ao organizar um serviço de Atenção Primária, é necessário priorizar, na gestão da
agenda da clínica, o acesso tempestivo, sem obstrução causada por uma excessiva
burocratização. Nesse sentido, o usuário deve se sentir acolhido e respondido de forma
eficiente de acordo com suas demandas. Isso reafirma a postura de uma assistência centrada
na pessoa, buscando melhores níveis de satisfação e vinculação com o centro de saúde
primário (GUSSO; NETO, 2012). O acesso da população à Estratégia de Saúde da Família foi
determinante para a melhoria dos indicadores de saúde no Brasil. Com a implantação do
Programa de Saúde da Família, em 1994, o país apresentou melhoria significativa nos
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indicadores de saúde materno-infantis; passou a haver uma relação independente de outros
determinantes, identificada por pesquisa longitudinal, que detectou uma diminuição de 4,5%
na taxa de mortalidade infantil a cada 10% de aumento na cobertura populacional por equipes
de saúde da família (MACINKO; GUANAIS; SOUZA, 2006).
A Conferência Internacional de Alma-Ata definiu que os cuidados primários de saúde
representam o primeiro nível de contato das pessoas, família e comunidade com o sistema
nacional de saúde e devem estar o mais proximamente possível dos lugares onde os
indivíduos vivem e trabalham (ALMA-ATA, 1978; STARFIELD, 2002; ANDRADE,
BARRETO; BEZERRA, 2012; LOPES, 2012). Assim, o primeiro princípio abordado é o
acesso. A Política Nacional de Atenção Básica estabelece, dentre os fundamentos e diretrizes
da Atenção Básica, o de possibilitar o acesso universal e contínuo, caracterizado como “porta
de entrada aberta e preferencial da rede de atenção” (BRASIL, 2011).
Os acadêmicos reconhecem que a ESF é chave para a universalidade de acesso
preconizado no SUS. No presente estudo, a expressão “porta de entrada” foi utilizada vinte e
oito vezes. A segunda expressão mais utilizada, que incluímos nesta categoria, é a “base do
sistema”, presente em quinze falas. Essa expressão revela a percepção dos acadêmicos da ESF
como pilar estruturante, sustentador de todo o sistema. Os discentes compartilham o
discernimento que uma situação de “sobrecarga” dos demais níveis de assistência é devido ao
não funcionamento completo dessa estratégia, expressão também utilizada pelos acadêmicos
pesquisados por Cavalcante Neto (2008):
“Muito importante porque é uma porta de entrada para organizar tudo certinho. O
conceito deles, de prevenção, é buscar na parte da cura, e captar as pessoas mesmo,
e não deixá-las irem até você quando já estão doentes”.(M004)
“Para o SUS, ela é praticamente a porta de entrada para o Sistema. Vai impedir
que pacientes que não estejam graves tenham indicação para níveis de atenção mais
altos. Não vai acumular tanto paciente que não tinha que estar lá, naquele local”.
(F019)
“Como a gente aprende, é uma Porta de Entrada para o paciente, porque é na
Estratégia de Saúde da Família que você vai abordar a maioria dos pacientes e que
ele vai ser procurado a primeira vez. Então acho que é muito importante até para
peneirar os pacientes que é necessário você seguir, pedir o encaminhamento para a
especialidade ou aquele que você consegue tratar ali, para não ficar
sobrecarregado a atenção secundária, terciária. Então, para não sobrecarregar, eu
acho que é a base. Como falam mesmo, é à base do SUS, porque é onde o paciente
vai chegar”. (F012)
“Uma atenção básica bem estruturada desafoga os hospitais”. (M002)

Pesquisas com egressos da Faculdade de Medicina do ABC Paulista e com estudantes
de medicina do Ceará também concluíram que o papel de porta de entrada é reconhecido pela
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maioria dos indivíduos pesquisados. Essas pesquisas também revelam a percepção da relação
de causa-efeito de uma Atenção Primária eficiente e uma melhor distribuição da demanda na
rede de atenção, reduzindo a sobrecarga proporcionalmente à efetividade da ESF
(CAVALCANTE NETO, 2008; CASTELLANOS et al., 2009).

6.1.2 A Integralidade na ESF

A capacidade resolutiva diante da maioria dos problemas por parte das equipes que
atuam na APS é fundamental para a efetivação de um sistema de saúde equilibrado. Nesse
contexto, o médico que atua na ESF deve atender, de forma abrangente, várias faixas etárias e
agravos dos mais diversos órgãos e sistemas, possibilitando o uso racional de tecnologias e,
principalmente, de encaminhamentos para especialistas. Nesse sentido, a APS se aproxima do
conceito de Clínica Ampliada: o profissional aborda o paciente dentro do seu contexto
sociocultural e se prontifica a atuar sistemicamente (STARFIELD, 2002; ANRADE;
BEZERRA; BARRETO, 2012).
Nesta pesquisa foram encontradas noventa e sete opiniões sobre a resolutividade como
característica da ESF (incluídas as expressões “resolutividade” e “resolver”). Apesar dessa
ênfase no potencial de resolutividade do atendimento médico na ESF, os graduandos
entrevistados mostraram-se realistas diante das limitações vistas em seus cenários de prática;
criticaram a falta de qualificação e comprometimento do profissional médico dentro da ESF e
a falta de equipamentos e insumos para oferecer tratamentos mais abrangentes como
obstáculos para a realização deste ideal.

“[...] deveria acontecer de resolver 85%, mas, na prática, o que se percebe é que
isso não acontece na maioria das vezes”.(M005)
“A gente vê que não resolve; os médicos sabem que não fazem o certo; tratam como
bico até conseguir algo mais fixo; [...] a gente precisava que o melhor médico
estivesse na atenção básica; o médico com mais conhecimento”. (M013)

A resolutividade de 85%, apontada por um acadêmico, é encontrada na literatura como
uma característica desse nível de atenção. Na percepção desse acadêmico, há uma dissociação
do que deveria ser, e o que de fato é realizado na prática. Em uma das opiniões, pôde-se
perceber, ainda, a falta de conhecimento dos médicos que desenvolvem suas atividades na
ESF. Diante desses fatos, verifica-se a importância de haver profissionais qualificados para
este atendimento. Os graduandos consideram que os médicos que trabalham na ESF não estão
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preparados para atuar nela. Mello (2009), ao criticar a Declaração de Edimburgo (construída
na Primeira Conferência Mundial de Educação Médica em Edimburgo em 1986), que motivou
o movimento de mudanças na educação médica para defender uma graduação que disponha
de profissionais para atuarem nos serviços de saúde imediatamente após o fim do curso,
aponta que esta terminalidade de curso tem disponibilizado profissionais despreparados para
atender à complexidade existente nos serviços de APS. Essas percepções discentes reforçam o
questionamento do referido autor, se realmente é esse o mais apropriado modelo de provisão
de recursos humanos para atenção primária. O autor defende que o Brasil deve seguir os
países que já implantaram sistemas universais de saúde, exigindo desses médicos a pósgraduação e que deixem de oferecer uma “medicina simplificada” ou “medicina pobre para
pobre”. Países como a Espanha, Austrália, Canadá, Holanda e Reino Unido apresentam
sistemas reconhecidamente mais equânimes do que o brasileiro. Neles, os responsáveis pelos
centros de saúde primários são especialistas em MFC.
Foi possível constatar algumas opiniões que evidenciam uma percepção acerca da
grande abrangência nos atendimentos realizados na Estratégia de Saúde da Família.
Graduandos reconhecem que a ESF é a base do SUS em relação à assistência da saúde da
população, e que pode ser capaz de atender uma demanda bastante diversificada.
“Eu acredito que estratégia da saúde família é à base do SUS [...]; é um centro de
resolução da grande maioria dos problemas de saúde”.(M001)
“[...]Pelo fato de ver muita coisa, a gente tem a visão bem geral de tudo; a gente
brinca que no PSF o pessoal abre a porta e a gente não sabe o que vai entrar. Foi
muito bom pra eu conhecer um pouquinho do exemplo de cada área”. (F001)
“[...] Acho que é um clínico completo; é medicina pura; você vê tudo assim [...]
Você não fica só em um tipo de paciente; você atende criança, idoso; Acho muito
legal. Pena que não tem essa valorização.” (????)

Tais percepções são semelhantes às encontradas em estudos recentes da Alemanha e
do Canadá, nos quais os graduandos consideram a APS um lócus de “atendimento de doenças
complexas” (SCOTT et al., 2011; GILL et al., 2012;DEUTSCH et al., 2013). Por meio de
uma revisão sistemática qualitativa em Selva Olide t al. (2012) verificou-se essa percepção de
abordagem holística e ampla da APS. Dados semelhantes foram encontrados por Kuikka et al.
(2012), na Finlândia, onde os acadêmicos de medicina eram atraídos para o trabalho do
Médico de Família por serem especialistas versáteis e com um trabalho desafiador.
Paradoxalmente, a mesma revisão qualitativa que detectou a percepção da grande
abrangência da APS também descreveu sobre estudos nos quais acadêmicos consideram a
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especialidade de MFC pouco desafiadora intelectualmente (SELVA OLID, 2012). Essa
percepção também foi encontrada neste estudo, como se pode ver nas opiniões:
“Ele é resolutivo, mas é pouco profundo. A pessoa chega aqui com uma ferida na
pele, você vai olhar e a maioria dos médicos no posto de saúde vai encaminhar para
um dermatologista [...]; as coisas que eu vejo que são mais resolutivas são
amigdalite, hipertensão, diabetes, diarreia e dengue”. (F006)
“Eu acho que eu trabalharia tranquilo, porque ela é um lugar que não te exige
emergências, são consultas marcadas; pode aparecer um caso grave, mais não é
local que vai acontecer isso muito bem; vão ser consultas mais eletivas, casos mais
tranquilos de lidar”. (M003)

