
  

 

Mariana Fonseca Paes 

 

 

 

 

 

‘MAIS MÉDICOS’ E AS RESIDÊNCIAS MUNICIPAIS DE MEDICINA DE 

FAMÍLIA E COMUNIDADE: FORTALECENDO A FORMAÇÃO PARA O 

SUS OU ALGUNS TROPEÇOS NO CAMINHO? 

 

 

Dissertação apresentada à 
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Chefe do Departamento: Profª. Dra. Rosemarie Andreazza  

 

Coordenadora do curso de Pós-Graduação: Profª. Dra. Zila van der Meer Sanchez 

  



  

 

Mariana Fonseca Paes 

 

 

 

 

 

‘MAIS MÉDICOS’ E AS RESIDÊNCIAS MUNICIPAIS DE MEDICINA DE 

FAMÍLIA E COMUNIDADE: FORTALECENDO A FORMAÇÃO PARA O 

SUS OU ALGUNS TROPEÇOS NO CAMINHO? 

 

 

 

 

Presidente da Banca 

Profª. Dra. Rosemarie Andreazza 

Banca Examinadora: 

Prof. Dr. Ademar Arthur Chioro dos Reis  

Profª. Dra. Laura Camargo Macruz Feuerwerker  

Profª. Dra. Eliana Goldfarb Cyrino 

Suplente: Prof. Dr. Nicanor Rodrigues da Silva Pinto 

  



  

 

Agradecimentos 

Essa dissertação é fruto de uma série de conversas com minha família, amigos, colegas 

de trabalho e de estudos, em uma busca incessante de encontrar sentido para o que temos 

construído para um SUS melhor, dentro de nosso país. 

Agradeço a Maria Aparecida, Manoel e Fernanda, pelo carinho, apoio e confiança 

cotidianos, para que eu, a filha e irmã capricorniana, pudesse criar asas dentro de “terras dantes 

nunca navegadas” na universidade. Vocês são a fonte de inspiração e o aconchego espiritual 

para todas as jornadas de minha existência. 

Agradeço a Luciana Soares, Camila Avarca e Debora Baraldi, pelos incentivos para não 

titubear frente aos desafios acadêmicos, antes mesmo de começar a jornada. 

Agradeço a Lara Paixão, Larissa Bragagnolo, Americo Mori e Lucas Bronzatto, pelos 
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RESUMO 

Introdução: Esta investigação teve como foco o eixo formação do “Programa Mais 

Médicos para o Brasil”, a partir das ações indutoras do Ministério da Saúde e Ministério 

da Educação, no período de 2013 a 2015, para ampliação de programas de Residência 

de Medicina da Família e Comunidade. Objetivos: Descrever experiências municipais de 

implantação de programas de residência médica; as parcerias estabelecidas entre 

municípios e Ministério da Saúde e Educação para viabilizar a implantação; identificar a 

percepção de residentes egressos e coordenadores dos programas municipais sobre os 

processos formativos e os reflexos iniciais da implantação dos programas nos municípios. 

Metodologia: Investigação de natureza qualitativa e de caráter exploratório, feita por 

meio de pesquisa documental e entrevistas abertas, com atores envolvidos no processo 

de implantação dos programas de residência médica em nível nacional e municipal, em 

três municípios do estado de São Paulo. Para a análise do material, foram produzidas 

narrativas pela pesquisadora, a partir dos relatos dos entrevistados, e identificação de 

temas emergentes. Resultados e Discussão: A partir dos temas elencados, foi possível 

acessar a importância dos incentivos financeiros federais para implantação dos 

programas e seu apoio local, mas há receios quanto à continuidade dos programas frente 

às mudanças políticas federais e municipais. Nos três municípios, houve reconfiguração 

das coordenações de educação permanente, e os programas de residência estão 

vinculados a elas, o que reforçou desdobramentos para integração ensino-serviço. A 

relação com os serviços de especialidade municipais é conflituosa, pois incluí-los na 

agenda formativa depende da disponibilidade dos médicos de cada especialidade em 

querer compor o quadro de preceptores, sendo esse um ponto de apoio das instituições 

de ensino, pela utilização dos ambulatórios de especialidades (que não existem nos 

municípios) das faculdades de medicina. O papel da preceptoria aparece como 

fundamental para vinculação dos residentes nos programas, e a formação pedagógica 

dos preceptores é tida como estratégia central. A busca por espaços na agenda de 

trabalho, entra em conflito com as cobranças de aumento da produtividade, evidenciando 

que, mesmo na residência, lidou-se com as reais demandas de atendimento das unidades 

de saúde. A medicina de família aparece como um lugar de refúgio para uma atuação 

profissional mais programada, buscam maior valorização financeira após a formação, 

dando prioridade para continuarem atuando no SUS. Considerações finais: O estudo 

aponta para avanços na composição de estratégias de formação de profissionais PARA 

e NO SUS. Todavia, não é possível afirmar que os programas de residência municipais 

tenham gerado contribuições para uma formação mais multiprofissional e menos centrada 

no médico. A prática clínica específica da medicina de família pouco dialoga com outras 

profissões da saúde. Poderia esse ser considerado um dos tropeços dessas iniciativas? 

Palavras-chave: Programa Mais Médicos; Residência Médica; Medicina de Família e 

Comunidade; Educação Permanente em Saúde; Sistema Único de Saúde. 
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ABSTRACT 

Introduction: This research focused on education and training within the program 

“More Doctors for Brazil”, concentrating on initiatives taken by the Ministry of Health 

and Ministry of Education from 2013 to 2015, which were designed to stimulate the 

expansion of the Family and Community Medicine Residency. Objectives: This 

research sought to: describe municipal experiences in implementing medical residency 

programs and the partnerships established between municipalities and the Ministry of 

Health to enable implementation, and identify the perception of former residents and 

coordinators within the municipal programs about the formation process and the 

resulting impact on the municipalities. Methodology: This study was conducted in a 

qualitative and exploratory nature, through documentary research and open interviews 

with actors involved—including the first graduates of the program—about the process 

of implementation of the medical residency programs in three municipalities in the state 

of São Paulo. For the analysis of the material, narratives were produced by the 

researcher from the interview transcripts, which were then mined for the identification 

of emerging issues. Results and Discussion: From the subjects addressed it was 

possible to identify the importance of federal financial incentives for program 

implementation and local support, but fears exist about the continuity of the programs 

in the face of federal and municipal political changes. In the three municipalities 

contemplated, there was a reconfiguration in the coordination of permanent education 

programs and the residency programs were linked to those changes; this restructuring 

strengthened teaching-service integration. The inclusion of medical specialties, which 

don’t exist within the municipal healthcare system, was found to be particularly 

challenging. Including specialties within the residency rotation depended on the 

willingness of the physicians of each specialty to participate as preceptors, which 

required partnerships with specialized outpatient clinics at medical schools. The role 

of the preceptor was considered essential in solidifying the link between resident and 

the program and the pedagogical preparation of preceptors, which historically had 

been lacking, was understood to be fundamental. Balancing the dual needs of patient 

care with resident education within the residency created conflicts, and demonstrated 

that even in residency it was necessary to deal with the real demands of the public 

healthcare centers. Family medicine, in comparison, appeared to offer greater flexibility 

because of its more routine nature, and provided greater financial incentives after 

training, giving priority to continue working in the HUS. Final considerations: The 

study points out advances in the variety of professional training strategies for and 

within HUS; however, it is not possible to declare that municipal residency programs 

have generated contributions to a more multi-professional and less doctor centered 

education. The specific clinical practice of family medicine seemed not to dialog with 

other health professions, and perhaps this could be considered one of the essential 

stumbling blocks. Keywords: “More Doctors for Brazil” Program; Medical Residency; 

Family and Community Medicine; Permanent Education in Health; Universal Health 

Systems.  
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INTRODUÇÃO  

Meu ponto de partida 

A análise que proponho nesse estudo é fruto de inquietações, surgidas ao longo 

de minha atuação por três anos, como referência estadual do Programa Mais Médicos 

para o Brasil (PMMB), pelo Ministério da Saúde (MS), no estado de São Paulo. Em 

uma estratégia desse ministério que tinha, como objetivo central, promover maior 

aproximação aos estados e municípios participantes do programa. Um dos focos 

dessa atuação, desde o final do ano de 2014 até meados de 2016, era a realização 

de encontros periódicos com gestores de saúde municipais, Instituições de Ensino 

Superior (IES) e coordenadores de programas de residência em saúde, visando a 

implantação de novos programas de residência médica, em especial o de Medicina 

de Família e Comunidade (MFC), um dos eixos do Programa Mais Médicos para o 

Brasil (PMMB). 

Nesse papel, vivenciava regularmente situações que me traziam novas e 

velhas questões, relacionadas à formação de profissionais para o SUS, e que 

compartilhava com o restante da equipe da qual fazia parte. Dentre elas, a de 

“fervilhar” informações sobre o PMMB, como por exemplo a divulgação de editais 

publicados pelo Ministério da Educação (MEC) e MS, portarias sobre financiamentos 

federais para bolsas de residências em saúde, que englobavam diretrizes para a 

integração entre instituições de ensino e serviços de saúde1.  

É interessante destacar que minha própria formação profissional está 

entrelaçada com o desenvolvimento de políticas públicas desenvolvidas desde 2001, 

para formação de profissionais PARA e NO Sistema Único de Saúde (SUS). 

Considero que essa formação é fruto dos desdobramentos dessas políticas, pois 

desde o término de minha graduação em Farmácia-Bioquímica (2007), percorri 

caminhos profissionais que possibilitaram vivenciar o papel fundamental que o SUS 

assume, em conjunto com outros setores sociais, na luta por uma sociedade mais 

justa e igualitária.  

 

1 Portaria Interministerial no 1.127/MEC/MS, de 04 de agosto de 2015, que institui as diretrizes para a celebração 
dos Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES), para o fortalecimento da integração entre 
ensino, serviços e comunidade, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  
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Ao realizar a residência multiprofissional, me aproximei de um conjunto de 

ferramentas crítico-reflexivas, para atuação profissional no SUS, desejo almejado 

desde os primeiros anos da graduação.  Tive a oportunidade de vivenciar um processo 

educacional fortemente vinculado aos preceitos da Educação Permanente em Saúde 

(EPS)2, com processos de ensino-aprendizagem construídos no fazer cotidiano da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

A inserção profissional como apoiadora em saúde no município de São 

Bernardo do Campo, região metropolitana do Estado de São Paulo, com o objetivo de 

contribuir na constituição de práticas que fossem “dispositivo de reorientação de 

modelo de atenção e gestão” (PAIXÃO e TAVARES, 2014), me possibilitou atuar junto 

aos serviços de atenção básica. O fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde 

(RAS)3 foi o ponto-chave da qualificação do cuidado e no fortalecimento do SUS 

nesse município.  

Nessa atuação, me sentia em outro ciclo formativo, muito parecido com o que 

havia ocorrido na Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade. 

Vivenciava novos desdobramentos das políticas públicas em nível local, com foco na 

qualificação da Atenção Básica (AB). Os aprendizados prosseguiam estruturados pela 

reflexão-ação-reflexão. Sentia que, ao atuar nos diferentes coletivos 

criados/vivenciados para fazer acontecer a política de saúde no município, também 

continuava a minha formação. Via que minha prática nos serviços estava cada vez 

mais conectada aos processos formativos no SUS, tal qual referem as autoras 

Feuerwerker e Capozzolo (2013):  

Outra aprendizagem importante das experiências de mudança: a 
transformação do modelo de atenção e da formação profissional 
fabrica-se de maneira articulada, imbricada – uma potencializa a outra, 
uma não acontece sem a outra. Por isso não dá para pensar em 
mudanças na formação sem a geração concomitante de muitos 
processos de ação nos territórios e nas unidades construídos de modo 
compartilhado. E tudo o que acontece num campo interfere no outro e 

 

2 A Educação Permanente parte do pressuposto da aprendizagem significativa, que promove e produz sentidos, e 
sugere que a transformação das práticas profissionais esteja baseada na reflexão crítica sobre as práticas reais, de 
profissionais reais, em ação na rede de serviços. (...) é a realização do encontro entre o mundo da formação e o 
mundo do trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. 
(BRASIL, 2004). 
3 As RAS são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão 
única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção 
contínua e integral a determinada população, coordenada pela AB – prestada no tempo certo, no lugar certo, com 
o custo certo, com a qualidade certa, de forma humanizada e segura e com equidade –, com responsabilidades 
sanitárias e econômicas pela população adscrita e gerando valor para essa população. (MENDES, 2011) 
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o movimenta. E nada do que diz respeito à produção da vida deveria 
ser estranho aos dois campos... (FEUERWERKER e CAPOZZOLO, 
2013, p. 44). 