Além de considerarem mais fáceis, os graduandos entrevistados alegam que é mais
simples atender na ESF, por ser raro o envolvimento do médico de cuidados primários com
emergência. Apesar de os cuidados primários terem sido separados do atendimento hospitalar
desde o Relatório Dawson (STARFIELD, 2002), os serviços de emergências são vinculados
aos centros de cuidados primários de saúde em vários países. Tal fato é encontrado, por
exemplo, na Noruega e no Reino Unido, onde a Atenção Primária é ampliada para garantir o
acesso em horários fora do expediente. Nesses horários, há serviços de telemedicina e de
ambulâncias realizados por médicos da Atenção Primária (ZAKARIASSEN; HUNSKAAR,
2010). No Brasil, uma revisão das políticas e portarias do Ministério da Saúde que
regulamentam a atenção às urgências e emergências permitiu a conclusão de que a ESF é a
primeira responsável por atender essa demanda, e que essa estratégia deve estar capacitada
para manejar casos agudos graves como: parada cardiorrespiratória, insuficiência respiratória
e crise convulsiva (LUMER; RODRIGUES, 2011). A seguir, são apresentadas algumas falas
evidenciam a desvinculação com urgência e emergência percebida pelos acadêmicos da
pesquisa:
“Acho que um dos lugares que eu tenho menos medo, porque a população já está
meio que treinada. Se for uma coisa grave eles vão correr para o pronto-socorro”.
(F009)
“Coisa que você vai ver no dia a dia, as doenças; então vai te dar segurança,
porque não vai chegar emergência de você ter que pensar rápido”. (F017)
“Eu cogito trabalhar no PSF, porque não tem tanta urgência, tanta emergência.
Você não fica tão desesperado”. (F020)

Lumer e Rodrigues (2011) defendem a realização desse nível de atendimento, embora
reconheçam que a falta de estrutura e de equipamentos sejam limitantes para efetivar tal ação.
Essa percepção também foi observada durante a pesquisa, por exemplo, na opinião, a seguir:
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“Acho fundamental a Unidade de Saúde, não interessa se ela é básica. Você precisa
ter, como médico, a capacidade, e ter o instrumento necessário para atender um
paciente de emergência. Por que um paciente de urgência e emergência não pode
ter o primeiro atendimento na Unidade Básica? Por que ele tem que vir pro hospital
terciário direto? Isso é um erro fundamental no SUS; é uma contradição. Por que
eu falo isso? Porque eu nunca vi um carrinho de parada, em alguns postos eu não vi
nem adrenalina. Então não tem tubo, não tem laringo; não tem um abocath. Como
que você faz um atendimento de urgência e emergência?”. (M010)

Além da abrangência na assistência às doenças, a proposta de atenção integral deve
articular ações de promoção e prevenção de saúde às ações de vigilância e recuperação da
saúde (BRASIL, 2012). As opiniões dos entrevistados, apresentadas a seguir, mostram a
forma como os discentes percebem a responsabilidade médica pela prevenção e promoção à
saúde, que demanda uma atitude médica mais proativa, buscando interferir na comunidade
antes da instalação de doenças, bem como atuando nos determinantes sociais do processo
saúde-doença:
“[...] é importante para organizar tudo certinho, o conceito de prevenção, de captar
as pessoas e não deixá-las ir até o posto apenas quando já estão doentes”.(M004)
“A gente aprendeu que o médico deve saber fazer ações preventivas e de promoção
de saúde e não só curativas. [...] Eles devem ter ações mais ativas em relação ao
paciente [...]; o médico não está ali só para atender, mas procura achar as
dificuldades ali na comunidade, problemas sociais também [...] para poder dar um
respaldo para a sociedade para melhorar as questões de saúde como um todo”.
(M012)
“O que eu vejo no nosso país, diferente dos outros, é que os países mais
desenvolvidos estão mais focados na ação preventiva. Não é essa curativa nossa;
que o paciente tá doente e vai lá e cura. Então, o meu sonho é assim; o ideal que
deveria ser pra melhorar o Brasil; tinha que atuar na prevenção. Por exemplo, eu
não preciso esperar o paciente ter um câncer pra tratar dele se eu fizer uma
estratificação, ou então uma doença cardiovascular com estratificação de risco; se
eu tiver ali atuando e conscientizando-o, ele não vai chegar infartado ou ter um
AVC, que é uma coisa de alto custo”.(F001)

Em relação ao tema integralidade da assistência na ESF, pôde-se identificar o termo
“promoção” em cinco entrevistas, e o termo “prevenção” em dezoito citações, apesar dos
acadêmicos terem participado de muitas ações de prevenção e promoção à saúde. Dados
semelhantes em relação à baixa ênfase na promoção e prevenção à saúde foram encontrados
em pesquisa quantitativa realizada na Finlândia, na qual aponta que apenas 38% dos
acadêmicos consideraram que a promoção à saúde era um objetivo importante da Atenção
Primária (KUIKKA et al., 2012).

59

6.1.3 Longitudinalidade – estabelecimento de vínculo com a população
A necessidade de se garantir a continuidade no cuidado, por meio do adequado
registro e armazenamento das informações, da oferta de um local único de referência para a
maioria das demandas de saúde da população e a construção de uma relação de confiança
entre profissionais de saúde e usuário do sistema, caracterizam a presença de um vínculo
longitudinal dentro de um serviço de APS (STARFIELD, 2002; CUNHA; GIOVANELLA,
2011). A ESF apresenta como parte de seus princípios o vínculo e a continuidade do cuidado.
(BRASIL, 2011).
Cunha e Giovanella (2011) utilizam a expressão “vínculo longitudinal” quando se
referem ao caráter contínuo dos cuidados primários no contexto do sistema de saúde
brasileiro. Justificam tal recomendação pela importância da relação entre equipe de saúde e
paciente (vínculo) para garantir a qualidade do cuidado contínuo (longitudinal). A palavra
vínculo foi muito utilizada para caracterizar a relação entre o médico e os usuários da ESF na
visão dos acadêmicos (dezenove). Exemplos:
“Você pode acompanhar o paciente; isso aí foi o mais interessante, eu gosto de
acompanhar o paciente, do vínculo; você conhece a pessoa e a família, conhece a
vizinhança”. (F010)
“Estar mais em contato com a comunidade; de ficar num lugar só; de estabelecer a
relação, o vínculo. Isso é o que faz gostar”. (F014)
“Porque quando ele é bem implantado, toda a equipe conhece a comunidade; tem
um vínculo; sabe como são os pacientes [...]; o vínculo que eu acho muito
importante. Ter um vínculo com a comunidade aproxima a comunidade do serviço
de saúde. Isso faz com que a gente perceba quais problemas; tem que ser mais
resolvidos naquele local. Então, é um atendimento mais personalizado; que não vai
fazer uma coisa fechada, em cada lugar. Cada cidade terá o seu paciente; sua
estrutura diferente. E isso é interessante”. (F019)
“O acolhimento que ele dava com o paciente que chegava lá dentro; realmente ele
era um integrante da família”. (M012)
“Porque fica perto de casa e tem os agentes comunitários na maioria das vezes.
Então vai ter uma intimidade maior; então ali vai ser a primeira procura dele”.
(F010)

Um dos graduandos faz referência a um médico que acolhia o paciente como um
integrante da família. A continuidade da relação médico-paciente é uma marca positiva para
atrair acadêmicos para a Medicina de Família. DEUTSCH et al. (2013) verificaram que os
estudantes tiveram uma percepção positiva da relação de longo prazo do MFC com o
paciente. Gill et al. (2012) também identificaram essa valorização, principalmente, por parte
de estudantes de origem rural (87,3% contra 45,3% de estudantes de origem urbana).
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Apesar de ser uma estratégia que prioriza o vínculo médico-paciente em seus
documentos oficiais, existe, ainda, uma rotatividade intensa de profissionais de saúde,
principalmente médicos, que provoca uma descontinuidade nessa relação de equipe e
usuários. Esse problema é causado por políticas de pessoal ainda incipientes. Os graduandos
entrevistados também ressaltam uma falta de compromisso dos profissionais e uma falta de
vínculo com a comunidade relacionada à transitoriedade do trabalho naquele local:

“A gente chega à realidade do posto de saúde e não é o que a gente vê; tem que ser
um médico que tem vínculo com a comunidade; a maioria das vezes não tem; às
vezes o médico vai e fica pouco tempo naquele lugar, às vezes o médico é recémformado ou em fim de carreira”. (F004)

Essa percepção é muito comum e vista como obstáculo para a vivência de uma atenção
primária robusta (SAMPAIO; MENDONÇA; JÚNIOR, 2012). Mudanças visando à
valorização dos trabalhadores, com a desprecarização das relações trabalhistas na ESF e maior
fixação de profissionais, foram implantadas pontualmente e têm sido estudadas. Tais medidas
mostraram-se potencializadoras da implementação de uma ESF mais efetiva (SILVA;
CASOTTI; CHAVES, 2013).

6.1.4 Coordenação do Cuidado
A habilidade gerencial de se relacionar em equipe e de trabalhar com os demais níveis
de atenção é característica fundamental da APS. Tal característica é um dos atributos da APS,
na perspectiva da Coordenação do Cuidado, na qual o profissional necessita articular com os
níveis secundários e terciários, de modo a acompanhar o tratamento dos usuários de seu
território, fornecer informações a respeito do estado anterior de saúde destes indivíduos, além
de receber dos especialistas orientações a respeito de problemas menos comuns que surgirão e
necessitarão da cooperação entre os diversos níveis de atenção (STARFIELD, 1994).
O gerenciamento não foi um atributo percebido pelos graduandos entrevistados para
este estudo, diferentemente dos resultados encontrados por Kuikka et al. (2012), na Finlândia,
e por Selva Olid et al. (2012) nos quais os acadêmicos perceberam o trabalho administrativo
do Médico de Família. Tal fato pode ser explicado devido ao baixo percentual de gerentes
detectado pela pesquisa nacional realizada por Loch e Cunha (2012) na qual se constatou que
somente 20% das Unidades Básicas de Saúde contavam com um gerente, sendo 56% com
curso superior. Esse percentual varia em relação às diversas regiões do país, sendo maior nas
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regiões Norte e Sudeste, e menor na Região Centro-Oeste.
6.1.5 A Participação Social na ESF
Como quinto princípio da APS, Starfield (2002) acrescenta a orientação do cuidado à
família e à comunidade. Tal princípio orienta uma reforma constante nas políticas de saúde e
no modo de oferecer os serviços de saúde, pois propõe uma alternativa de modelos
autoritários ou extremamente liberalistas de organização dos Sistemas de Saúde. A
comunidade é convidada a se envolver nas soluções a fim se alcançar um melhor nível de
saúde. Espera-se com essa característica um respeito e uma valorização dos conhecimentos de
cada sujeito envolvido, desde os profissionais de saúde, passando pela população adstrita até
as esferas de gestão superiores, mais distantes do cotidiano da população.
A inserção dos graduandos entrevistados nas Unidades Básicas de Saúde
acompanhando as equipes e realizando atividades coletivas proporciou avanços na
compreensão deles em relação ao trabalho da ESF no que diz respeito à educação em saúde
integrado com a comunidade. As práticas coletivas mais destacadas, segundo a percepção dos
graduandos são as ações educativas sob a forma de palestras voltadas para idosos, escolas e
famílias da comunidade. Essas práticas foram consideradas como atividades positivas para a
formação acadêmica.

“[...] eu estava estudando e vendo na prática. [...] Na hora de dar as palestras, de
ensinar para os idosos, foi bem interessante”. (F014)
“[...] todo mundo explicava o que fazia, qual era a função, isso é um treinamento
que foi satisfatório. [...] A gente fazia educação e saúde, palestras em escolas, em
forma de teatro”. (F026)
“Algumas habilidades puderam ser bem desenvolvidas, como fazer apresentações
para grupos, ações educativas para famílias, professores”. (F019)

As práticas educativas em saúde se tornaram um campo de prática e conhecimento da
área da saúde no Brasil, sendo elaboradas e sistematizadas dentro do movimento higienista do
início do século XX. A educação em saúde é uma forma privilegiada de se construir vínculos
entre o trabalho de saúde e o cotidiano das populações. Porém, sua base epistemológica
necessita ser continuamente revista de acordo com a concepção da pedagogia libertadora,
também conhecida como Educação Popular (EP). Essa concepção é mundialmente conhecida
e teve sua sistematização teórica descrita por Freire (1978). Nela, o educando não é tratado
como um ser ignorante, pobre e carente, mas visto como protagonista de uma luta por um
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ideal de vida mais alegre e saudável (VASCONCELOS; VASCONCELOS, 2012).
As práticas de educação popular não foram citadas pelos acadêmicos nas atividades
com a comunidade. As falas dos acadêmicos abordam muito as práticas de palestras, que são
características de uma concepção mais tradicional, anterior à introduzida por Freire (1978),
chamada por este de educação bancária criticada, onde os acadêmicos tornam-se meros
receptores de depósitos de informação. Práticas de educação em saúde comunitária utilizando
a Educação Popular foram relatadas por Vasconcelos e Vasconcelos (2012) e resultaram em
maior solidariedade local, geração de novas lideranças, organizações comunitárias e um
protagonismo político que fortaleceu a sociedade para lutas sanitárias e sociais mais amplas.
O protagonismo político com atividades de cogestão,exemplificadas pela participação
do médico em reuniões de conselho de saúde foram apontadas como estratégias positivas de
envolvimento da comunidade, entretanto esta ação deveria incluir a participação dos
acadêmicos visando o aprimoramento destes em ações futuras na atenção primária. A
ausência desta participação nas reuniões de conselhos de saúde foi apontada como ponto
negativo.
“[...] E acaba sendo um centro de participação da comunidade no próprio sistema,
importantíssimo”. (M001)
“ele [o médico da ESF] participa do conselho de saúde, e a gente mesmo não
acompanhou muito isso, quando formar e ir para o PSF vou sentir dificuldades,
porque em termo de consultas eu vou dar conta, e do resto?”. (M009)

Andrade, Barreto e Bezerra (2012) defendem que a ESF trouxe impacto significativo
na gestão de saúde no Brasil, em especial com respeito ao controle social. À medida que há
maior proximidade com a população, há um aumento da participação comunitária nas
decisões de relevância local, possibilitando inclusive experiências de melhor regulação pelos
conselhos de saúde e de avaliação e planejamento compartilhados. As atividades de cogestão
vão ao encontro da Política Nacional de Atenção Básica que inclui todos os profissionais
como responsáveis por promover o protagonismo da participação comunitária na Estratégia de
Saúde da Família (BRASIL, 2011).

6.2 Percepções discentes dos fatores influenciadores na escolha pela MFC
Em relação à análise das escolhas profissionais dos acadêmicos pela MFC emergiram
da pesquisafatores influenciadores positivos e negativos na percepção discente da ESF. Para
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se obter uma melhor compreensão e sistematização dos dados, foi utilizado na análise, o
conceito de ação social,descrito na seção que descreve a metodologia desta pesquisa
(WEBER, 1991). Dentro deste conceito, como influenciadores da escolha profissional pela
MFC, separaram-se duas categorias: os Fatores racionais referentes a fins, ou seja, os
resultados que a ação oferece ao indivíduo são motivadores desta ação; e Fatores racionais
referentes a valores,onde os acadêmicos percebem a relação da prática profissional com o
interesse por manter-se coerente a determinados princípios ético-morais, aqui chamados de
valores.
Na categoria de fatores racionais referentes a fins, foram identificadas as
subcategorias:

1. A Remuneração
2. A importância de um plano de carreira
3. Estruturação de arsenal diagnóstico e terapêutico
4. Reconhecimento da Sociedade
5. Prestígio junto à classe médica e no meio acadêmico

Quanto à categoria fatores racional referente aos valores subdividiu-se assim:

1. O Professor modelo
2. Amplitude do conhecimento;
3. Apreço pelo contato com as pessoas na comunidade
4. Equilíbrio trabalho-vida
5. Comprometimento social

No presente estudo observa-se que os internos, ao serem entrevistados em relação à
escolha profissional, não optaram pela especialidade de MFC como carreira a ser almejada.
Estes resultados estão de acordo com os encontrados em pesquisa brasileira realizada no
Ceará publicada por Cavalcante Neto (2008), onde nenhum dos internos apresentou interesse
por esta especialidade. Muller (2010) encontrou situação semelhante no sul do Brasil, ao
pesquisar 164 acadêmicos de duas universidades, ondesomente dois internos (1,2%)
almejavam especializarem-se em Medicina de Família. Diante destes resultados, uma análise
mais aprofundada dos motivos da não escolha da MFC pelos internos torna-se ainda mais
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relevante.
Os achados brasileiros diferenciam-se dos encontrados em outros países com sistemas
universais de saúde como noReino Unido, Canadá e Espanha, onde a escolha profissional pela
MFC pelos discentes está em torno de 20, 35 e 27,5% respectivamente (LAMPERT;
GOLDACRE, 2011; GILL et al., 2012; HARRIS et al., 2013).
Utilizando-se do referencial de Bardin (2012), que inclui como possibilidade a
apresentação dos resultados da análise temática de conteúdo por meio de quadros e tabelas, os
dados estão apresentados de forma sintetizada nas Tabelas 5 e 6, e são pormenorizadamente
analisados.

Tabela 5: Fatores Racionais referentes aos fins

Frase Ilustrativa

Percepções Discentes – Relações
com QVT (Walton, 1973)

Remuneração

“quando ele entra na medicina é
para querer ser o especialista do
especialista e ganhar dinheiro, a
maioria das pessoas é assim”

MFC não tem remuneração atrativa.
Fator desfavorável à QVT, não
oferecendoganho equiparável a outros
especialistas.

Plano de carreira

“A gente discutiu muito o plano
de carreiras, contratos hoje são
precários, não tem segurança.”

Contratos precários de trabalho;
Ausência de Plano de Carreiras, Baixa
QVT: Não há garantia de emprego,
estabilidade/segurança.

Infraestrutura
insuficiente

“Acho que muita coisa ia
melhorar se existisse
infraestrutura de medicamentos,
de material de suporte, de
laboratório, de exames”

QVT prejudicada: Falta “condições de
trabalho seguras e saudáveis” e sem
condições de“uso das capacidades
humanas”

Reconhecimento da
Sociedade

“O reconhecimento da
sociedade, isso vai demorar
muito”

Baixo prestígio social.
QVT: Relevância social baixa, com
pouco reconhecimento social.

Prestígio diante da
classe médica e
acadêmica6

“Infelizmente dentro da
faculdade e mais ainda dentro do
meio médico, a medicina de
família e comunidadeé uma
profissão vista como se fosse
menos que as outras”

Presença de estigmas de
desvalorização do especialista em
MFC

Subcategoria

Fonte: Dados da pesquisa
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6.2.1 Fatores influenciadores referentes aos fins: Remuneração, Plano de Carreira,
Infraestrutura, Prestígio Social e Acadêmico
6.2.1.1 A remuneração
A influência da perspectiva de renda na escolha da carreira é notória na literatura. O
retorno financeiro é forte influenciador nas escolhas profissionais de estudantes de medicina,
conforme estudos nos EUA, Europa e Ásia. Esta expectativa de uma renda maior direciona os
acadêmicos para determinadas especialidades e afasta-os de outras como a MFC(SELVA
OLID, 2012; NEWTON; GRAYSON; THOMPSON, 2005). As falas dos acadêmicos abaixo
relacionadas evidenciam uma percepção semelhante dentro da presente pesquisa.
Todos os acadêmicos abordaram o assunto salário como fator fundamental de atração
para a opção profissional. Starfield (2002) coloca como ponto central de uma política de
estado que tenha a APS como base do sistema de saúde a não depreciação do salário do
médico da APS em relação às demais especialidades.
“[...] quando ele entra na medicina é para querer ser o especialista do especialista
e ganhar dinheiro, a maioria das pessoas é assim”.(M002)

O discurso acima associa a subespecialização com o maior ganho de dinheiro, e revela
que a motivação de subespecializar é comum entre os acadêmicos e está associada à melhor
perspectiva financeira.
“Na conversa com os professores, sempre quando estive em dúvida sobre a cirurgia
ou ortopedia, eu chegava para o cirurgião e para o ortopedista e perguntava a
diferença sobre os dois serviços e qual salário era melhor, sempre procurei
perguntar para quem já passou por isso também e pegar umas dicas”.(M003)

Ao buscar informações de uma eventual escolha profissional, o acadêmico analisa no
mesmo nível as características da especialidade e o retorno financeiro que esta escolha pode
lhe proporcionar.