 

Em 2014, como mencionado anteriormente, início a atuação na equipe de 

referências descentralizadas do MS, no estado de São Paulo, com o objetivo de 

acompanhar municípios participantes PMMB, qualificar a Atenção Básica e reordenar 

a formação médica no país, tendo como um dos pilares a ampliação de vagas de 

programas de residência de medicina em família e comunidade (PRMFC). Estávamos 

vinculados à Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação e da Saúde (SGTES)4, 

no Departamento de Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de 

Saúde (DEPREPS), criado a partir da instituição do PMMB, pelo Decreto Presidencial 

n° 8.065, de 7 de agosto de 2013. 

O PMMB, pela sua ação em vários eixos, que articulados e conectados 

poderiam mudar o cenário da atenção à saúde no Brasil, demandou a construção de 

relações entre diversos atores institucionais: desde a Coordenação Nacional do 

programa, Instituições de Ensino Superior (IES), gestores municipais e estaduais e o 

Conselho de Secretários Municipais de Saúde – COSEMS/SP, até a Secretaria de 

Ensino Superior (SESU) do MEC. A envergadura do PMMB levou o MEC, pela 

primeira vez, a criar uma Diretoria de Desenvolvimento da Educação em Saúde 

(DDES), à semelhança e pelo mesmo decreto que criou no MS, o DEPREPS.  

Ao longo dos três anos de atuação na equipe de apoiadores do MS, éramos 

permeados frequentemente pela necessidade de compreender melhor alguns 

processos que vivenciávamos, inclusive com os apoiadores institucionais do MEC. É 

importante frisar que, de acordo com Almeida et al. (2015), tal arranjo de ação 

conjunta MS e MEC, e particularmente o dispositivo dos apoiadores, constitui-se como 

um projeto pioneiro, em particular, para o MEC.   

Ter aproximação com essas relações institucionais entre gestores do SUS e 

gestores “da educação”, na proposição de mudanças importantes para a formação de 

profissionais PARA e NO SUS, me trouxe inúmeras reflexões. Por exemplo: como e 

de que forma as ações propostas no PMMB contemplavam as necessidades, 

contextos e possibilidades de mudanças nos municípios/regiões de saúde; como 

 

4 No que se refere à formação profissional em saúde, as ações da SGTES incluem, dentre outras, a indução de 
mudanças nas graduações, articuladas pelas universidades e os serviços de saúde, reunidas na política nacional 
de reorientação da formação profissional em saúde. (DIAS et al., 2013, 1614p.) 
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ocorria e se realmente acontecia a real abertura de diálogo entre MS e as instâncias 

locais para implantar ações relativas à formação de profissionais; e como as ações de 

apoio local eram estratégias qualificadas suficientemente para favorecer a relação 

entre gestores municipais, que aderiram ao PMMB e Instituições de Ensino Superior 

(IES) mais próximas a esses territórios. A investigação aqui apresentada não dará 

conta de responder todas essas perguntas, pois tem um caráter exploratório; dito de 

outra maneira, é uma primeira aproximação ao objeto da formação NO e PARA o SUS, 

a partir da implantação do PMMB. 

Pelas experiências formativas e profissionais citadas anteriormente, 

assumimos que a formação pelo trabalho tem potencial de desenvolver profissionais 

implicados com a construção cotidiana do SUS. Essa parece ser uma das principais 

apostas e foco de novos programas de residência, propostos pelos gestores 

municipais, via PMMB. Assume-se, assim, essa aposta como o principal pressuposto 

desta investigação. 

A partir dessa perspectiva, declaro minha total implicação com o objeto desse 

estudo, inclusive por abordar parte de minha experiência como referência técnica do 

MS, na relação com atores institucionais, com os quais convivi durante os três anos 

dessa atuação.  

Considerarei que minhas reflexões e memórias serão uma das “mechas” do 

trançado reflexivo dessa dissertação, com o cuidado epistemológico necessário para 

a construção de narrativas, que trazem para a cena a experiência como uma fonte de 

conhecimento (MELO, 2014) e reconhecimento de que nesse processo também me 

constituo enquanto “sujeito epistêmico”, assim como apontado por Merhy (2004): 

Muitos procuram submeter a processos investigativos o seu próprio 
agir, trazendo, com isso, para a análise o seu próprio modo de dar 
sentido ao que é problema a ser investigado, no qual também significa 
claramente a si mesmo e aos outros. Ou seja, traz antes de qualquer 
situação epistêmica a sua implicação, criando uma situação não típica 
como as investigações a que estamos mais envolvidos; pois, agora, o 
sujeito que ambiciona ser epistêmico está explicitamente subsumido 
na sua implicação, na sua forma desejante de apostar no agir no 
mundo de modo militante, não se reduzindo ao sujeito subsumido ao 
poder e à lógica ideológica, como o sujeito epistêmico imaginado pelos 
procedimentos científico-contemporâneos. Aqui, nestas novas 
situações, a conformação do trabalhador como sujeito epistêmico está 
marcada pressupostamente pelo seu lugar como sujeito militante 
implicado (MERHY, 2004, p. 26). 
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Pretende-se, portanto, utilizar parte dessa experiência como analisadora deste 

programa (PMMB), em sua ação mais local de ampliação de Programas de 

Residência de Medicina de Família e Comunidade (PRMFC). Buscar estranhamentos 

e ver o que esta, analisada a posteriori, pode nos dizer, é nosso principal objetivo. 

Para melhores aproximações com o problema dessa investigação, que é o 

PMMB - eixo de formação com foco na RMFC, apresentamos inicialmente um breve 

histórico das políticas de formação PARA e NO SUS. Na sequência, destacamos 

elementos constitutivos do PMMB, das residências médicas e sua relação com a 

fixação de profissionais na Atenção Básica.  

As políticas de formação PARA e NO Sistema Único de Saúde 

O SUS foi instituído pela Constituição de 1988 (artigos 196 a 200), 

regulamentado inicialmente pelas leis orgânicas 8.080 e 8.142, no ano de 1990, e 

considera a saúde como direito de todos, sendo o Estado responsável pelo provimento 

de condições para sua estruturação e existência. Dentre as ações previstas, inclusive 

no texto constitucional, a formação de recursos humanos é destacada nos artigos 27, 

28 e 30, da Lei 8.080, incluindo ações no âmbito das Pós-graduações, e discorre sobre 

o fato de que os “serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde – SUS – 

constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas especificas, 

elaboradas conjuntamente com o sistema educacional” (BRASIL, 1990). 

A própria Lei orgânica do SUS afirma, no capítulo dos objetivos do SUS que “III 

- a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde” (BRASIL, 1990) 

está dentro do escopo de suas atribuições. Todavia, durante a década de 90, os 

passos para esta aproximação foram tímidos. Os esforços se concentraram em 

organizar o sistema, para que fosse possível assumir suas novas atribuições de 

cuidado à população (FEUERWERKER, 2012). Dito de outra maneira, as mudanças 

no modelo de atenção à saúde vão se estruturando para garantir o cumprimento das 

diretrizes legais de universalidade, equidade e integralidade. 

Concomitantemente a este processo, aumentam as pressões para mudanças 

na estrutura pedagógica dos cursos de saúde, já que havia a necessidade de formar 

profissionais com perfil de atuação em contextos diferentes do que tradicionalmente 

se pautava nas instituições de ensino: centrado na Biomedicina e em práticas 
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hospitalares de cuidado. Vale destacar o protagonismo da Rede Unida 5 , como 

fomentadora dos debates sobre a integração intersetorial como ponto essencial para 

a aproximação entre ensino-serviço-comunidade: 

Assim, coube sobretudo às associações de ensino - medicina, 
enfermagem e odontologia - e à articulação entre as chamadas 
iniciativas de integração ensino-serviço-comunidade (Rede IDA e 
depois Rede Unida), a iniciativa e o debate para produzir as mudanças 
identificadas como necessárias à formação (Costa et al., 2000). [....] 
Essa mobilização, que teve o intuito de criar um marco legal que 
indicasse e fortalecesse a necessidade de aproximar a formação dos 
profissionais de saúde aos princípios do SUS, partiu dos acúmulos 
existentes nas iniciativas de mudança e conseguiu a incorporação 
dessa agenda às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), cujo 
processo de homologação pelo MEC iniciou-se a partir de 2001.  
(FEUERWERKER e CAPOZZOLO, 2013, p. 38) 

 

 Há que se considerar que as principais propostas e iniciativas de mudanças na 

formação médica no país basicamente ocorreram após a década 90, pela redefinição 

das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de graduação de Medicina, 

em 2001.  Entre a mudanças previstas nas DCN, havia a necessidade de desenvolver 

a formação dos graduandos, a partir de uma atuação “nos diferentes níveis de atenção 

à saúde, com ênfase na atenção primária e secundária; otimizar o uso dos recursos 

propedêuticos; e lidar criticamente com o mercado de trabalho e as políticas de 

saúde.” (STELLA e PUCCINI, 2008, 64p) 

Em conjunto à reformulação das DCN, em 2002, MEC/MS criam o Programa 

de Incentivo às Mudanças Curriculares das Escolas Médicas (PROMED), com o intuito 

de garantir melhores condições para que a formação médica considerasse as 

necessidades do SUS e “estabelecer mecanismos de cooperação entre os gestores 

do SUS e as escolas médicas” (BRASIL, 2002). Uma primeira e tímida medida de 

indução às mudanças necessárias para o trabalho NO e PARA o SUS, restrita à 

categoria médica. É evidente que, mesmo assim, houve estranhamento e resistências 

nas escolas médicas, que já nesse momento questionavam o papel do MS e a 

autonomia das IES.  

 

5 Durante um encontro nacional na histórica cidade de Ouro Preto (1985), um grupo de docentes, pesquisadores e 
profissionais da saúde, mobilizados para a qualificação da educação profissional em saúde, criaram a Rede Unida. 
Incentivada pela Fundação W. K. Kellogg, a Rede buscava transformar o modelo de atenção a partir de um conceito 
ampliado de saúde, com ênfase na promoção. (REDE UNIDA)  
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Um ano depois, em 2003, os caminhos da política de formação de profissionais 

da saúde ganham novas induções após a criação da SGTES, com outros incentivos 

para mudanças na relação entre os gestores do SUS (MS, Secretarias Municipais e 

Estaduais de saúde) e as Instituições de Ensino/MEC, visando o planejamento 

compartilhado de novas estratégias para formação profissional no âmbito do SUS.  

Dentre elas, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), 

onde as diretrizes para formação dos profissionais de saúde se baseavam no seguinte 

propósito:  

A educação permanente parte do pressuposto da aprendizagem 
significativa (que promove e produz sentidos) e propõe que a 
transformação das práticas profissionais deva estar baseada na 
reflexão crítica sobre as práticas reais de profissionais reais em ação 
na rede de serviços (Haddad, Roschke e Davini, 1994). Portanto, os 
processos de qualificação do pessoal da saúde deveriam ser 
estruturados a partir da problematização do seu processo de trabalho. 
Seu objetivo deve ser a transformação das práticas profissionais e da 
própria organização do trabalho, tomando como referência às 
necessidades de saúde das pessoas e das populações, da gestão 
setorial e do controle social em saúde. (CECCIM e FEUERWERKER, 
2004, p. 49) 

Vale destacar que, na própria PNEPS de 2004, havia incentivos específicos 

para formação de profissionais com foco na atenção básica, com garantia de 

financiamento federal para projetos de formação na linha específica de “Educação e 

Desenvolvimento dos Profissionais de Saúde para a clínica ampliada, seja na Atenção 

Básica, nos ambulatórios de especialidades ou nos Hospitais de Ensino, com ênfase 

em Saúde da Família” (BRASIL, 2004). 