“A ideia do governo de colocar os médicos no interior e dar um incentivo financeiro
é boa. [...] Eu acho que é a questão financeira, porque a maioria hoje em dia quer
fazer especialização em outra coisa, porque sabem que financeiramente é melhor. A
ESF não é tão rentável, tendo que trabalhar em mais algum lugar, dar plantão por
fora, para complementar a renda”. (M004)
“[...] Eu não aspiro. Por quê? Por causa da remuneração. Eu gosto de Atenção
Básica. Não deixaria de fazer Atenção Básica. Mas o que me leva a fazer Clínica
Médica é a prosperidade. O que terei no futuro aliado ao que eu gosto. Todo mundo
olha isso e eu não sou diferente”. (M010)
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“[...] um fator que conta muito é a questão financeira. Para trabalhar 40 horas por
semana, eu acho que no mínimo seriam quinze mil reais de salário. Seria uma forma
de incentivar mais, porque hoje precisa pegar muitos serviços para dar um volume
de dinheiro que mantenha um padrão de vida razoável”. (M005)

A estratégia de indução do governo em interiorizar os médicos oferecendo melhor
remuneração é tida com bons olhos pelos acadêmicos. Entretanto, percebe-se que outras
especialidades são preferidas por possibilitar um ganho financeiro ainda maior com uma carga
horária de trabalho não tão extensa para complementar a renda por meio de jornada na forma
de plantão.
Ao estabelecer uma meta financeira em torno de quinze mil reais,percebe-se que os
acadêmicos tentam aproximar a razoabilidade de um estilo de vida semelhante ao declarado
por boa parte da turma em relação à renda familiar, conforme resultados apresentados
anteriormente na caracterização socioeconômica onde 88% dos internos declararam renda
superior a dez mil reais, enquadrando-os como pertencentes à classe alta da população
brasileira.
O Brasil não adotou uma lógica de valorização da APS no mundo do trabalho,
conforme ressaltam as pesquisas realizadas pelo CFM (2011 e 2013), que evidenciam a
presença de profissionais localizados predominantemente na atenção médica privada (tida, na
Constituição Federal, como complementar ao SUS), em cenários com oferta de melhor
retorno financeiro. Provavelmente, esse fator vem influenciando os futuros formandos a
preferirem outras especialidades que não a MFC, cujo principal campo de atuação é o SUS,
mais especificamente a Estratégia de Saúde da Família.
Estudos realizados na Espanha (SELVA OLI D et al., 2012), Israel (WEISSMAN et
al., 2012), Turquia (FEVZI DIKICI et al., 2008), Jordânia (KHADER et al., 2008), Grécia
(MARIOLIS et al., 2007) e Reino Unido (WATSON, 2011) mostram que a questão financeira
é preponderante na escolha profissional de estudantes de medicina desses países. Retomando
o conceito de QVT (Qualidade de Vida no Trabalho) de Garcia (2007), a compensação justa e
adequada é tida como critério para o trabalhador se sentir realizado em seu trabalho.
6.2.1.2 A importância de um plano de carreira
A rotatividade de profissionais relacionada à precarização das relações trabalhistas tem
sido observada na Estratégia de Saúde da Família desde sua proposição ainda como programa
de governo, em 1994. Uma revisão de literatura sobre das ações políticas institucionais em
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torno da ESF revelou os precários contratos de trabalho como importante limitante para a
efetivação dos princípios da APS dentro da ESF, pois não possibilitam a fixação de
profissionais dentro deste cenário de atuação (SILVA; CASOTTI; CHAVES, 2013). Os
graduandos participantes desta pesquisa também percebem o déficit de direitos trabalhistas
dentro da ESF e pontuaram esse aspecto como influenciador negativo para a escolha pela
MFC:

“A gente discutiu muito o plano de carreiras, a valorização do profissional. O
principal é uma carreira profissional com segurança, uma vez que a maioria dos
contratos hoje é precária, não tem segurança, não tem férias, não tem direitos
garantidos. Isso acaba sendo um fator preponderante para que o acadêmico fuja
dessa carreira. Mudando este trabalho para um com carteira registrada, com uma
carreira de médico, com certeza tudo isso pode mudar”. (M006)
“Os profissionais estão descontentes. Não tem plano de carreira. Estão lá só como
quebra-galho”. (M008)
“Primeira coisa que eu acho é o vínculo empregatício”. (F006)

Resultados de pesquisas nacionais e internacionais são semelhantes aos encontrados
nesta pesquisa. A necessidade de estabilidade e de segurança, com garantia de emprego e
direitos trabalhistas é preponderante para atrair médicos para a MFC, conforme estudo de
Cavalcante Neto (2008) junto a internos da Universidade Federal do Ceará, os quais
ressaltaram que a falta de vínculo trabalhista é fator negativo dentro da Estratégia de Saúde da
Família. Em alguns países da Europa que vivenciam crise econômica e buscam manter um
sistema de saúde com acesso universal coordenado por serviços de APS, a garantia do
emprego e de direitos trabalhistas tem atraído estudantes de medicina para a MFC, invertendo
a tendência de declínio da escolha dessa especialidade que vinha ocorrendo antes da crise.
Exemplos dessa situação são o caso da Grécia e da Espanha, que possuem estudos os quais
revelam aumento do interesse pela MFC (MARIOLIS et al., 2007; HARRIS et al., 2013). No
Reino Unido, houve uma reforma no Sistema de Saúde na década de 1990, visando à garantia
dos direitos trabalhistas para GP (como são conhecidos os MFC lá), que passaram a trabalhar
como empregados nas clínicas de prática geral mantidas pelo Sistema Nacional de Saúde. A
estabilidade financeira de um emprego que possibilite conciliar a vida profissional e familiar
foi uma influência positiva para atrair estudantes para a carreira de MFC no Reino Unido,
com aumento expressivo do número de médicas atuando como GP: quase 80% das mulheres
que optaram por essa especialidade valorizam a boa relação do emprego com a vida familiar
(WATSON, 2011). Garcia (2007) cita o estudo clássico de Walton sobre QVT que inclui
“oportunidades

futuras

para

crescimento

contínuo

e

garantia

de

emprego”

e
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“constitucionalismo na organização com normas bem estabelecidas” como fatores positivos
influenciadores para melhor qualidade de vida dos trabalhadores.
6.2.1.3 Estruturação de arsenal diagnóstico e terapêutico
O desejo de atuar como Médico de Família e Comunidade é relacionado com a
ampla gama de experiências clínicas que tal especialidade pode oferecer. Essa amplitude de
conhecimento exige a possibilidade de acessar recursos diagnósticos e terapêuticos para
oferecer à população um cuidado de primeiro nível adequado. Esse cuidado de primeiro nível
deve ser qualificado e resolutivo, e não pode consistir de programas isolados propostos a um
restrito número de doenças, pois tal opção é conhecida como APS seletiva, sem garantia de
integralidade. Uma reclamação frequente é quanto à falta de recursos para garantir mais
resolutividade dentro da ESF, o que desmotiva os acadêmicos a trabalharem neste local:

“Eu não quero ser um profissional só do SUS. Eu não quero trabalhar num
ambiente que eu ia ficar estressado, vendo as coisas não funcionarem direito, eu
acho que vai faltar muito material”. (M009)
“Lá ele não tem um exame, um laboratório, um exame de imagem, não tem nada.
Acho que muita coisa ia melhorar se existisse infraestrutura de medicamento, de
material de suporte, de laboratório, de exames específicos”. (M010)

Tal situação é denunciada pelos graduandos entrevistados e retrata que a Atenção
Primária dentro da ESF ainda é dada na perspectiva de um SUS pobre para pobre (PAIM,
2011; GIOVANELLA; STEGMULLER, 2013) e de uma APS seletiva (ANDRADE;
BARRETO; BEZERRA, 2012), na qual alguns programas são implantados, mas que não há
compromisso com a integralidade da assistência, diminuindo ainda mais o prestígio dessa
atuação junto à sociedade, conforme ressalta Mello (2009), que se refere à atenção primária
brasileira como local visto de baixa complexidade médica para profissionais compreendidos
de forma pejorativa como de “segunda classe”.
Comparada com os trabalhos sobre QVT, essa subcategoria pode enquadrar-se na
necessidade de “Condições de trabalho seguras e saudáveis” tanto para o trabalhador quanto
para o usuário-paciente e por abranger a necessidade de oferecer “oportunidades imediatas
para desenvolver e usar capacidades humanas”. Para que tais objetivos sejam alcançados é
necessário pensar na ambiência do trabalho e na disponibilização de um arsenal diagnóstico e
terapêutico mais amplo para satisfazer a todos os atores do ambiente de trabalho (GARCIA,
2007).
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6.2.1.4 Reconhecimento por parte da sociedade

O médico é visto pela sociedade como alguém que deve ser bem sucedido e que,
portanto, deve receber altos salários e atender às camadas mais ricas da população. Tal fato
tem raízes históricas, em um país no qual os primeiros médicos vieram para atender à elite da
sociedade, mais especificamente à corte portuguesa com toda sua nobreza (PAIM, 2011). A
inserção do médico na sociedade é descrita por Stern (1959):

Não é um desenvolvimento espontâneo ou uma invenção do próprio médico, mas
está enraizada em tradições históricas, e está basicamente condicionada pelo seu
ambiente socioeconômico.

Os relatos dos graduandos entrevistados apontam uma percepção que se aproxima
desse pressuposto; de uma sociedade que influencia negativamente a opção pela MFC,
levando os acadêmicos para opções com maior prestígio social e vinculado a uma elite
socioeconômica.
“Antigamente, ter o médico de família era um privilégio que só uma família rica
poderia ter. Hoje não, é só para pessoas que não têm condições de pagar”. (M002)
“Tem esse paradigma, que o médico da família é ruim, eles não sabem nada, só
encaminham...” (M010)
“Hoje, no Brasil, eles dão mais importância para médico especialista e não para o
médico que está ali; que vai pegar a maior parte da população para ser atendida”.
(M007)
“O reconhecimento da sociedade... isso vai demorar muito”. (M008)
“As pessoas já acham que têm que procurar um especialista. Estou com dor nas
costas, vou lá ao Nefro”. (F012)
“Se você for viver com oito mil reais, igual quando você pega um postinho, você
não vive mal. Mas essa sociedade impõe que o nosso médico não pode ganhar só
isso”. (F025)

O prestígio e o reconhecimento na sociedade também foram verificados nas revisões
de Selva Olide tal. (2012) e Cavalcante Neto (2008). Na concepção de Garcia (2007), a
relevância social do trabalho é algo fundamental para proporcionar satisfação ao trabalhador.

6.2.1.5 Prestígio diante da classe médica e academia (currículo oculto)
Hafferty (1994) relata que as reformas curriculares não se realizam devido à presença
de elementos não previstos no Currículo Formal, pertencentes a um currículo oculto. Esse
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currículo é descoberto no uso das gírias institucionais, nas decisões de alocação de recursos
organizacionais, além dos parâmetros de avaliação dos cursos. Durante as entrevistas, pode-se
perceber a relação com alguns professores e preceptores geradora de um imaginário negativo,
relacionado ao profissional que trabalha na ESF, como por exemplo, no relato a seguir:

“Tem alguns professores que a única coisa que falam é de residência, isto já molda
o acadêmico a usar o diploma como pré-requisito”. (M001)

Esse graduando reforça a imagem que a MFC não é vista como opção de residência,
pois justifica sua não escolha pela especialidade pela influência de professores que valorizam
a residência médica, como se não houvesse a opção de fazer residência em MFC.

“Às vezes as pessoas falam com um sentido pejorativo do médico do postinho: você
poder ser médico de postinho, eu quero é estar lá no hospital, fazendo meu trabalho
superespecializado”. (M002)

A expressão “médico de postinho” é usada para enfatizar o menor valor do
profissional diante dos “superespecializados”. Tal relação de poder é conservada mesmo na
relação entre os acadêmicos, que se sentem desvalorizados diante de outros que desejam
especialidades mais hospitalares.
“Infelizmente, culturalmente, dentro da faculdade e mais ainda dentro do meio
médico, a Medicina de Família e Comunidade é uma profissão vista como se fosse
menos que as outras. Isso leva o acadêmico para longe. Acredito que seja o
principal”. (M001)
“Muitos profissionais passam para a gente que ali é um serviço para quem sai com
pouco tempo de formado; é um serviço temporário mesmo, para poder pegar um
pouco mais de prática, para depois tentar novamente um serviço de residência
médica. A intenção é prestar uma prova, passar e começar logo”. (M005)
“Eu vou ficar aqui um tempo até passar na residência ou até conseguir uma coisa
melhor”. (M010)
“Vou se não passar na residência. Quem está ali, está por falta de oportunidades,
porque essa é a ideia que todo acadêmico tem”. (M011)

Há a referência de uma cultura, em especial dentro da corporação médica que
desvaloriza a MFC. A ESF évista como lugar para trabalho temporário, onde a intenção é sair
o quanto antes para fazer residência médica e alcançar outros ideais.
Os médicos que atuam na ESF foram muito observados pelos acadêmicos e, na
percepção destes, há falta de convivência maior com profissionais comprometidos e
qualificados na ESF, que poderiam inspirá-los a seguir tal carreira. Outras especialidades
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ofereceram este contato que foi muito importante para valorização discente de determinadas
áreas de atuação durante o curso.
“Tem preceptor que é muito satisfeito com o que faz, se no meu início eu tivesse
acompanhado mais o médico, eu acho que isso poderia ter sido melhor”. (M002)
“Eu acho que o estágio pode definir muito. A conversa com os professores, eu
sempre procurei perguntar para quem já passou por isso também, pegar umas
dicas”. (M003)
“Se um médico fosse mais treinado e capacitado em serviço, acho que melhoraria a
vontade do profissional estar trabalhando ali”. (M005)
“Acho que o profissional médico influencia muito em querer ou não. Tem médico
que se doa completamente de coração mesmo”. (M012)
“Os profissionais que eu tive contato viam como uma coisa mais de bico, não
pretendia seguir carreira”. (M013)
“A gente estudante é muito espelhado no professor, se tiver um professor que te
estimula e é feliz com o que ele faz, isso estimula qualquer acadêmico”. (F001)
“Às vezes o próprio estímulo do professor que a gente tem contato, às vezes não tem
este estímulo, outras áreas são muito mais, a gente tem contato com cirurgião que
estimulou a gente a fazer aquilo pelo próprio exemplo dele, às vezes a gente tem
contato só lá no campo, se ele estivesse mais tempo na faculdade acho que poderia
também influenciar melhor”. (F004)
“O especialista dentro da unidade é importante, porque se o profissional está
engajado naquilo e pensa em trabalhar definitivamente, ele vai influenciar o
acadêmico a trabalhar naquilo definitivamente, porque é aquilo que ele acredita, se
você colocar uma pessoa que está apenas para estudar um ano e diz: é um saco isso
aqui. O acadêmico não vai sentir-se influenciado a fazer aquilo”. (F005)
“O que a gente conversa muito é que os professores influenciam muito a área que a
gente escolhe. Então assim, todo mundo é apaixonado por pediatria e clínica
médica, a gente sabe que é por causa dos professores. Eu acho que faltou na saúde
pública. Não ter professores assim, eles são engajados, mas não demonstram amor
pelo que eles fazem”. (F018)
“Eu acho que aumentará o interesse se você vir médicos querendo se qualificar
para trabalhar lá, porque lá te dá um respaldo social e financeiro, social eu falo
porque quando você não tem nenhuma residência, não é especialista, você não é
nada”. (F023)
“Não interessa ninguém, só se for doido. Muitas vezes colocavam as pessoas para
acompanhar a gente que parecia saber menos que a gente. Então você vendo isso
não quer ser um médico tão limitado que encaminha tudo”. (F024)

Um curso de medicina que prestigie o contato dos estudantes com Médicos de Família
que se mostrassem mais preparados para atuar tanto na assistência quanto no ensino poderia
modificar a percepção desses alunos. Há concordância entre o presente estudo e o de Selva
Olid et al. (2012) que apresentam uma revisão de estudos sobre de fatores influenciadores na
escolha de Medicina de Família, pois esses autores identificaram vários estudos que revelam a
força do prestígio e da qualidade da exposição dos acadêmicos à MFC durante o curso de
medicina como influência positiva para a decisão por esta especialidade. O Royal College of
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General Practitioners, que agrega todos os MFC do Reino Unido, recomenda a reestruturação
do currículo da graduação com uma participação mais efetiva de Médicos de Família e
Comunidade no ensino da graduação em todas as escolas médicas inglesas. Nesse currículo,
os especialistas mostram aos acadêmicos o quão abrangente é a sua atuação diante dos
problemas médicos mais frequentemente abordados nas clínicas de cuidados primários, onde
se resolve mais de 80% das demandas por serviços médicos na Inglaterra (BLYTHE e
HANCOCK, 2011).

6.2.2 Fatores racionais referentes aos valores: Profissional-modelo, Conhecimento Amplo,
Apreço pela Comunidade, Relação Trabalho-Vida, Comprometimento Social

Os principais achados desta pesquisa em relação à categoria Fatores Racionais
Referentes a Valores foram sintetizados na Tabela 6, a seguir.

Tabela 6: Fatores Racionais referentes aos valores, frases ilustrativas e percepções principais
Subcategoria

Frase Ilustrativa

Percepções Principais

Profissional
Modelo

“se o profissional está engajado e pensa em
trabalhar definitivamente, ele vai
influenciar o acadêmico a trabalhar
definitivamente”

Pouco contato com
especialistas que os
inspirassem a seguir a
carreira de MFC. Contato
com preceptores
descomprometidos

Conhecimento
Amplo

“Acho que é um clínico completo, você vê
tudo, é medicina pura.”

Possibilidade de utilização de
vasta gama de
conhecimentos. Propicia
QVT: permite uso e
desenvolvimento de muitas
capacidades

Apreço pelo
contato com a
comunidade

“Você vai ter mais contato com as pessoas”
“eu adorava fazer as visitas familiares,
conhecer o ambiente que a pessoa morava,
conhecer a família”

Proporciona vínculo com a
comunidade
QVT: integração corrobora
na satisfação do trabalhador

Relação TrabalhoVida

“é um trabalho que dá pra conciliar minha
vida particular e a profissional”

QVT. Jornada de trabalho
equilibrada que viabilize o
convívio familiar

Comprometimento
Social

“Depende muito da pessoa se é engajada
com causa social, [...], ou se é uma pessoa
que pensa mais na parte financeira”

Exige escolher o
engajamento social
sacrificando uma melhor
remuneração

Fonte: Dados da pesquisa
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6.2.2.1 O modelo: professor, preceptor e residente
No presente estudo,verificou-se que o professor e o preceptor são modelos para o
discente, podendo inspirá-lo na escolha de suas carreiras, pelo reconhecimento da ação
docente.
“A gente vê que não é uma carreira atraente; quase não conhecemos médicos de
família e comunidade. Quando conhecemos,achamos que é interessante, mas não
têm muitos; não é valorizado”.(F019)
“O especialista dentro da unidade é importante, porque se o profissional está
engajado naquilo e pensa em trabalhar definitivamente, ele vai influenciar o
acadêmico a trabalhar naquilo definitivamente, porque é aquilo que ele acredita. Se
você colocar uma pessoa que está apenas para estudar um ano e diz: é um saco isso
aqui, oacadêmico não vai se sentirinfluenciado a fazer aquilo”. (F005)
“[...] os professores influenciam muito a área que a gente escolhe. [...] todo mundo
é apaixonado por pediatria e clínica médica [...].Eu acho que faltou na Saúde
Pública. Eles são engajados, mas não demonstram amor pelo que eles fazem[...] ter
passado por algum local que funcionasse melhor, [...] ter tido a oportunidade, mas
algumas pessoas talvez não, então acham horrível, acham que não funcionam e não
quer trabalhar nessa área”. (F018)
“A especialidade em Saúde Pública devia ser mais bemqualificada através de
residência médica”. (M014)
“Você não vai querer fazer residência, sendo que você pode trabalhar sem ter
residência”. (F019)