Em 2007, por sua vez, após as reformulações da estruturação regional do SUS, 

oriundas do Pacto pela Saúde6, a implementação da PNEPS se adequa às novas 

composições das regiões de saúde e são criadas as Comissões de Integração Ensino-

Serviço (CIES)7, para funcionar como um dos braços de implementação da PNEPS 

nas regiões de saúde, com vistas a ampliar a intersetorialidade e 

 

6 O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais do SUS, pactuado entre as três esferas de gestão 
(União, Estados e Municípios), com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, 
visando alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde. Ao mesmo tempo, o Pacto 
pela Saúde redefine as responsabilidades de cada gestor, em função das necessidades de saúde da população e 
na busca da equidade social. (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2006) 
7 Artigo 2º: § 2o As Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES) são instâncias intersetoriais e 
interinstitucionais permanentes, que participam da formulação, condução e desenvolvimento da Política de 
Educação Permanente em Saúde, previstas no Artigo 14 da lei 8.080/90 e na NOB/RH – SUS. (BRASIL, 2007) 
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interinstitucionalidade, sempre necessária para as discussões relativas à formação de 

profissionais PARA e NO SUS. (DIAS et al., 2013) 

No que tange ao âmbito da formação médica especializada, a residência já era 

bastante difundida na classe médica desde a década de 40, e respondia basicamente 

a um modelo hospitalocêntrico, em que o profissional em formação dedicava tempo 

integral para atuação no âmbito hospitalar. Petta (2011) nos conta sobre os primeiros 

programas de residência médica no Brasil: 

O termo “Residência” estava relacionado ao fato de que o médico 
deveria residir na instituição, devendo estar à disposição do serviço 
em tempo integral, para acompanhar a evolução dos pacientes 
internados (Elias, 1987). No Brasil, os primeiros programas surgiram 
na década de 1940, no então recém-inaugurado Hospital das Clínicas 
de São Paulo, inicialmente, entre outras, nas áreas de Clínica 
Cirúrgica e Clínica Médica, e no Hospital dos Servidores do Estado, 
no Rio de Janeiro (Sampaio, 1984). Outros programas foram 
implantados na década de 40 por iniciativa dos serviços de saúde 
interessados em oferecer programas de aprimoramento profissional, 
sendo as vagas destinadas inicialmente a um pequeno número de 
egressos de cursos de medicina. A partir do fim dos anos 1950 e início 
dos anos 1960, ocorre um aumento do número de vagas para 
Residência, acompanhando o aumento no número de vagas para 
graduação em medicina. Neste mesmo período inicia-se o processo 
de configuração de um modelo médico-assistencial no país. (PETTA, 
2011, p. 32) 

A base legal para instituí-la como especialização em modalidade lato sensu 

ocorreu apenas a partir da década de 70, após a criação da Comissão Nacional de 

Residência Médica (CNRM)8 e a Lei n° 6.932, de 7 de julho de 1981, subordinando a 

essa comissão todo o processo de validação dos programas de residência médica. 

(BRASIL, 2015a). Além disso, destaca-se que, desde então, essa modalidade de 

formação é protagonizada por iniciativas ligadas a instituições públicas:  

A residência médica é viabilizada basicamente na esfera pública: 
desenvolvida em serviços na sua maioria públicos (e em uma menor 
parcela contratados pelo SUS) e com financiamento de entes públicos. 
Até poucos anos atrás os principais responsáveis pelo pagamento de 
bolsas eram o Ministério da Educação e os estados, posteriormente o 
Ministério da Saúde passa a ter papel-chave. (BRASIL, 2015a, p. 32) 

 

As residências médicas no Brasil sempre tiveram as características acima 

relatadas: centralizadas dentro dos hospitais, frequentemente vinculadas às Escolas 

 

8 A CNRM é instância colegiada de caráter consultivo e deliberativo do Ministério da Educação e tem a finalidade 
de regular, supervisionar e avaliar as instituições e os programas de residência médica. (BRASIL, 2011) 
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Médicas, em seus Hospitais de Ensino, com pouca articulação com outros serviços 

de saúde, mesmo após a criação do SUS. A CNRM, ao estar vinculada ao MEC, 

preserva sua identidade de componente educacional de pós-graduação lato sensu e 

se mantém à parte do próprio sistema de saúde. Esta configuração sintética, aqui 

apresentada mostra, de partida, a autonomia, seja das IES, seja da própria corporação 

médica. 

É nesse cenário que se configura a importância do entendimento dos esforços 

realizados pelo MS, para fazer valer o preceito constitucional de ordenador de 

formação de RH para o SUS, aqui já citado, bem como a construção de estratégias, 

arranjos e dispositivos de integração com o MEC.  

Em 2007, em um cenário de crescente valorização das residências em saúde, 

é criada, via articulação entre MEC e MS, a Comissão Interministerial de Gestão da 

Educação na Saúde (CIGES), com vistas a “Identificar a demanda quantitativa e 

qualitativa de profissionais de saúde no âmbito do SUS, de forma a subsidiar políticas 

de incentivo à fixação de profissionais de saúde, conforme as necessidades regionais; 

e identificar a capacidade instalada do SUS, a fim de subsidiar a análise de sua 

utilização no processo de formação de profissionais de saúde”, dentre outras 

atribuições previstas no Decreto nº... 20/2007 (BRASIL, 2007).  

Os trabalhos dessa comissão interministerial resultam em subsídios para a 

implantação, em 2009, do Programa Nacional de apoio à formação de médicos 

especialistas (PRÓ-RESIDÊNCIA), dando melhores condições para que novas 

diretrizes também pautassem os programas de residência médica. O programa visava 

a ampliação dos cenários formativos para além dos hospitais, o direcionamento da 

implantação de novos programas em regiões avaliadas como prioritárias e ampliação 

de vagas em programas já existentes, com ênfase para a MFC. Segundo Petta (2011): 

Nessa nova formação, o hospital deixa de ser o único cenário possível 
para prestação da assistência. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
e a Estratégia Saúde da Família (ESF) passam a ser locus estratégico 
para uma atuação médica mais qualificada. A despeito da discussão 
sobre a terminalidade do curso de Medicina e a formação generalista 
necessária a todos os médicos ao final da graduação, a residência 
médica em Medicina de Família e Comunidade surge com formação 
médica especializada a partir de 2002 e importante mecanismo de 
qualificação destes profissionais (PETTA, 2011, p. 30). 

Alessio e Sousa (2015), ainda sobre o Pró-Residências, destacam o ineditismo 

das ações via governo federal: 

Até então, inexistiam políticas indutoras de vagas de formação de 



 12 

 

especialistas, voltadas para a necessidade do SUS, apesar de o poder 
público ser sabidamente o maior financiador das bolsas dos 
residentes. O pedido de credenciamento de novas vagas de 
Residência Médica dependia, essencialmente, da tradição da 
instituição de saúde ou Unidade da Federação em oferecer PRM 
(Programa de Residência Médica) ou mesmo do desejo e 
disponibilidade de alguns especialistas, com algumas parcerias, em 
passar a oferecer PRM em suas instituições (ALESSIO e SOUSA, 
2015, p. 23). 

Um dos resultados do Pró-Residência foi a ampliação de vagas entre os anos 

de 2009 a 2014, indo de 12.965 para 21.110, e caracterizando-se como um potente 

indutor do aumento de vagas de residência médica no país (ALESSIO e SOUSA, 

2015). Todavia, as propostas de implantação de novas vagas de RM por esse 

programa “demonstram uma fragilidade na efetivação das vagas, em especial nos 

estados sem tradição na formação médica especializada, com exceção da região 

Norte” (PETTA, 2011, p. 80).  

Os processos de indução de programas de RM para áreas prioritárias do SUS 

se intensificam e, em 2011, a própria composição da CNRM passa por alterações. 

Ocorre a entrada de representação do Conselho Nacional de Secretarias Municipais 

de Saúde (CONASEMS) e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), 

pelo Decreto nº... 7.562, de 15 de setembro de 2011 (BRASIL, 2015a).  

Nesse contexto, a integração ensino-serviço parece ir se constituindo enquanto 

inevitável para a formação de profissionais PARA e NO SUS, mas não sem tensões 

e resistências, nem sempre explicitadas. Vale considerar que, tradicionalmente, são 

vistos como parte de dois “mundos” um tanto quanto distintos: o do trabalho em saúde 

e da formação de profissionais, com núcleos de conhecimento e atuação diferentes. 

Conforme Feuerwerker (2014), as “territorialidades” da educação e da saúde, que 

compõem a cena de processos transformadores de formação, também serão 

expressas “nas subjetividades e no campo ético-político”, ou seja, um campo 

complexo de relações: 

São muitos os territórios em que se expressa a disputa em uma aposta 
para transformar o processo de formação: noção de corpo individual e 
coletivo, concepção de saúde, construção do saber, práticas de 
cuidado, relações entre profissionais de saúde e usuários, entre as 
diferentes profissões da saúde, concepção de educação e de 
produção do conhecimento, práticas docentes, relações entre 
professores e estudantes, relações das escolas/cursos com o mundo, 
seus atores, seus problemas e possibilidades, relações das 
escolas/cursos com o sistema de saúde, entre outros 
(FEUERWERKER, 2014, p. 128). 
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Na figura a seguir, é apresentado um quadro-síntese dos programas federais 

que caracterizaram os processos de indução de mudanças na formação profissional 

no país, nos últimos dezoito anos, conforme produção de Alessio (2015): 

 

Figura – Quadro-síntese dos programas federais que caracterizaram os 
processos de indução de mudanças na formação profissional no país nos 
últimos dezoito anos 
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Fonte: ALESSIO, 2015, p. 79-80. 

Cabe ressaltar que é também de 2011 o Programa de Valorização do 

Profissional da Atenção Básica (PROVAB), proposto pelo MS pela Portaria 

Interministerial nº. 2.087, de 1º de setembro, com incentivos para estimular a atuação 

de médicos, enfermeiros e dentistas em equipes de ESF de regiões com maiores 

índices de vulnerabilidade social, de difícil acesso e com histórico de desassistência 

por falta de profissionais dessas categorias. Um dos principais incentivos era o de que 

os profissionais, ao participarem de pelo menos um ano de atividades no programa, 

teriam direito ao acréscimo de 10% à nota obtida nas provas de programas de 

residência médica (BRASIL, 2011).  

Com a criação do PMMB, em 2013, há um novo movimento federal de propor 

mudanças na formação de profissionais médicos PARA e NO SUS, novamente com 

foco na atenção básica e reordenação da formação de especialistas, o que não era 

previsto no PROVAB. A integração entre mundo do trabalho e da formação volta a 

assumir um lugar de destaque nas ações de MS e MEC, com novas agendas de 

articulação para estados, municípios e IES, conforme destacado por Cyrino et al. 

(2015):  

O Programa Mais Médicos desencadeou a revisão das Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN) para a graduação médica, em 2014, 
afirmando a centralidade da formação na Atenção Básica, a 
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perspectiva de formação na rede de atenção à saúde no SUS, o 
aprimoramento da integração ensino-serviço-comunidade, 
fortalecendo a perspectiva da indissociabilidade entre formação, 
atenção em saúde e participação popular (CYRINO et al., 2015, p. 5) 

 

A seguir, será abordado o contexto de surgimento desse programa e suas 

particularidades. 

O Programa Mais Médicos e as residências médicas: o que há de novo no 

cenário? 