As opiniões acima apontam uma falta de profissional especializado no papel de
preceptor na Estratégia de Saúde da Família. Essas concepções estão de acordo com os
últimos achados da literatura. Selva Olidet al. (2012), em um trabalho de revisão de pesquisas
qualitativas sobre a percepção discente em relação ao MFC constataram que modelos
profissionais positivos e negativos influenciam a percepção dos estudantes sobre
aespecialidade.Uma maior integração com a equipe; com pessoas que trabalham por vocação,
não apenas por oportunismo,pode inspirar mais os discentes a considerar a carreira na ESF.
6.2.2.2 Amplitude de conhecimento
Em relação à amplitude de conhecimento, tal fator também foi encontrado por Selva
Olidet al. (2012) em sua revisão, sendo tido de forma diversa entre os acadêmicos. Alguns
acadêmicos da UniEVANGÉLICA consideram a especialidade e atuação na ESF como
bastante abrangente como se fosse uma especialidade mais completa.
“É uma área que você trabalha com tudo, é uma clínica geral”. (F003)
“Acho que é um clínico completo, você vê tudo, é medicina pura”. (F008)
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“Eu queria ter um conhecimento maior para poder fazer uma diferença”. (F018)
“Pra conhecimento geral é muito interessante, você vê muita coisa”. (M007)

Tais considerações revelam que a Medicina de Família é vista por alguns como uma
especialidade ampla e complexa. Em contrapartida, a prática vista por outros estudantes
favorece uma visão de uma medicina fácil de ser feita, sem necessidade de muito
conhecimento:
“Geralmente, o profissional só encaminha para atenção secundária”. (F009)
“O trabalho em si é tranquilo”. (M004)
“Ela não exige especialização;me acolher se eu não passasse na residência”.
(M003)
“Precisa melhorar muito; precisa melhorar a capacitação dos profissionais”.
(M009)

Olid (2012) relata que a maior parte dos estudos de percepção dos acadêmicos captava
uma visão de especialidade monótona, repetitiva e meramente administrativa; relata ainda que
alguns acadêmicos consideram-na cognitivamente pouco desafiadora. Bland et al. (1995) já
defendiam uma maior inserção de professores especialistas em Medicina de Família desde o
período pré-clínico do curso de medicina para promover maior valorização e interesse nos
acadêmicos. Esses mesmos autores verificaram, porém, que não bastava apenas inserir os
alunos no cenário da APS, mas que devia haver professores que servissem de estímulo para os
discentes optarem pela carreira de MFC, com especial influência dos Médicos de Família que
mostrassem realização profissional em suas carreiras.
Os estudos sobre QVT também apontam que a possibilidade de ampliação de
conhecimento e desempenho de potencialidades crescentes favorece a visão do trabalho como
algo prazeroso (GARCIA, 2007), pois tal ambiente oferece oportunidades imediatas para se
desenvolver e usar capacidades humanas; apontam ainda “Oportunidades futuras para
crescimento contínuo”.

6.2.2.3 Apreço pelo contato com as pessoas na comunidade
De acordo com Lopes (2012), a prática da MFC tem como um dos pilares a relação
médico-pessoa. Neste estudo,alguns graduandos entrevistados consideram que o perfil do
profissional que escolhe essa especialidade é de um médico que gosta mais de relacionarse;de ter um contato próximo com as pessoas e a comunidade.
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“Você vai ter mais contato com as pessoas”. (M007)
“Eu adorava fazer as visitas familiares; conhecer o ambiente que a pessoa morava;
conhecer a família, também a comunidade via isso e achava uma coisa boa: poxa o
médico está aqui! Eles se sentiam importantes; faziam um chá e colocavam a mesa;
você se sente valorizado”. (F016)
“Eu acho que a pessoa, desde o começo, já gosta daquilo; de estar mais em contato
com a comunidade; de ficar num lugar só; de estabelecer a relação, o vínculo. Isso
é o que faz gostar”. ( F014)

Vínculo é uma palavra usada, inclusive pelo Ministério da Saúde, para caracterizar a
relação entre a Equipe de Saúde da Família e a comunidade (BRASIL, 2011). Garcia (2007)
entende que a integração com as pessoas pode aumentar o índice de satisfação do trabalhador.
6.2.2.4 Equilíbrio trabalho-vida
Em geral, a literatura internacional aponta que os acadêmicos que buscam uma vida
mais controlada, com uma qualidade de vida melhor (DEUTSCH et al., 2013) e um equilíbrio
maior entre trabalho e família (SCOTT et al., 2011) escolhem a MFC (WEISSMAN, 2012).
Alguns graduandos consideram a jornada de trabalho atrativa. Outros, porém, consideram
longa a jornada de 40 horas, pois, às vezes, há a necessidade de exercer outros trabalhos para
complementar a renda.
“A carga horária é boa, porque você não tem plantão”. (F003)

Ultimamente, algumas especialidades que demandam disponibilidade diuturna estão
sendo desprestigiadas, como é o caso da Cirurgia Cardiovascular (PEGO-FERNANDES,
BIBAS, 2011).
“Qualidade de vida é trabalhar como qualquer outro profissional: oito horas por
dia. Eu vou ter tempo para minha família; eu quero ser mãe e esposa; não quero
ficar o dia inteiro trabalhando e dando plantão, virando a noite; eu não quero”.
(F009)
“A mulher tem que escolher uma área que você tenha tempo e, melhor, um horário
mais organizado; tempo de dedicar á família”. (F008)
“É um trabalho que dá para conciliar minha vida particular e a profissional; dá
para a gente ter mais qualidade de vida”. (F017)

Em alguns países, a feminização da medicina tem sido um fenômeno visto como
favorável à escolha pela prática generalista, sobretudo por possibilitar a conciliação entre
trabalho e família (DEUTSCH et al., 2013; SALETTI CUESTA et al., 2013). A feminização
está mudando o perfil dos trabalhadores de atenção primária, colocando diante dos gestores o

76

desafio de se manter uma oferta de trabalho que seja conciliadora com as jornadas de trabalho
mais curtas das mulheres (DEUTSCH et al., 2013).
Outro aspecto citado por um dos acadêmicos entrevistados diz respeito à influência de
médicos na família. Fato também observado em um estudo canadense o qual constatou que
acadêmicos com médicos na família eram menos propensos a escolher a MFC. Evidencia-se,
assim, o aspecto cultural conservador das escolhas profissionais dentro das famílias de
médicos (SCOTT, 2011).
“Quem tem médico na família vai fugir desta área; vai querer seguir o negócio da
família, porque lá parece que já está um pouco mais encaminhado”. (M003)

Os estudos de QVT também apontam para o equilíbrio entre trabalho e vida como
essencial na avaliação de um estabelecimento como proporcionador de qualidade de vida ao
trabalhador (GARCIA, 2007).
6.2.2.5 Comprometimento social
A MFC é vista pelos acadêmicos entrevistados como altamente relevante. Termos
como “fazer diferença” e “gratificante” são comuns nas falas dos participantes. Tal
característica é evidenciada em estudos internacionais, que associam essa sensibilidade social
às escolhas dessa especialidade por pessoas de origem mais especificamente rural ou de
outros locais fora dos grandes centros, ou que teve experiência de trabalho voluntário,
revelando um perfil mais humanístico, menos preocupado com prestígio social e mais ligado
às causas humanitárias (SCOTT, 2011).
“é uma parte que eu gosto de trabalhar no SUS, porque você ajuda as pessoas que
necessitam muito”. (F012)
“O paciente do SUS é um paciente diferenciado. Quando você trata dele é até mais
gratificante do que um plano de saúde, porque além de você cuidar da saúde dele,
você tem que ter aquela visão da questão da assistência social”. (F016)
“Como Médico de Família e Comunidade, você pode mudar a realidade; realmente
pode fazer diferença no seu município”. (M001)
“Acho que ele tem que ter o dom para essa área; uma pessoa que gosta mais de
lidar com pessoas, resolver o problema da população”. (M003)

A situação da desvalorização dessa especialidade é tamanha, que não há outro
incentivo a não ser um “dom”, uma vocação interior forte o suficiente para sustentar a escolha
desta carreira.

77

“Eu acho que tem muito a ver com a pessoa. Quem utiliza o SUS são pessoas de
baixa renda e a maioria que faz medicina não são pessoas de baixa renda. Às vezes
a realidade é totalmente diferente; aí a pessoa não quer estudar”. (M004)
“Depende muito da pessoa; se é engajada com causa social; que vê realmente o
problema ou se é uma pessoa que pensa mais na parte financeira”. (F002)

Essa última opinião, que caracteriza bem o discurso de várias pessoas que enfatizaram
a relevância financeira da carreira escolhida e a acadêmica, contrapõe essa importância ao
compromisso social. MORLEY et al. (2013) constataram que o idealismo cai durante o curso
de medicina, e apontam a importância de se buscar desenvolver atividades com a intenção de
manter – e até aumentar – o idealismo entre estudantes, pois lhes possibilita maior
envolvimento social. Manter a valorização da relevância social é um desafio, mas é preciso
entender que o trabalho que se apresenta socialmente relevante proporciona maior qualidade
de vida à pessoa que exerce este trabalho (GARCIA, 2007).
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7 CONCLUSÃO

Os estudantes participantes da pesquisa são, em sua maioria, do sexo feminino, da raça
branca, oriundos da capital, pertencentes à classe socioeconômica alta, cujos familiares
apresentam nível de escolaridade superior.De modo geral, as expectativas desses sujeitos
consistem em voltar para a capital e trabalhar predominantemente em consultório privado,
porém, sem excluir a vontade de conciliar sua agenda com atendimento em serviços públicos;
percebem a ESF como local de trabalho provisório, mesmo reconhecendo sua importância na
efetivação dos princípios do SUS, particularmente por ser a porta de entrada que deveria
resolver mais de 70% das situações. Na percepção dos graduandos entrevistados, a capacidade
resolutiva da ESF em Anápolis ainda não se consolidou devido à falta de acesso e
qualificação da atenção prestada nesse cenário, segundo eles, marcado frequentemente pela
rotatividade e falta de formação adequada dos médicos nele inseridos. Em relação à opção das
especialidades, as principais residências médicas desejadas são nas áreas de pediatria e
cirurgia. Nenhum dos acadêmicos optou por especializar-se em MFC.
Os entrevistados apresentam percepções semelhantes entre si acerca dos fatores que
influenciam positiva ou negativamente a escolha da carreira de MFC. Quanto às influências
negativas, apontam uma desvalorização generalizada da sociedade; entendem que o Estado
não trata a MFC e a ESF com a devida prioridade e que os governos das diversas esferas
administrativas oferecem baixa remuneração, ausência de um plano de carreira e uma
infraestrutura marcada pela falta de acesso a exames, medicamentos e educação permanente.
Além disso, apontam a não exigência de especialização para atuação na ESF, desencorajando
os médicos a aperfeiçoarem suas práticas através de pós-graduação em MFC. Os graduandos
alegam a falta de mais especialistas em MFC para atuar como professores e preceptores
durante o curso de medicina; ressaltam o descrédito pelo trabalho do médico que atua na ESF
por parte da sociedade, devido ao fato de esse profissional “encaminhar muito e resolver
pouco”e também pelo fato de ser costumeira a busca por especialistas por parte da população,
que considera a melhor alternativa para resolver seus problemas de saúde.
De acordo com os graduandos entrevistados, valores, afetos e inclinações sociais,
poderiam estimular a escolha pela especialidade de MFC, por exemplo, uma maior
convivência com especialistas em MFC durante maior parte do curso de medicina; ampliação
do conhecimento como um desafio acadêmico, tendo em vista o vasto rol de problemas que
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podem ser tratados na APS; a possibilidade de haver equilíbrio entre vida familiar e vida
profissional, com jornada de trabalho da MFC sem plantões noturnos ou em finais de semana;
o interesse pela prática clínica centrada na pessoa, tratando-a no todo (a ESF mostrar-se-ia
local privilegiado para estabelecer vínculos e atuar junto à família e à comunidade);
experienciara justiça e a transformação social ao oferecer acesso e qualidade da assistência à
saúde da população.
Ressalte-se que a maior resistência por parte dos acadêmicos entrevistados que não
veem o SUS como um lugar para realização profissional relaciona-se à atratividade do setor
privado. Assim, pode-se concluir que os estudantes de medicina buscam uma melhor
qualidade de vida no trabalho; a inserção precoce na ESF durante o curso de medicina não
lhes proporcionou uma experiência que provocasse a escolha pela Medicina de Família e
Comunidade como especialidade médica,o que evidencia a complexidade dos fatores
influenciadores de suas escolhas profissionais.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A desprecarização dos vínculos de trabalho na ESF,aliada a uma maior inserção dos
especialistas em MFC na graduação médica,é importante indutor de mudanças nas escolhas
profissionais.
Percebe-se, atualmente, uma fragilidade de vínculos, com contratos de trabalho
marcados pela desvalorização da continuidade da assistência, sem garantia de direitos
trabalhistas aos médicos que atuam na ESF em Anápolis e em várias regiões do Brasil. Assim,
os gestores inserem profissionais sem qualificação e sem o comprometimento na assistência à
comunidade. Quem mais sofre com esse quadro é a população mais carente, que necessita de
uma atenção contínua, com agenda aberta à demanda espontânea e com médicos que tenham
tempo e preparo para cuidar e coordenar o cuidado, conforme os princípios da APS.
A falta de cobertura universal da Estratégia de Saúde da Família, tanto em âmbito
municipal como nacional, revela uma sociedade de mercado na qual o poder econômico, o
prestígio social e o poder político estão concentrados em estruturas conservadoras. Essa
realidade deve ser discutida por meio de um diálogo com aqueles que são os maiores afetados
por essa iníqua situação, de modo a promover as mudanças necessárias à construção de um
sistema mais justo e solidário. A oferta do governo, insuficiente para atrair os profissionais,
deve ser incluída em um debate de uma democracia participativa efetivamente exercida, no
qual a população seja ouvida em seus anseios. Para tanto, é necessário o consenso entre as
expectativas dos diversos atores (profissionais, acadêmicos, gestores, usuários) para se
conseguir a sustentabilidade da ESF.
Ressalte-se que países que adotaram estratégias de valorização da MFC ainda
convivem com o desafio de prover médicos para os serviços de APS, com baixa escolha pela
MFC por parte dos estudantes de medicina. Diante desse pressuposto, sugere-se uma
conscientização por parte das Escolas Médicas sobre o papel do docente especialista em MFC
como força indutora de escolhas profissionais.
Para tanto, são necessárias pesquisas e ações que visam a uma mudança de atitude por
parte dos docentes, para que possam estimular os acadêmicos a escolher especialidades
segundo a necessidade de saúde da população, para que não sejam mantenedores do discurso
centrado na supervalorização de outras especialidades em detrimento da MFC.
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Assim, considera-se relevante este estudo, dentre outros fatores, por propiciar
oportunidade de reflexão aos pesquisadores envolvidos diretamente na educação e na gestão
em saúde e também aos acadêmicos participantes da pesquisa sobre o sistema de saúde local e
sua perceptível fragilidade ao prover profissionais para garantir o acesso e a coordenação do
cuidado à saúde integral e universalizada.
É importante dizer que as limitações deste estudo dizem respeito ao fato de o universo
estudado ter se restringido a uma única instituição de ensino. Outra questão é a reduzida
produção nacional que possibilitasse comparações mais próximas da realidade brasileira, pois
a maioria dos estudos relacionados foi feita em sistemas de saúde bastante diversos,
principalmente em países desenvolvidos, com investimentos na área da saúde em média seis
vezes maior do que os do Brasil. Contudo, acredita-se que o estudo contribui para uma agenda
de pesquisa que é incipiente e necessita ser ampliada, especialmente no contexto brasileiro.
Pode-se afirmar que os objetivos propostos nesteestudo foram alcançados, e que os
resultados encontrados poderão auxiliar na análise da percepção discente de outras realidades.
Para tanto, são necessários outros estudos, envolvendo outras instituições de ensino do
contexto regional e nacional para se verificar a força dos fatores determinantes das escolhas
profissionais identificados por meio da pesquisa e para ampliar a compreensão sobre essa
importante temática na consolidação do SUS.
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APÊNDICES

− Apêndice 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
− Apêndice 2: Questionário
− Apêndice 3: Roteiro da Entrevista

APÊNDICE 1: TERMO
ESCLARECIDO (TCLE)

DE

CONSENTIMENTO

LIVRE

E

Meu nome é Afonso Henrique Teixeira Magalhães Issa, sou médico e professor, faço
mestrado profissional em Ensino na Saúde pela Universidade Federal de Goiás, orientado pela
Prof.ªDrª Fátima Maria Lindoso da Silva. Gostaria de convidá-lo (a) a participar do
projeto de pesquisa intitulado:
ESTÁGIO NA ESF - Percepção discente do Centro Universitário De Anápolis
(UniEVANGÉLICA) e a influência em suas aspirações profissionais.
O objetivo do trabalho é conhecer e analisar a percepção discente sobre o estágio
na ESF no curso de medicina do Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA) e a
influência desta percepção em suas aspirações profissionais. A pesquisa de caráter
qualitativo, terá uma entrevista e um questionário com os acadêmicos que já terminaram o
estágio na ESF no primeiro ano do Internato do curso de medicina da UniEVANGÉLICA
A entrevista será feita com horário marcado de acordo com a disponibilidade dos
acadêmicos e do pesquisador. O agendamento será feito por telefone, e o local da entrevista
será o Bloco F do Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA), ou outro lugar de
acordo com a disponibilidade do acadêmico.
Dentre os benefícios para o participante da pesquisa destacam-se: o privilégio de
auxiliar na melhoria do estágio em saúde coletiva, mais especificamente no cenário da ESF;
oportunidade de oferecer a percepção de futuros médicos sobre uma área estratégica nas
políticas públicas de saúde, fato que gera dados para ajudar aos gestores da saúde pública
municipal, regional e até nacional na adequação das políticas para atrair e fixar os
profissionais médicos na ESF.
Ao fim desta etapa serão analisadas as respostas emitidas. De forma que o anonimato
através de codificação na entrevista visa proteger o acadêmico do risco de constrangimento
pela identificação. Os dados coletados transcritos na íntegra e serão guardados pelo
pesquisador por um período de cinco anos e depois serão destruídos. Estes dados serão
utilizados exclusivamente para fins acadêmico-científicos, para a publicação em revistas
especializadas das áreas de Educação e/ou Saúde, apresentação em congressos destas mesmas
áreas e na qualificação do mestrado do pesquisador.
Sua participação é voluntária e você é livre para recusar ou sair do trabalho de
pesquisa quando desejar. Sua identidade não será revelada.

Vale ressaltar também que a não participação no estudo não interferirá na sua nota nos
estágios. Se em algum momento da entrevista ou do trabalho houver dúvidas ou sugestões,
coloco-me à disposição para ouvi-lo e fazer o registro da mesma, se assim desejar. Meu
telefone é: 62-8407-5435 (pode ligar a cobrar)
Por favor, leia o parágrafo a seguir e se concordar em participar assine abaixo:
Declaro assim, que minha assinatura neste documento e minha participação são
de livre e espontânea vontade, estando ciente que os resultados da pesquisa poderão ser
divulgados e utilizados em estudos e publicações futuras.

Ficam assegurados os seguintes direitos: Liberdade para interromper a participação em
qualquer fase da pesquisa e a verificação no momento em que julgar necessário do sigilo da
minha identidade e o reconhecimento dos resultados obtidos, quando por mim solicitado.
Declaro ainda, ter recebido todos esses esclarecimentos por escrito, junto com este
consentimento.

Assinatura do Acadêmico (a)

__________________________________________________________
Assinatura do Pesquisador

Data: _____/______/______

O pesquisador apresentou este termo ao acadêmico antes de aplicar o instrumento de
pesquisa:

TESTEMUNHA 1 _________________________________________________________

TESTEMUNHA 2 _________________________________________________________

APÊNDICE 2: QUESTIONÁRIO
Código do acadêmico na pesquisa: ____________ (Item preenchido pelo pesquisador)

QUESTIONÁRIO
PERFIL SOCIOECONÔMICO
1. Idade: ______
2. Procedência:
( ) Goiânia/GO

( ) Anápolis/GO

( ) Brasília/DF

( ) Outra - Cidade _____________________________ Estado ______
3. Sexo: ( ) Masculino

( ) Feminino

4. Estado Civil: ( ) Solteiro (a)

( ) Casado (a)

5. Filhos: ( ) Sim. Quantos? ______

( ) Não

6. Raça: ( ) Branca

( ) Parda

( ) Preta

(

) Amarela

( ) Indígena

7. Renda:
Renda familiar mensal:

Renda per capita:

( ) Menor que R$ 1.030,00.