O PMMB foi instituído por meio da Medida Provisória n° 621, em 8 de julho de 

2013, e posteriormente regulamentado pela Lei n° 12.871 em 22 de outubro do mesmo 

ano. Compôs um conjunto de iniciativas federais, que já vinham sendo estruturadas 

no país, para ampliação das ações e qualificação da Atenção Básica de Saúde no 

SUS. Entretanto, até o momento de sua instituição, a fixação de médicos nas equipes 

da ESF ainda era um grande desafio (BRASIL, 2015a), assim como abordado na 

própria publicação do MS sobre os dois anos de implantação do PMMB:  

Em 2013, ano de criação do Programa, o Brasil tinha uma proporção 
de médicos por habitante significativamente inferior à 
necessidade da população e do SUS. Esses médicos estavam mal 
distribuídos no território, de modo que as áreas e as populações mais 
pobres e vulneráveis eram as que contavam – proporcionalmente – 
com menos médicos. Muitas cidades não tinham médico residindo no 
território do município e grandes contingentes populacionais não 
contavam com acesso garantido a uma consulta médica (BRASIL, 
2015a, p. 15). 

 O déficit de profissionais médicos para atuação no SUS já vinha sendo 

discutido com mais intensidade pelo MS desde o ano de 2011, através de debates 

com gestores municipais, estaduais, universidades, Conselho Nacional de Saúde e 

entidades de classe profissional. Jesus et al. (2017) realizaram um levantamento dos 

documentos que estruturaram a criação do PMMB e, no trecho abaixo, destaca 

desafios dos gestores municipais e agenda intersetorial, proposta pelo MS em 2011 

para debater o tema:     

No reconhecimento dos problemas, os documentos sinalizaram a 
iniquidade distributiva dos médicos no Brasil como um dos principais 
desafios para a efetivação integral do SUS. Além disso, apontaram 
uma disputa pela força de trabalho entre alguns municípios, com base 
em remuneração atrativa (altos salários), gerando alta rotatividade 
desses profissionais e descontinuidade das ações de saúde. Diante 

desse cenário, diversas discussões foram desencadeadas. Em abril 
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de 2011, o MS promoveu o Seminário Nacional Sobre Escassez, 
Provimento e Fixação de Profissionais de Saúde em Áreas Remotas 
e de Maior Vulnerabilidade, objetivando “debater e oferecer subsídios 
para a construção de propostas e de viabilidade política e técnica que 

assegurassem acesso universal aos serviços de atenção à saúde
3
, [...] 

com representação dos diversos poderes; dos setores de saúde, 
educação e trabalho; e do controle social dos três entes federados 
(JESUS et al., 2017, p. 1.243). 

Durante o ano de 2012, principalmente no período de eleições municipais, 

houve um movimento de prefeitos de municípios de todo o Brasil, que ficou conhecido 

como “Cadê o médico?” (BRASIL, 2015a). Já no início de 2013, a Frente Nacional de 

Prefeitos (FNP)9 entrega ao MS um abaixo assinado, solicitando a contratação de 

médicos formados em outros países para cobrir o déficit de profissionais. Ou seja, os 

prefeitos, em sua ação direta com os munícipes, percebiam a “falta de médicos”, 

apontada em algumas publicações, pois:  

Além de o Brasil apresentar uma proporção insuficiente de médicos 
para as necessidades da população, esses profissionais estão mal 
distribuídos no território. Das 27 unidades da Federação, 22 estão 
abaixo da média nacional, sendo que, todas nas regiões Norte e 
Nordeste, têm o indicador de menos de 1 med/1.000 hab. [...] Na 
Atenção Básica essa falta de profissionais, a má distribuição e o déficit 
crescente de médicos se traduziam em um baixo crescimento da 
cobertura populacional da Estratégia de Saúde da Família (ESF): nos 
últimos sete anos a cobertura da ESF no Brasil cresceu uma média 
anual de 1.141 equipes de Saúde da Família (eSF), o que representou 
o pequeno incremento de 1,5% a cada ano na cobertura da população, 
mesmo com o aumento dos recursos e grandes esforços implantados 
a partir de 2011. Conforme estudos da Rede de Observatórios de 
Recursos Humanos do SUS, um dos maiores condicionantes da 
expansão da ESF é a disponibilidade de médicos para compor as 
eSFs (BRASIL, 2015a, p. 23-24). 

Em 2013, o MS intensifica uma série de formulações, considerando 

experiências internacionais para o problema de provimento de profissionais com 

ações de caráter emergencial, de médio e longo prazo, visando “sair da proporção de 

médicos por habitante que o Brasil apresentava em seu lançamento (1,8 médico/1.000 

habitantes) e atingir a marca de 2,7 médicos/1.000 habitantes no ano de 2026” 

(BRASIL, 2015a, p. 17). 

Ainda em junho desse mesmo ano, ocorre o início das manifestações de rua, 

que ficaram conhecidas como “Jornadas de Junho”, que ainda hoje é objeto de 

 

9 Fundada em 1989, a FNP é a única entidade municipalista nacional, dirigida exclusivamente por prefeitas e 
prefeitos em exercício dos seus mandatos. Tem como foco de atuação os 400 municípios, com mais de 80 mil 
habitantes (FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, 2019). 
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reflexão sobre as forças políticas e interesses que ali atuaram.  Uma série de protestos 

com milhares de pessoas, inicialmente contra o aumento de tarifas para o transporte 

público e impostos, e que seguiram por todo o semestre do ano. MAGNO e PAIM 

(2015) apontam que os temas de reinvindicação foram ampliados durante os 

protestos, o que pode nos dar subsídios para compreender o surgimento da pauta da 

saúde: 

“Inicialmente, lutas contra o aumento das tarifas de transporte que 
ganharam visibilidade na imprensa criminalizando o movimento, 
seguido do período de grande apoio popular através das redes sociais 
e crescimento das manifestações predominando pautas 
progressistas e luta por direitos sociais. [....] Nas manifestações 
que se seguiram nas principais capitais e cidades do país a frase “É 
tanta coisa errada que não cabe em um cartaz” poderia sintetizar o 
espírito dos manifestantes que cantavam “da copa eu abro mão, 
quero dinheiro pra saúde e educação”, “era um país muito 
engraçado, não tinha escola, só tinha estádio”, além de “Passe livre, 
Já!”, “hospital padrão-FIFA” dentre outras pautas que versavam 
sobre os direitos sociais e a ética na política” (MAGNO e PAIM, 2015, 
p. 5). 

 

A partir da ampliação das mobilizações populares, a presidenta Dilma Rousseff, 

em conjunto com sua equipe de governo, em julho de 2013, elabora um pacote de 

pactos “em favor do Brasil”, com cinco áreas prioritárias, dentre elas a saúde:  

Especificamente sobre a saúde, a proposta solicitava que prefeitos e 
governadores acelerassem os investimentos já contratados em 
hospitais, unidades de pronto atendimento e unidades básicas de 
saúde, incluindo hospitais filantrópicos, propondo a troca de dívidas 
por prestação de serviços. Incentivava a ida de médicos para as 
cidades e regiões com maior necessidade de profissionais, e não 
havendo médicos brasileiros disponíveis, seria feita a contratação de 
médicos estrangeiros para atuar exclusivamente no SUS (MAGNO e 
PAIM, 2015, p. 6) 

Com isso, ela anuncia a criação do PMMB e lança a Medida Provisória nº 621. 

Porém, há que se considerar o que Gomes (2016) aponta, ao relatar que o anúncio 

da presidenta previa um projeto de cooperação internacional para o provimento 

emergencial de médicos, o que já estava sendo desenhado pelo governo federal: 

E em 06 de maio de 2013, antecipando-se a qualquer posição oficial 
da Presidência da República ou dos Ministérios da Saúde e da 
Educação, após uma reunião com o Chanceler de Cuba, Bruno 
Rodriguez, que estava em visita ao Brasil, o Ministro das Relações 
Exteriores, Antonio Patriota, anunciou que os dois países estavam 
desenvolvendo termo de cooperação para a vinda de 6000 médicos 
cubanos para atuar no Brasil. Além das críticas imediatas das 
entidades, logo em seguida, ações começaram a ser desencadeadas, 
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como a representação junto à PGR contra os Ministros da Saúde, da 
Educação e das Relações Exteriores, além da carta aberta à Dilma 
Rousseff, solicitando mediação (GOMES, 2016, p. 187). 

No desenho do programa, garantido pela Lei n° 12.871, as três “pernas” de sua 

sustentação estão baseadas em (BRASIL, 2013): 

• Provimento emergencial de médicos, exclusivamente para atuação na 

atenção básica em municípios com áreas de vulnerabilidade e dificuldade na 

fixação de profissionais;  

• Reforma, ampliação e construção de unidades básicas de saúde; e  

• Formação de médicos no Brasil (implantação de novos cursos de graduação 

de medicina e residência médica em regiões com escassez de profissionais, 

novos parâmetros curriculares para graduação e pós-graduação)  

Vale destacar que, desde a criação da Medida Provisória, o PMMB foi sendo 

construído em cenário de acirrada disputa entre governo federal e organizações 

médicas de todo o país. Abaixo são destacados trechos de publicações dessas 

entidades no período de 2013 a 2015, em que as percepções das entidades 

(faculdades de Medicina, Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de 

Medicina) aparecem de forma enfática, como um “mix” entre a crítica ao programa e 

crítica ao governo federal, inclusive com relação às propostas de mudança na 

formação médica. Gomes (2016) relata a reação imediata das principais escolas 

médicas ao programa:   

Parte importante das escolas médicas também teria reagido à MP 
621/13, seja ao seu conteúdo ou à forma como se conduziu a sua 
construção, tendo sido divulgadas notas contrárias de algumas das 
mais relevantes instituições formadoras do país. Foram destacadas 
pelas entidades a rejeição por parte das seguintes: Escola Paulista de 
Medicina/Unifesp; Faculdade de Medicina da USP; Faculdade de 
Ciências Médicas da Unicamp; Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal da Bahia; Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Goiás; Faculdade de Medicina da 
Universidade de Brasília. Igualmente, teria saído posição contrária à 
MP 621/13 por parte da Associação Brasileira de Educação Médica 
(MEDICINA, julho 2013). Divulgou-se, ainda, o fato de que 
Universidades também estavam decidindo não participar do Mais 
Médicos, recusando o termo de adesão, por discordar do conteúdo e 
da forma como o Programa fora implementado (GOMES, 2016, p. 
195). 

As entidades médicas também se posicionaram e reagiram fortemente ao 

PMMB, vejamos o trecho de um documento do Conselho Federal de Medicina: 

Já se cogita estender a medida para outros profissionais da área da 
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saúde e logo todo estudante universitário vai ter que trabalhar 
para o Estado durante 02 (dois) anos mediante uma remuneração 
indigna. Aqui, inclusive, tem outro detalhe relevante, qual seja o de 
que a medida não se limita apenas aos cursos das Universidades 
Federais! Uma vez que a Medida Provisória n° 621 alterou o 
próprio programa dos cursos de medicina, mesmo aqueles 
alunos que estudaram em faculdades privadas (certamente a 
maioria deles em 2015) terão que se submeter aos dois anos no 
Sistema Único de Saúde - SUS. Como conceber que uma medida 
dessa seja implementada de maneira autoritária, sem qualquer 
discussão prévia com a sociedade e com a classe médica? Admitir 
que tal medida prospere é submeter o ensino universitário ao bel 
prazer do Governo Federal, que passará a moldar os cursos conforme 
a sua convicção, se valendo dos programas para atingir seus objetivos 
políticos. Simplesmente inadmissível... (CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA, 2013) 

E também o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 

(CREMESP), que: 

(...) manifestou sua posição contrária à Medida Provisória (MP), da 
presidenta da República, Dilma Rousseff, que criou o programa Mais 
Médicos e à sanção do Ato Médico, com veto à exclusividade aos 
médicos do diagnóstico e prescrição durante coletiva de imprensa, no 
dia 16 de julho, seguida de passeata. A MP já recebeu mais de 500 
emendas no Congresso Nacional. “Ficamos indignados com a 
proposta demagógica que não resolve os problemas da saúde 
brasileira”, disse Renato Azevedo Júnior, presidente do CREMESP, 
durante coletiva de imprensa realizada na sede do Conselho. Azevedo 
explicou que os profissionais consideraram a medida desrespeitosa à 
lei brasileira porque o programa não foi discutido com as 
entidades médicas e ainda estipula o serviço civil obrigatório, que 
é inconstitucional. “Quem manda mais, o Conselho Nacional de 
Saúde ou o Congresso Nacional?”, questionou, sendo aplaudido 
de pé pelos médicos presentes que acompanharam o evento 
(CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, 2013). 