( ) Menor que R$ 291,00

( ) Entre R$ 1.030,01 e R$ 4.844,00.

( ) Entre R$ 291,00 e R$ 1.019,00

( ) Entre R$ 4.845,00 e R$ 12.987,00

( ) Maior que R$ 1.019,00

( ) Acima de R$ 12.987,00
8. Escolaridade dos Pais – Permitido assinalar mais de um item
( ) Nenhum com Superior Completo

( ) Um com Superior Completo

( ) Os dois têm Superior Completo

( ) Um com pós e/ou especialização

( ) Os dois têm Pós-Graduação ou especialização
9. Médico na família? Especialista?
( ) Sim

( ) Não tenho médico na família

( ) Parente de 1º grau (pais e/ou irmãos) 

( ) Sim, é especialista. ( ) Não é especialista.

( ) Parente de 2º grau (tios/avós/primos) 

( ) Sim, é especialista. ( ) Não é especialista.

PERCEPÇÕES DISCENTES
10. A Carreira em Medicina de Família e Comunidade é:
( ) Ótima

( ) Boa

( ) Regular

( ) Ruim

( ) Péssima

ASPIRAÇÕES PROFISSIONAIS
11. No auge de sua carreira deseja/pretende trabalhar:
( ) Na capital ( ) No interior

( ) Somente em serviço privado

( ) Predominantemente em serviço privado

( ) Predominantemente em serviço público

( ) Metade em serviço público e metade no serviço privado

( ) Somente em serviço público

APÊNDICE 3: ROTEIRO DA ENTREVISTA
ENTREVISTA

Sobre a ESF como local de trabalho médico:

a) Qual a importância da ESF para o Sistema Único de Saúde?
b) Você já escolheu qual especialidade médica seguirá? Qual é a sua escolha?
c) Você aspira trabalhar nela? Se sim, definitivamente ou provisoriamente? Por quê?
d) Em sua opinião, a partir da sua experiência na ESF durante o curso, o que pode influenciar
no seu interesse por abraçar a carreira de Médico de Família e Comunidade?

ANEXO

− Anexo 1: Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética
− Anexo 2: Normas para Publicação do Artigo

ANEXO 1: PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA

ANEXO 2; NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGO

Periódico Escolhido:
PHYSIS - Revista de Saúde Coletiva – Qualis B2 Educação, B1 Saúde Coletiva

Retirado do endereço:
http://submission.scielo.br/index.php/physis/about/submissions#authorGuidelines
Diretrizes para Autores
A Revista Physis publica artigos nas seguintes categorias:
Artigos originais por demanda livre (até 7.000 palavras, incluindo notas e referências): textos
inéditos provenientes de pesquisa ou análise bibliográfica. A publicação é decidida pelo Conselho
Editorial, com base em pareceres – respeitando-se o anonimato tanto do autor quanto do parecerista
(double-blindpeerreview) – e conforme disponibilidade de espaço.
Artigos originais por convite (até 8.000 palavras, incluindo notas e referências): textos inéditos
provenientes de pesquisa ou análise bibliográfica. O Conselho Editorial e o editor convidado tanto
solicitam a autores de reconhecida experiência que encaminhem artigos originais relativos a
temáticas previamente decididas, conforme o planejamento da revista, quanto deliberam, ao receber
os artigos, com base em pareceres (double-blindpeerreview), sobre a publicação. Revisões e
atualizações são em geral provenientes de convite. Apenas artigos que, devido a seu caráter autoral,
não podem ser submetidos anonimamente a um parecerista, são analisados, com ciência do autor,
com base em pareceres em que só o parecerista é anônimo (single-blindpeerreview).
Resenhas e Críticas Bibliográficas (até 4.000 palavras, incluindo notas e referências): podem
ser provenientes de demanda livre ou de convite. O Conselho Editorial decide quanto à publicação,
levando em conta temática, qualidade, boa redação e disponibilidade de espaço.
Seção de Entrevistas (até 4.000 palavras): publica depoimentos de pessoas cujas histórias de vida
ou realizações profissionais sejam relevantes para as áreas de abrangência da revista.
Seção de Cartas (até 1.500 palavras): publica comentários sobre publicações da revista e notas ou
opiniões sobre assuntos de interesse dos leitores.
Formato para encaminhamento de textos:
1. As submissões devem ser realizadas on-line no endereço
:
http://submission.scielo.br/index.php/physis
2. Os artigos devem ser digitados em Word ou RTF, fonte Arial 12, respeitando-se o número máximo
de palavras definido por cada seção, que compreende o corpo do texto, as notas e as referências. O
texto não deve incluir qualquer informação que permita a identificação de autoria; os dados dos
autores devem ser informados nos campos específicos do site.
3. Os estudos que envolvam a participação de seres humanos deverão incluir a informação referente
à aprovação por comitê de ética na pesquisa com seres humanos, conforme a Resolução nº 196/96
do CNS. Os autores devem indicar se a pesquisa é financiada, se é resultado de dissertação de
mestrado ou tese de doutorado e se há conflitos de interesse envolvidos na mesma.
4. Os artigos devem ser escritos preferencialmente em português, mas podem ser aceitos textos em
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14. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Editorial.
PHYSIS - Revista de Saúde Coletiva
Instituto de Medicina Social – UERJ
Rua São Francisco Xavier, 524 - 7º andar, bl. D – Maracanã
20.550-013 - Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2334-0504 ramal 108 - Fax: (21) 2334-2152
Endereço eletrônico: publicacoes@ims.uerj.br
Web: http://www.ims.uerj.br
Política de Privacidade
Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os serviços
prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros.

Padrões para referências:
Livros e folhetos:
BIRMAN, Joel. Pensamento freudiano. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1994. 204p.
ANÁLISE do desempenho hospitalar: III trimestre. Rio de Janeiro: CEPESC, 1987. 295 p.
Capítulos de livros:
LUZ, Madel T. As conferências nacionais de saúde e as políticas de saúde da década de 80. In: GUIMARÃES, R.
(Org.). Saúde e sociedade no Brasil: anos 80. Rio de Janeiro: RelumeDumará, 1994. p. 131-152.
Trabalhos apresentados em congressos, seminários etc.
CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, 1., 1990, São Paulo. Anais... São Paulo: UNICAMP, 1990.
431p.
MENDONÇA, Gulnar A. e Silva. Câncer no Brasil: um risco crescente. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE
EPIDEMIOLOGIA, 2., 1994, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: ABRASCO, 1994. p. 63-77.
Dissertações e teses:
CALDAS, Célia Pereira. Memória de velhos trabalhadores. 1993. 245 p. Dissertação (Mestrado em Saúde
Coletiva) – Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1993.
CAMARGO JUNIOR, Kenneth R. de. A construção da Aids. Racionalidade médica e estruturação das doenças.
1993. 229 p. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva) – Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro, 1993.
Periódicos:
MARTINS, A Novos paradigmas e saúde. Physis, Rio de Janeiro, v.9, n.1, p.83-112, 1999.
PHYSIS: Revista de Saúde Coletiva. Rio de Janeiro: UERJ,IMS, 1992- . Semestral. ISSN 0103-7331.
SILVA, A. A. M. da, GOMES, U. A. , TONIAL, S. R. et al. Cobertura Vacinal e fatores de risco associados à não
vacinação em localidade Urbana do nordeste brasileiro. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 33, n. 2, p. 147-156,
1999.
Jornais:
SÁ, Fátima. Praias resistem ao esgoto: correntes dispersam sujeiras, mas campanha de informação a turistas
começa domingo. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 15. abr. 1999. Primeiro caderno, Cidade, p.25.
Referência legislativa:
BRASIL. Lei nº. 8.926, de 9 de agosto de 1994.Torna obrigatória a inclusão, nas bulas de medicamentos, de
advertência e recomendações sobre o uso por pessoas de mais de 65 anos. Diário Oficial [da] República
Federativa do Brasil, Brasília, DF, v. 132, n. 152, p. 12037, ago. 1994.Seção 1, pt.1.
SÃO PAULO (Estado). Decreto nº. 42.822, de 20 de janeiro de 1998. Dispõe sobre a desativação de unidades
administrativas de órgãos da administração direta e das autarquias do Estado e dá providências correlatas. LexColetânea de Legislação e Jurisprudência, São Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-20, 1998.
Documentos eletrônicos:
REVENGE, Samuel J. The internet dictionary. Avon : Future, 1996. 98p.
Referência
obtida
via
base
de
dados
Biblio:
CELEPAR,
1996.
Disponível
em:
<http://www.celepar.br/celepar/celepar/biblio.biblio.html>. Acesso em: 12 jul. 1998.
ALEIJADINHO. In: ALMANAQUE abril: sua fonte de pesquisa. São Paulo: Abril, 1996. 1 CD-ROM.
MOURA, Gevilacio Aguiar C. de. Citações e referências a documentos eletrônicos. Disponível em: <
http://www.elogica.com.br/users/gmoura/refet >. Acesso em: 9 de dez. 1996.
COSTA, M. Publicação eletrônica [mensagem pessoal]. Mensagem obtida por <cbc@uerj.br> em 10 ago. 2001.

Condições para submissão
Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da
submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de acordo
com as normas serão devolvidas aos autores.
1. Ao submeter o arquivo de texto referente ao manuscrito para avaliação, certifique-se de que o
mesmo não inclui nenhuma informação sobre os autores. As informações sobre os
autores devem ser digitadas nos campos específicos do formulário de entrada.
CASO HAJA INFORMAÇÃO SOBRE OS AUTORES EM ALGUM ARQUIVO QUE DEVERÁ SER EXAMINADO
PELOS REVISORES (MANUSCRITO, QUADROS, TABELAS, FIGURAS) O ARTIGO SERÁ REJEITADO.