Passado o primeiro momento de implantação do PMMB, já em 2015, a 

Associação Médica Brasileira deixa clara sua posição de não aceitar as mudanças 

propostas para a formação de especialistas, entrando na questão dos programas de 

residência:   

No pacote da comemoração de dois anos do programa Mais Médicos, 
o decreto assinado é recheado de artifícios legais, permitindo que o 
Ministério da Saúde avance no seu projeto desenfreado de 
banalização e mercantilização da formação médica, com objetivo 
de formar pseudomédicos (e agora pseudoespecialistas) em 
escala industrial e poder seguir ludibriando a população, sempre 
focando na quantidade, e irresponsável e descompromissado 
quanto à qualidade. Foi assim com o Mais Médicos, que não exigiu 
o “revalida” e nem tradução juramentada dos diplomas dos médicos 
estrangeiros. Agora, a lógica é a mesma. Para esse governo, não 
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importa se resolve o problema da população. Importa gerar resultado 
eleitoral. O processo de formação de especialistas no Brasil já 
funciona de maneira exemplar há mais de cinquenta anos, 
financiado também de forma privada pelas sociedades de 
especialidades. Este sistema já formou mais de 150 mil 
especialistas, número acima do processo controlado pelo 
governo (residências médicas)” ASSOCIAÇÃO MÉDICA 
BRASILEIRA, 2015). 

 Gomes (2015) aponta, pela análise de publicações da Associação Médica 

Brasileira (AMB), que as críticas ao PMMB – eixo formação – se intensificaram após 

as entidades perceberem que não adiantava mais reclamar da vinda dos médicos 

estrangeiros no provimento emergencial: 

Sendo assim, diante da perda de legitimidade na disputa contra a 
atuação dos médicos estrangeiros, especialmente os cubanos, que 
representavam a imensa maioria desses, as entidades passaram a 
focar mais a atenção às críticas aos eixos do Programa Mais 
Médicos voltados para a expansão das escolas médicas e das 
vagas de graduação, bem como de Residências Médicas 
(OLIVEIRA et al., 2015; CYRINO et al., 2015). Para tanto: 1. 
realizaram diversas atividades para discutir a situação do ensino 
médico; 2. criticaram o processo de seleção pública de municípios que 
intencionavam abrir novos cursos de medicina; 3. criticaram as 
mudanças nas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de 
graduação, com modificação do internato e ampliação do ensino na 
atenção básica, recusando-se a participar desse processo; 4. 
criticaram a expansão das vagas de Residência Médica, por não 
ter se produzido um planejamento adequado e nem ser 
acompanhada do necessário investimento em infraestrutura e 
preceptoria, o que levaria à perda de qualidade e, 
consequentemente, de legitimidade da formação de especialistas 
(GOMES, 2016, p. 215). 

 

O debate produzido na sociedade brasileira ganhou a mídia e a questão do 

“Mais Médicos” virou tema de conversa. A necessidade de mais profissionais médicos 

para o SUS foi reconhecida pelas pessoas e, progressivamente, o forte ataque da 

corporação médica não atingiu seu objetivo de impedir o desenvolvimento do PMMB.  

Entretanto, o cenário político brasileiro, com o impedimento da Presidenta eleita 

Dilma Rousseff em 2016 e a implantação de uma agenda liberal mais intensa, ainda 

fizeram com que o PMMB fosse perdendo potência como uma política que agregava 

vários pontos de uma rede de formação e necessidades dos SUS, não cumprindo o 

prazo de universalização das vagas de residência médica que estava previsto na lei, 

para o início de 2019. A seguir, será abordado com mais especificidade o eixo 
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formação do PMMB, a partir dos aspectos relativos às iniciativas de médio e longo 

prazo para as Residências Médicas, sendo esse o foco do presente estudo.  

A Residência de Medicina de Família e Comunidade como foco do PMMB 

São os artigos 5º ao 11º, na lei do PMMB, que abordam as principais mudanças 

relativas aos programas de residências médicas, dentre elas o fato de que, até o 

final de 2018, o conjunto de programas existentes no país obrigatoriamente 

deveria ofertar número de vagas equivalente à quantidade de egressos dos 

cursos de graduação do ano anterior, considerando a oferta de novas vagas 

com prioridade para RMFC (BRASIL, 2013), o que não aconteceu pelas razões 

acima relatadas. 

Em pesquisa realizada pela Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado 

(EPSM), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é apresentado o 

detalhamento sobre a “escassez e desigualdade na distribuição da força de trabalho 

médica no Brasil”, dentre eles a relação entre os egressos dos cursos de medicina e 

as vagas de trabalho disponíveis para os recém-formados, evidenciando que, até 

2010, a ampliação de profissionais médicos formados no país foi acompanhada pelo 

aumento de vagas de trabalho para a categoria: 

Durante o período entre 1993 e 2010, observou-se crescimento 
sustentado do número de egressos, de 7.228 a 12.982. As admissões 
por primeiro emprego avançaram de 5.482, em 1994 para 21.645, em 
2011 [...] O período 2008/09 foi o que registrou a maior razão, com 
registro de duas admissões para cada egresso. O acumulado do 
período foi de 203.249 primeiros empregos para 161.993 
egressos, diferença de 41.256. Em suma, os dados sugerem que o 
crescimento da oferta de novos profissionais provenientes das 
graduações de medicina acompanhou o aumento da demanda de 
novos empregos formais durante os anos 1990 (EPSM, 2017, p. 56-
57). 

Ou seja, têm sido garantidos no país postos de trabalho suficientes para a 

atuação dos profissionais recém-formados, e há vagas que permanecem ociosas. 

Vale ressaltar que no estudo não há diferenciação entre os postos de trabalho dentro 

do SUS e os da iniciativa privada.  

Além disso, de acordo com a pesquisa de CHAVES et al. (2013), a oferta total 

de vagas de residências médicas, em 2011, nos estados brasileiros, foi de 7.931. 

Dessa forma, haveria uma lacuna de oferta de vagas de PRM no país. Esse 

argumento sustentava as propostas trazidas pelo PMMB, da necessidade de 
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ampliação de vagas na residência, com vistas a garantir formações de médicos 

especialistas nessa modalidade de pós-graduação. Prioritariamente as necessidades 

de profissionais para atuação no âmbito do SUS e continuidade das ações de 

regulação da formação de especialistas para atuação na ABS, para Sorti, Oliveira e 

Xavier (2011): 

De acordo com o Ministério da Saúde, como consequência da 
universalização da residência médica a partir dos PRMFC, o Brasil se 
aproximaria da maioria dos países com sistemas públicos de saúde 
no mundo e, concomitantemente, possibilitaria o provimento, a longo 
prazo, de médicos qualificados para atuação no âmbito da Atenção 
Básica. Considera-se que a mobilização institucional, conduzida por 
atores como os Ministérios da Saúde e o da Educação, para a 
consolidação das residências médicas, especialmente as de MFC, 
pode reforçar a formação de especialistas em áreas prioritárias de 
acordo com as necessidades da saúde no Brasil. Esse movimento 
alia-se às medidas de corresponsabilização dos gestores municipais 
nas estratégias de provimento e fixação de médicos na AB pelo PMM. 
(STORTI, OLIVEIR A e XAVIER, 2017, p. 1.304). 

Cabe salientar que, segundo CHAVES et al. (2013), das vagas já existentes 

em 2011, distribuídas nas cinco regiões do Brasil, “à área de saúde da família e 

comunidade e medicina preventiva e social somaram menos de 6% do total das vagas 

ofertadas para residência”. E dentre as vagas totais dos programas de residência, 

também se contabilizavam a de outros programas de acesso direto10 , como por 

exemplo: Anestesiologia, Cirurgia Geral e Clínica Médica, e outras com pré-requisitos 

para ingresso (Cardiologia, Endocrinologia, Endoscopia, Gastroenterologia, Geriatria, 

Hematologia, entre outras), conforme Resolução da 02/2006 da Comissão Nacional 

de Residência Médica (CNRM).  

Aqui temos outro ponto de mudança previsto pela Lei nº.. 12.871, pois nos 

artigos 6º e 7º, ela passa a delimitar que os programas de acesso direto passam a ser 

a RMFC, Genética Médica, Medicina do Tráfego, Medicina do Trabalho, Medicina 

Esportiva, Medicina Física e Reabilitação, Medicina Legal, Medicina Nuclear, 

Patologia e Radioterapia, e todos os demais programas teriam como pré-requisito a 

RMFC. A Medicina de Família e Comunidade passaria a assumir, como aposta do 

MS, um papel de protagonismo na formação especializada de profissionais médicos, 

propondo seu deslocamento de um lugar com baixa procura pelos recém-formados11 

 

10 Em que não há pré-requisitos relativos a outros programas de residência. 
11 Segundo TRINDADE (2015), 202 instituições de ensino com programas de MFC, em 2015, ofertavam 1520 
vagas, mas apenas 400 estavam ocupadas, representando uma taxa de ocupação de apenas 26,3% no país. 
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para outro, onde a obrigatoriedade de sua realização se pauta em uma formação com 

foco na atuação em serviços de atenção básica de saúde. Além disso, foi garantido 

outro incentivo, pela Resolução nº 2 da CNRM/2015, onde os concluintes dos PRMFC 

poderiam receber pontuação adicional de 10% na nota do processo seletivo de PRM 

de outras especialidades (BRASIL, 2015d). 

No trecho abaixo, Gomes (2016) aborda que as corporações médicas não 

aceitavam de forma tranquila a regulação via MS das vagas nas especialidades e, 

como já apontado, esse era um outro ponto de disputa importante. As corporações 

reafirmavam que a formação de especialistas deveria ser realizada prioritariamente 

pelas sociedades médicas e não pelo MEC/MS. A esses órgãos caberia apenas a 

ampliação de pagamento de bolsas-formação: 

Além disso, a Residência Médica mobilizou uma pauta de disputa junto 
às autoridades governamentais e parlamentares, de modo a garantir 
avanços e manter a capacidade da categoria [médica] de controlar 
o processo de formação de especialistas (JAMB, agosto 2010, 
dezembro 2010). Este, um equilíbrio delicado, pois a quase totalidade 
dos programas de Residência era bancada por financiamentos 
públicos e tinha seu marco regulatório definido por instâncias do poder 
público, enquanto as entidades buscavam ter o máximo de ingerência 
possível nesse processo [...] Já na visão do CFM, seria importante que 
o governo desenvolvesse uma política capaz de promover a 
especialização com qualidade para os mais de 40% de médicos que 
já atuavam no país e que não possuíam Residência Médica ou título 
de especialista das sociedades de especialidades. Para além de 
vagas para os novos egressos dos cursos de graduação, seria 
fundamental uma política para lidar com essa “demanda 
reprimida”. Enfatizava, ainda, que os mesmos processos que 
geraram a concentração de médicos em algumas regiões se 
reproduziram na concentração de especialistas, pois as regiões 
com menos proporção de médicos em geral também tinham 
menor proporção de especialistas (GOMES, 2016, p. 101-102).  

Mesmo com esse cenário, o PMMB definiu e iniciou a execução de 

expansão de novas vagas, a partir das seguintes estratégias:  

1. Programas de RMFC de Instituições de Ensino Superior (criadas antes 

e após o PMMB), em parceria com municípios; 

2. Programas RMFC, propostos diretamente por gestores municipais, 

estaduais ou Escolas de Saúde Pública. 

Importante considerar que o protagonismo municipal nesses processos 

formativos ainda era bastante escasso, como apontado por Petta (2011): 

Em estudo realizado em 2004 (Elias et al., 2004), verificou-se que na 
distribuição de vagas por porte do município, 70,1% das vagas 
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estavam em municípios com mais de 1.000.000 de habitantes e 
apenas 1% em municípios com menos de 100.000 habitantes. Além 
disso, 71,2% das vagas encontravam-se nas capitais e 28,8% no 
interior. Constatou-se também que há diversos municípios em todas 
as regiões do país que têm estrutura física (capacidade instalada) para 
receber programas de formação, tanto em áreas básicas, quanto nas 
especialidades, mas que ainda não os têm (PETTA, 2011, p. 36). 

Para essa última estratégia, os principais argumentos do MS para a adesão 

dos gestores municipais, estaduais ou Escolas de Saúde Pública eram:  

Ampliar a fixação do quadro de profissionais no próprio município; 2. 
Melhorar custo-benefício para o gestor, já que a bolsa do residente 
seria paga pelo Governo Federal, bem como o financiamento da 
equipe de saúde via Piso Variável da Atenção Básica12; 3. Ter o apoio 
federal para formação do gestor do programa de residência e dos 
preceptores; 4. Propiciar incentivos adicionais para qualificação da 
infraestrutura das unidades básicas de saúde; 5. Valorização adicional 
via Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ) 13 
(BRASIL, 2015b). 

 A “tradução” dessas estratégias nos estados e municípios ocorreu 

principalmente ao longo dos anos de 2014 e 2015. Foram primeiramente realizadas 

oficinas nacionais conjuntas, envolvendo trabalhadores centralizados e 

descentralizados do DEPREPS (MS) e DDES (MEC). Nestas, ocorriam discussões 

que tinham como objetivo o alinhamento das ações planejadas pelos dois ministérios, 

e posteriormente articuladas com estados e municípios em oficinas nacionais 

específicas.  

Em agosto de 2015, o MS publicou o edital nº 1 (BRASIL, 2015c), com 

financiamento previsto para 2.000 novas bolsas de residência médica, de forma 

concomitante à abertura de credenciamento provisório 14  de novos programas de 

residência pela CNRM.  

O resultado dessas mudanças se traduziu na autorização de novas 
vagas em 81 municípios de 24 estados e no Distrito Federal. Foram 
autorizados, até o momento, 47 novos cursos de Medicina, sendo mais 
da metade (24) cursos oferecidos em instituições federais. Esses 
novos cursos foram responsáveis pela expansão de 3.256 vagas que, 
somadas às 1.832 novas vagas dos cursos já existentes, resultaram 
numa expansão de 5.088 vagas – 65% delas em cidades que não são 

 

12 “Consiste em montante de recursos financeiros destinados a estimular a implantação das seguintes estratégias 
nacionais de reorganização do modelo de atenção à saúde: Estratégia Saúde da Família; Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS); Saúde Bucal; Compensação de Especificidades Regionais; Núcleos de Atenção à Saúde da Família 
(NASF); Saúde Indígena; e Saúde no Sistema Penitenciário” (BRASIL, 2009). 
13 “Tem como objetivo incentivar os gestores e as equipes a melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos 
aos cidadãos do território. Para isso, propõe um conjunto de estratégias de qualificação, acompanhamento e 
avaliação do trabalho das equipes de saúde” (BRASIL, 2017). 
14 Nome dado pela CNRM para o credenciamento de novos programas e residência médica. 
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capitais. Ou seja, passados apenas dois anos de criação do Programa 
Mais Médicos (PMM), 44% da meta de expansão já foi alcançada 
(BRASIL, 2015a). 

 No âmbito estadual, em São Paulo e em outros estados, as referências 

descentralizadas do MS/PMMB passaram a analisar as regiões prioritárias, para 

planejar a indução de abertura de novos PRMFC, considerando as realidades locais, 

em conjunto com análises realizadas pela equipe central do DEPREPS. Com a 

principal finalidade de instrumentalizar as possíveis instituições proponentes 

(municípios, regiões de saúde e IES) para formulação de propostas de novos 

programas, o acesso e preenchimento dos sistemas de informação da CNRM 

(SISCNRM) e Sistema de Informações Gerenciais do Pró-Residências 

(SigResidencias), os apoiadores institucionais entraram na cena. 

Como reflexos dessas ações, ao final de 2015, pelo estado de São Paulo, foram 

solicitadas 248 novas vagas de RMFC, sendo 35 novas vagas de RMFC em 

programas já existentes e vinculados à IES, e 209 vagas de credenciamento provisório 

por 19 municípios.15  

Há que se considerar que, no cenário estadual, devido ao curto tempo de 

mobilização junto aos municípios, as iniciativas indutoras mobilizaram municípios que 

já estavam mais próximos dessa pauta, seja pelo protagonismo de universidades em 

seu território, seja pela sua proximidade com as agendas coletivas 

nacionais/regionais, propostas pelo MS/SGTES, CONASS, CONASEMS, 

COSEMS/SP, em que a pauta do PMMB era abordada. Para esses 19 municípios, 

houve condições para “entrar nesse barco” com a agilidade de quem, de certa forma, 

já estava com “a passagem em mãos”.  

Ou seja, municípios protagonistas nas ações de formação de profissionais em 

suas localidades e que já estavam inseridos no PMMB, dentre eles os três municípios 

que serão aqui estudados. Um deles, da região metropolitana de São Paulo, sem 

experiências prévias na formação de médicos dentro da rede, mas contemplado com 

a abertura de uma das 36 novas faculdades de medicina previstas pelo Edital nº  3 de 

2013 do MEC (BRASIL, 2013). Os outros dois (um do interior do estado e outro do 

litoral), já com experiências de formação de profissionais médicos por parcerias com 

faculdades de medicina no próprio território, ou dentro da região de saúde.  

 

15 Dados produzidos pela equipe em que atuava, em 2015, a partir de relatórios (não publicados). 
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Por fim, será abordado brevemente o tema da fixação de profissionais na AB, 

no âmbito do SUS. 

A fixação de profissionais na Atenção Básica via eixo formação no PMMB: 

integrando ensino com os serviços 

As principais premissas no processo de indução de abertura de novos 

programas de residências médicas, citados no tópico anterior, baseavam-se no fato 

de que formar especialistas a partir dessa modalidade de pós-graduação possibilita 

maior fixação de profissionais nas localidades em que os programas são 

desenvolvidos, e que tal fixação qualificaria a ABS a longo prazo: 

Entende-se a importância dessa modalidade para a fixação de 
profissionais, já que, conforme o Observatório de Recursos Humanos 
de São Paulo demonstra, 82% dos médicos permanecem no mesmo 
local em que cursaram a graduação e a residência médica. Mesmo 
assim, essa possibilidade é ofertada para cidades de médio e grande 
porte, que possuem capacidade instalada compatível com os 
requisitos da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), não 
atingindo, dessa forma, os municípios de pequeno porte (BRASIL, 
2015a, p. 30). 

Nesse ponto, é importante considerarmos que, segundo pesquisa realizada por 

Seixas, Corrêa e Moraes (2011), o estado de São Paulo tem sido, há décadas, o maior 

formador de profissionais médicos especialistas no país. Entretanto, vale ponderar 

que, no eixo provimento emergencial do PMMB, esse mesmo estado absorveu mais 

profissionais (aproximadamente 2680, em 201516) do que outros estados brasileiros. 

Isso mostra que, mesmo em um cenário de grande oferta de vagas de PRM, ainda há 

limitações importantes no direcionamento de médicos para atuar nas UBS, incluindo 

aquelas com ESF implantadas.  

Pelos dados disponíveis no site do Departamento de Atenção Básica (DAB) do 

MS, no período de 2013 a 2015, a ampliação de equipes de saúde da família (ESF) 

no Estado de São Paulo foi de 1.224 novas equipes, totalizando um universo de 4.968 

nesse último ano de análise 17 . Os dados sobre a demografia médica no Brasil 

(SCHEFFER et al, 2015) apontaram que o Estado de São Paulo contava com 117.995 

profissionais médicos registrados, sendo que apenas 625 possuíam como 

 

16 Dados produzidos pela equipe em que atuava, em 2015, a partir de relatórios (não publicados) do Sistema de 
Gerenciamento de Programas (SGP) Mais Médicos do Ministério da Saúde. 
17 Fonte: Site do Departamento de Atenção Básica.  



 27 

 

especialidade a Medicina de Família e Comunidade. Número esse bem abaixo do 

esperado, com formação específica para atuar nas 4.968 ESF implantadas no mesmo 

ano, considerando pelo menos 1 profissional para cada equipe.  

Ao tratar sobre o tema específico da Medicina de Família e Comunidade, 

Santos (2012) nos aponta situações importantes sobre a atuação desse profissional, 

e considera, a partir de cenários internacionais, a necessidade de adequação da 

realidade brasileira:  

O trabalho do MFC e das demais especialidades, portanto é 
complementar. Estudos mostram que o MFC consegue resolver com 
competência 80% dos problemas que se apresentam em uma 
comunidade. Cerca de trinta diagnósticos correspondem a 50% dos 
motivos mais comuns de atendimento fazendo com que o MFC tenha 
expertise nas situações mais prevalentes de saúde da população. (...) 
Os sistemas de saúde de países que são majoritariamente públicos e 
com forte investimento em APS têm 30 a 40% de seus especialistas 
formados em MFC (SANTOS, 2012, p. 40). 

Já Matos et al. (2014), ao abordarem o perfil de egressos de programas de 

RMFC, identificaram que a maior fixação de profissionais ocorre quando estes 

possuem idade superior à média dos médicos estudados. Concluem então que 

“profissionais recém-formados e sem especialização tendem a apresentar maior 

instabilidade nas equipes de Saúde da Família” (MATOS et al., 2014, p. 202).  

O tema da fixação apresenta-se com maior complexidade, pois os fatores que 

mais influenciariam a fixação de profissionais médicos estão relacionados com 

“salário/remuneração”, “condição de trabalho”, “qualidade de vida”, “ambiente 

seguro/sem violência”, “possibilidade de aperfeiçoamento e especialização”, “plano de 

carreira” e “reconhecimento profissional” (SCHEFFER, 2015, p. 135). Ou seja, seria 

necessário a garantia de uma série de outros fatores, além dos próprios programas 

de residência para ampliar a fixação de profissionais médicos na ABS.  

A partir das colocações até aqui desenvolvidas, reafirma-se que o título “Mais 

Médicos e as residências municipais de medicina de família e comunidade: 

fortalecendo a formação para o SUS ou alguns tropeços no caminho?” encerra 

o próprio campo problemático da pesquisa, que é a formação de profissionais PARA 

e NO SUS.   
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Para tanto, se lançou mão do PMMB, buscando analisar os elementos 

molares 18 , aqui compreendidos como a própria enunciação do programa, suas 

normas, regras, portarias. Ao estar dentro e fora, ao mesmo tempo, dos dois 

ministérios responsáveis pela implantação do programa, enquanto referência técnica 

do MS atuando no âmbito local, a pesquisadora teve a oportunidade de observar e 

vivenciar as dimensões moleculares19 desta implantação, a integração entre seus 

diversos atores, as novas invenções e rupturas.  

Compartilhamos este fazer com atores “reais” em ação, com fortes instituídos, 

com distintas realidades e racionalidades. Assim, os pressupostos apresentados a 

seguir são, de alguma maneira, um primeiro plano de observação das percepções e 

afetações da pesquisadora, e que foram modificadas e revistas a partir da 

investigação, já que o ato de pesquisar revelou novos estranhamentos e propiciou 

outros deslocamentos, não conhecidos “a priori”.       

 

PRESSUPOSTOS 

Os pressupostos dessa pesquisa foram: 

- É possível identificar modificações nas estruturas de gestão das secretarias 

municipais de saúde, relativas à integração ensino-serviço, após adesão desses 

municípios ao eixo formação do PMMB.  

- A implantação de programas municipais de RMFC, quando associadas à 

intenção de formar novos sujeitos implicados com o SUS, é um vetor que aumenta a 

fixação dos médicos nos respectivos municípios. 

- Há carência de produções científicas sobre o eixo formação do PMMB, com 

foco na implantação de novas vagas de RMFC. 

 
 

 

18 O conceito de molar e molecular parte da ideia de uma teoria da multiplicidade, para GUIZARDI, LOPES e 
CUNHA (2015, p. 335), ela não nega “a existência de verdades, identidades e instituições, que entendem como 
dimensões molares da experiência, uma superfície de registro em que estão cristalizados certos modos de existir a 
partir dos quais nos movemos e nos reconhecemos no mundo. Essas são as macropolíticas da realidade, na 
medida em que estão configuradas, ordenadas e consolidadas. Importante destacar que elas respondem em 
importante medida pela manutenção de relações e modos de existir, pois neste campo molar são regidas as 
relações funcionais que reproduzem a formação social vigente.” (…)  
19 Segundo GUATARI E ROLNIK (2005, p. 321), “os mesmos elementos nos fluxos, nos estratos (...), podem se 
organizar segundo um modo molar ou molecular. A ordem molar corresponde às estratificações que delimitam 
objetos, sujeitos, representações e seus sistemas de referência. A ordem molecular, ao contrário, é a dos fluxos, 
dos devires, das transições de fase, das intensidades.”  
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OBJETIVOS 

Geral:  

Descrever as experiências de implantação de programas municipais de 

Residência de Medicina da Família e Comunidade, a partir do eixo formação do 

“Programa Mais Médicos para o Brasil” como uma das estratégias para a formação 

de profissionais para o Sistema Único de Saúde, em três municípios no estado de São 

Paulo. 

Específicos:  

- Descrever o processo de implantação da expansão de vagas de residência 

médica, a partir dos atores institucionais ligados à sua formulação e implantação local. 

- Identificar como os gestores locais e egressos percebem seu processo de 

formação no PRMFC, e sua inserção profissional. 

- Identificar reflexos iniciais da implantação dos PRMFC no âmbito municipal. 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

O caráter da investigação  

Para realizar este estudo, escolhemos uma abordagem qualitativa de pesquisa, 

por se basear na premissa de que construir conhecimentos sobre os indivíduos e suas 

formas de relacionamento é possível a partir da descrição da experiência humana, tal 

como ela é vivida e definida por seus próprios autores (POLIT et al., 2004).  

Experiência entendida aqui como retalhos, fragmentos, porções, relações; a 

experiência como um tecido composto de retalhos (LAPOUJADE, 2017, p. 28). Ou 

seja, “aquilo que realmente existe não são as coisas feitas, mas as coisas se fazendo” 

(LAPOUJADE, 2017, p. 11). Essa experiência que pretendemos descrever busca “um 

quadro do mundo inteiro (...) pelas várias porções de mundo de que já fizemos a 

experiência” (PELBART, 2013, p. 306). 

Para Deslauriers & Kérisit (2016), há situações nas quais a pesquisa qualitativa 

mostra-se mais conveniente e mais potente para uma aproximação a um dado campo 

problemático, a ser considerado enquanto objeto de pesquisa, como por exemplo a 
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realização de investigações que “se referem aos processos organizacionais, suas 

ligações informais e não estruturadas” (DESLAURIERS e KÉRISIT, 2016, p. 130). O 

estudo aqui apresentado assumiu um caráter descritivo e exploratório, dado seu 

objeto - a formação em serviço de saúde, a partir do eixo da expansão da RMFC do 

PMMB –, pois interessava-nos explorar uma situação social circunscrita, atenta ao 

cotidiano dos diversos atores em ação, envolvidos nos PRMFC. Como há poucos 

estudos e/ou relatos na literatura sobre a indução de formação de residentes em MFC, 

a investigação se constitui como uma primeira aproximação ao objeto.   

As técnicas de pesquisa utilizadas  

Foi utilizada inicialmente, para melhor delimitar o objeto de investigação, a 

técnica de pesquisa documental que, conforme abordado por Gil (2008), é aquela que 

se desenvolve a partir da análise de fontes documentais basicamente como a 

pesquisa bibliográfica.  

Primeiramente realizou-se a revisão bibliográfica da literatura com os temas: 

Formação para o SUS, Educação Permanente em Saúde, Integração ensino-serviço, 

Atenção Básica de Saúde, Residência de Medicina de Família e Comunidade, 

Programa Mais Médicos para o Brasil. Em seguida, a análise documental das 

publicações de portarias e projetos específicos entre MS e MEC, no âmbito da 

formação de profissionais de saúde (dos anos de 2013 a início de 2016).  

Foram considerados três âmbitos para realizar o recorte do estudo. No primeiro 

deles, pela perspectiva do PMMB, optou-se por adentrar às especificidades do Eixo 

Formação – Residências Médicas. Por sua vez, destaca-se que, dentre as três 

estratégias para o aumento de vagas de Residência Médica (RM) no país, propostas 

no âmbito do PMMB, os objetivos dessa pesquisa foram focados no terceiro item: 

1. IES com programas já criados de RM; 

2. IES de novos cursos de graduação médica; 

3. Programas municipais implantados por gestores do SUS. 

O segundo foco foi dado ao considerar experiências municipais no âmbito do 

Estado de São Paulo, em três regiões de saúde distintas (Baixada Santista, Rota dos 

Bandeirantes e Sorocaba), na implantação de programas de RMFC no período de 

2014 a 2015, onde a pesquisadora atuou como referência descentralizada do MS, 



 31 

 

para acompanhamento do PMMB. Abaixo, apresenta-se uma breve descrição dos 

municípios que participaram da pesquisa: 

 

Tabela 1 – Breve Caracterização dos municípios estudados 

 

Fonte: IBGE, CNES, DAB/MS, SAGE, autora 

 

Posteriormente à pesquisa documental, foram realizadas entrevistas abertas, 

com os seguintes atores envolvidos com a implantação de programas de RMFC 

municipais:  

a) Diretor e Coordenadora do Ministério da Saúde/SGTES/DEPREPS, que 

atuavam no período de 2013 a 2015, vinculados à elaboração do PMMB 

em nível central; 

b) Coordenadores de dois novos programas de RMFC (municípios 1 e 2), 

implantados a partir da indução do MS de 2015, e que continuam 

vigentes atualmente;  

 Município 1 Município 2 Município 3 

População IBGE 
(estimada 2018) 

293.695 habitantes 
637.187 

habitantes 
693.271 

habitantes 

PIB per capita (2011) 14.903,80 30.166,23 58.822,25 

% da população em 
extrema pobreza 

(2010) 
3,24 1,55 3,07 

% da população com 
plano de saúde (até 

2018) 
29,23 42,82 46,24 

UBS no município 
(até 2018) 

27 30 35 

UBS com ESF 27 15 24 

ESF implantadas 70 36 15 

ACS 372 158 63 

NASF implantados 
(até 2018) 

4 3 - 

UPA (até 2018) 1 1 3 

SAMU (até 2018) 7 7 3 

Unidades 
Hospitalares  

(até 2018) 
2 8 4 

Faculdade de 
Medicina no 
município 

Não, mas tinha 
articulação com 

faculdade em outro 
município da região 

Sim, desde 1950 

Não, implantação 
após 2016, por 
incentivos do 

PMMB 
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c) Gestor envolvido na tentativa de implantação de novo programa de 

RMFC (município 3), a partir da indução do MS em 2015; 

d) Residentes recém-egressos dos programas municipais de MFC, a partir 

de duas vertentes: a primeira relativa ao que foi a experiência da 

residência e a segunda relativa ao que vislumbram de seu futuro.  

A seguir, apresentamos um quadro com os entrevistados (10 no total), 

respectivas atribuições e denominação utilizada para apresentação dos resultados e 

discussão da pesquisa: 

Município 1 

Coordenador 1 

Entrevistada 1 

Entrevistada 2 

Entrevistada 320 

Município 2 

Coordenadora 2 

Entrevistada 3 

Entrevistada 4 

Município 3 Coordenadora 3 

Ministério da Saúde 
Diretor  

Coordenadora MS 

 

Havia a expectativa de realizar entrevista com o diretor da DDES – Ministério 

da Educação, que atuou no mesmo período que a direção do DEPREPS, todavia, 

após diversos contatos telefônicos realizados pela pesquisadora, não se obteve o 

retorno favorável à sua participação na pesquisa. 

Chegar aos residentes egressos, para entrevistá-los, também não foi um 

caminho simples.  Em um dado momento, pareceu-nos quase impossível cumprir essa 

etapa central da investigação. Várias estratégias foram empregadas, visando chegar 

até eles. Abaixo, descrevemos tais etapas:  

1. A primeira tentativa foi junto aos coordenadores dos PRMs municipais. Através 

deles, a pesquisadora solicitou o nome, quantidade e contatos telefônicos, 

entretanto, não conseguimos o retorno das mensagens e ligações; 

 

20 A entrevistada 3 vivenciou apenas o primeiro ano do PRMFC no município 2 e optou em ir para o PRMFC do 
município 1, por motivos que serão apresentados no capítulo 3. 
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2. Posteriormente, já com praticamente 3 meses de atraso da etapa prevista para 

finalização das entrevistas, após várias outras tentativas de conseguir novos 

contatos, a pesquisadora utilizou a busca na base de dados do Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), para acompanhar a 

vinculação profissional dos egressos. Tentou-se outros contatos via redes 

sociais e via telefonemas aos serviços de saúde; 

3. Sem sucesso, insistimos mais uma vez com os coordenadores dos PRMFC 

municipais, mas não obtivemos respostas; 

4. Posteriormente, por sugestões oriundas de seminário de pesquisa, realizado 

com os professores e pós-graduando da linha de pesquisa “Gestão do trabalho 

e do cuidado e(m) saúde” da UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo), 

fizemos contato com a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e 

Comunidade (SBMFC), solicitando que realizassem o contato com os 

egressos, porém, novamente, nenhum deles estava associado à SBMFC. O 

representante da SBMFC solicitou apoio da rede de preceptores de MFC e 

outros médicos de família, para localizar os egressos e solicitar a participação; 

5. Realizou-se, então, contato com preceptores dos egressos, porém sem 

retorno; 

6. Como última alternativa, solicitou-se o apoio do Conselho Regional de Medicina 

do Estado de São Paulo (CREMESP), via Câmara Técnica da MFC. O mesmo 

fez contato com os coordenadores de programa e foi disponibilizado o contato 

telefônico atualizado dos egressos; 

7. Uma egressa, do município 1, retornou positivamente à sua participação para 

entrevista e posteriormente auxiliou no contato com outras egressas, que 

aceitaram participar.   

A dificuldade de acessar os residentes mostra que nem sempre os desenhos 

das pesquisas qualitativas são fáceis e a sua realização pode demorar mais do que o 

previsto. Esse processo nos abriu uma série de questões, ainda não respondidas, mas 

que de alguma forma podem ter influenciado os achados aqui relatados. Como 

analisar a não resposta deles? A não resposta pode ser analisada? O uso do apoio 

do CREMESP como estratégia exitosa para o contato com os egressos nos diz 

alguma coisa? Como acessar os egressos que não se mantiveram atuando nos 

municípios? Como eles falariam dessa experiência? São questionamentos abertos, e 

sugerem que outras abordagens deverão ser utilizadas em outras investigações, para 
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compreender melhor a experiência dos egressos dos PRMFC municipais. Importante 

reforçar que essa experiência de pesquisa deixa evidente que não há, a priori, um 

campo a ser aberto, mas campos de pesquisa que vão sendo produzidos. 

No próximo capitulo, antes da apresentação dos achados, falaremos sobre o 

emprego da entrevista como técnica de pesquisa, a partir da experiência aqui 

realizada.  

Análise dos dados  

Após as entrevistas (todas gravadas e posteriormente transcritas 

integralmente), foram produzidas narrativas pela própria pesquisadora 21 , com a 

finalidade de descrever situações vivenciadas com os entrevistados, a partir das 

questões relacionadas ao processo de implantação da expansão de vagas de 

residência medica, já que a mesma participou ativamente das ações de indução nos 

municípios.  

Essa possibilidade de análise a partir de narrativas também foi utilizada por 

Melo (2014), na fabricação de sua tese de doutorado. Para o autor:   

(...) quando consideramos que, (…) e que a participação não foi um 
meio para observar ou pesquisar (mas uma condição da inserção 
institucional, com influências e efeitos do/no objeto advindas daí, (...), 
implicações com repercussão metodológica se fizeram presentes 
e, ao invés de buscar eliminá-las ou explicitá-las para 
simplesmente servir como prova de honestidade (ou até 
objetividade) diante de possíveis ‘viéses’, parece-nos 
fundamental trazer a sua importância no constante ‘ajustamento’ 
do objeto, bem como sua influência na seleção (consciente ou não) 
dos elementos da experiência que foram ‘recolhidos’ (MELO, 2014, p. 
82) – grifos nossos. 

Este mesmo autor trará outras duas observações sobre a definição de 

memória, que auxiliam na análise da própria implicação que eu, como pesquisadora, 

tenho em relação ao objeto. Na primeira delas, ele nos diz que:  

(...) adotamos ideia de que a memória não corresponde nem à 
representação de todos os fatos e fenômenos vividos nem à verdade 
de cada fato ou fenômeno. Ao contrário, entendemos a memória 

 

21 Ao longo da dissertação, será usado livremente o termo “pesquisadora”, em conjunto com a busca por uma 
linguagem acadêmica, através do uso da terceira pessoa, mas em associação com o uso da primeira pessoa do 
singular e do plural.    
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como um arquivamento não sistemático de elementos marcantes 
(por alguma razão), submetidos tanto aos filtros subjetivos 
quanto aos sentidos e significados produzidos pela memória no 
sujeito, (...) A memória, nesse caso, não está sob o controle de 
um sujeito, não é um repositório de informações sobre um sujeito 
passivo, nem é completamente conhecida ou acessável acessível 
exatamente como se deseja (MELO, 2014, p. 88) – grifos nossos. 

E, em sua segunda observação, reforça este pensamento, a partir do ponto de 

vista do sujeito, que resgata em si as afecções: “O que podemos dizer é que a 

memória talvez seja a realidade que ficou em alguém, a realidade que se produziu no 

corpo e do pensamento” (MELO, 2014, p. 88). 

Nesse sentido, assumimos um certo ethos cartográfico na investigação, já que 

segundo Maturana e Varela (1990, p. 21), “todo ato de conhecer traz um mundo às 

mãos, (...) todo fazer é conhecer, todo conhecer é fazer”. Na mesma linha, Kastrup e 

Passos (2014, p. 264) complementam que “Ter o mundo às mãos é comprometer-se 

ética e politicamente no ato de conhecimento. É intervir sobre a realidade. É 

transformá-la para conhecê-la”. 

Foram construídas três narrativas sobre as experiências de implantação dos 

PRMFC nos municípios, a partir das induções do PMMB, por relatos e depoimentos 

dos atores entrevistados. São elas: 

1. A implantação dos programas de residência nos municípios, pela 

fala dos atores institucionais: procurou-se trazer elementos que nos 

ajudassem a construir uma contextualização dos momentos de elaboração 

pelo MS e MEC e de implantação dos PRMFC nos municípios. 

2. Coordenadores e Egressas falam sobre os programas municipais: 

aborda-se aqui os principais pontos que caracterizaram a estruturação das 

práticas formativas nos serviços municipais de saúde, suas dificuldades e 

potências. Procurando-se acessar a “vida” dos programas. 

3. As egressas e os programas municipais de residência: relato das 

vivências, aprendizados e escolhas profissionais que conseguimos 

acessar, ou seja, os depoimentos, as opiniões e as experiências das 

egressas durante a formação, bem como as perspectivas de atuação 

profissional atual e futura. 

Para cada uma das narrativas, foram analisados os principais elementos ou 

temas que emergiam dessas experiências, que foram destacados pela leitura 

exaustiva do material empírico e pela elaboração das narrativas. Importante salientar 
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que esse processo não desconsiderou as próprias vivências da pesquisadora como 

egressa de um programa de residência, e como referência técnica do MS nesses três 

municípios. Essa foi a forma escolhida para apresentar os achados da investigação 

que tem caráter exploratório.  

Pretendeu-se, com ela, propiciar uma aproximação analítica ao campo 

problemático estudado, na tentativa de compreender melhor o PMMB e seus efeitos 

nas práticas cotidianas de formação PARA e NO SUS, bem como as relações entre 

diversos atores envolvidos na realização dos PRMFC municipais.  

Considerações éticas   

O presente estudo se deu em conformidade com a Resolução 466/12, do 

Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta as pesquisas em seres humanos no 

país, onde todos os participantes foram voluntários e assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Foi aprovado pelo parecer nº. 2.335.937, do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, em 18 de 

outubro de 2017.  
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APONTAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS E METODOLÓGICOS DO USO 

DAS ENTREVISTAS: OS CAMINHOS PARA E DO FAZER 

A condição epistemológica da ciência repercute-se 

na condição existencial dos cientistas. Afinal, se todo 

o conhecimento é autoconhecimento, também todo 

o desconhecimento é autodesconhecimento 

(SANTOS, 2011). 

Essa pesquisa estruturou-se metodologicamente tendo as entrevistas abertas 

e a produção de narrativas pela pesquisadora como principais estratégias de relação 

com o campo. Pretende-se, nesse capítulo, compartilhar os caminhos reflexivos e 

teóricos, percorridos durante a vivência dessas duas apostas metodológicas, a partir 

dos registros autorreflexivos da autora.  

Considera-se, de antemão, as reflexões individuais e coletivas essenciais, via 

atividades das disciplinas do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva, 

relacionadas à abordagem do campo e da prática “da entrevista” nas pesquisas 

qualitativas. Inicialmente, no projeto, a descrição da importância da entrevista aberta 

e não diretiva baseava-se substancialmente no fato de que as atitudes (escuta atenta, 

exploração de contradições, etc.) do pesquisador é que levariam a um ambiente 

reflexivo (MINAYO, 2014). 

Todavia, tornou-se visível, ao decorrer das etapas iniciais de contato com o 

campo, que não seria responsabilidade/possibilidade da pesquisadora “criar um 

ambiente reflexivo que combine atitude diretiva para informações gerais, escuta 

atenta mas não passiva para aprofundamento de temas relevantes e exploração das 

lógicas contraditórias”, uma vez que isso poderia ser tomado como uma certa 

tendência de determinação do tipo: “o que se deve fazer”. Ademais, há que se 

considerar contribuições importantes de autores do campo da sociologia, sobre o 

encontro entre pesquisador e pesquisado, enquanto um ambiente reflexivo, dialógico 

e de intervenção mútua. Melucci (2005) discorre sobre as mudanças no campo da 

pesquisa social, com perspectiva de uma “redefinição epistemológica”, e que, de certa 

forma, tem grande proximidade com as vivências da pesquisadora durante as etapas 

das entrevistas: 

É como se as práticas de tipo qualitativo tivessem aberto a estrada 
para uma redefinição do campo no seu conjunto começassem a 
produzir uma mudança dos velhos limites que separavam quantidade 
e qualidade; como se tivessem começado superar a herança dualística 



 38 

 

da modernidade e operassem como fatores de inovação por todo 
campo da pesquisa social.  (...) Poder-se-ia dizer que pela dicotomia 
observador/campo passa-se à conexão observador-no-campo. Tudo 
o que é observado na realidade social é observado por alguém, que 
se encontra, por sua vez, inserido em relações sociais e em relação 
ao campo que observa. Por estas razões, o papel do observador e a 
relação entre observador e o assim chamado objeto de pesquisa 
transformam-se em ponto crítico da reflexão sobre o estatuto da 
pesquisa social (MELUCCI, 2005, p. 33). 

Vale ressaltar que as pesquisas científicas baseadas nas abordagens 

biográficas são construções recentes nas ciências sociais, assim como apontado por 

Arfuch (2010), onde a pesquisa com metodologia de acesso às informações baseada 

na fala/relato oral dos entrevistados foi tomando cada vez “mais corpo”:   

Embora o furor pelo registro minucioso de vozes, gestos, velhos 
modos de produção, antigos costumes e usos cotidianos, que 
pretendia salvar a memória de um mundo à beira do desaparecimento, 
tenha sido sucedido depois pela onda dos métodos quantitativos, 
aquele espaço biográfico, urdido entre os anos de 1940 e 1950 por 
meio de múltiplas práticas de registro da experiência dos sujeitos, 
voltou a ter primazia nos anos 1970, consolidado em novas formas e 
obsessões, na eterna tentativa de captura da memória e do 
extraordinário, e desde então não parece decrescer: o fim e início do 
século e do milênio constituem nessa história outro momento de 
inflexão (ARFUCH, 2010, p. 246). 

A entrada nas entrevistas da etapa metodológica trouxe possibilidade de olhar 

vivo para os objetos da pesquisa, onde as vozes e os pontos de vista, e vista dos 

pontos (Cerqueira e Merhy, 2014) enunciados, puderam ser acessados pelo 

permanente estado de análise e compreensão. Uma foto dinâmica da realidade pelos 

entrevistados, mas construída a partir da presença e relação da pesquisadora nas 

diversas cenas em que as entrevistas aconteceram, numa construção conjunta em 

que o processo reflexivo é agenciado pelo encontro entre observador e objeto. 

O ato de pesquisar tornou-se o ato de acessar com intensidade a necessária 

percepção de que ali, no encontro, é que se construía a sincronicidade, ou seja, a 

distinção entre pesquisador e “pesquisado” entrava em decomposição, desde o 

transcorrer das diversas etapas “do entrevistar”: contato inicial, agendamento da 

entrevista, local da entrevista, início, meio e fim da conversa, pós-entrevista, etc. 

Sousa (2011), no texto sobre a transição para uma ciência pós-moderna, no mesmo 

sentido que Melucci (2005), nos traz a perspectiva dessa decomposição, relacionando 

teorias quânticas e a distinção “sujeito/objeto” na ciência:  

Já no princípio da década de sessenta e extrapolando a partir da 
mecânica quântica, Eugene Wigner considerava que o inanimado não 
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era uma qualidade diferente, mas apenas um caso-limite, que a 
distinção corpo/alma deixara de ter sentido e que a física e a psicologia 
acabariam por se fundir numa única ciência. Hoje é possível ir muito 
além da mecânica quântica. Enquanto esta introduziu a consciência 
no ato do conhecimento, nós temos hoje de a introduzir no próprio 
objeto do conhecimento, sabendo que, com isso, a distinção 
sujeito/objeto sofrerá uma transformação radical. (...) Este relativo 
colapso das distinções dicotômicas repercute-se nas disciplinas 
científicas que sobre elas se fundaram (SOUSA, 2011, p. 63) 

Tais perspectivas também devem considerar as reflexões trazidas por Cecílio 

(2014), sobre o os múltiplos papéis desempenhados por atores que atuam no Sistema 

Único de Saúde (SUS):  

São militantes, gestores, profissionais de saúde, especialistas da área 
de saúde, todos nós que temos nos dedicado a pesquisas na Saúde 
Coletiva, procurando, de alguma forma, avaliar o que temos feito, os 
avanços que têm sido possíveis, os impactos das políticas que não 
cessamos de formular, as transformações no cuidado a partir dos 
modelos de gestão e tecnoassistenciais que não cessamos de 
desenhar e propor. Uma legião de pesquisadores que possuem ora o 
duplo estatuto pesquisador da saúde/gestor da saúde, ora 
pesquisador da saúde/profissional de saúde, ora um tríplice estatuto 
pesquisador/gestor/profissional. Merhy (2004) já havia se aproximado 
desta discussão com o conceito de saber militante do sujeito 
implicado para se referir àqueles que “procuram submeter a 
processos investigativos o seu próprio agir, trazendo, com isso, para 
a análise o seu próprio modo de dar sentido ao que é problema a ser 
investigado (...) (CECÍLIO, 2014, p. 5) (grifos do autor). 

Ao imergir nessas reflexões e nos primeiros movimentos de ida ao campo, uma 

série de mudanças, de olhares e da forma de se relacionar com as pessoas, foram 

sendo vivenciadas pela pesquisadora, incluindo ampliação de diálogo com pessoas 

desconhecidas, fora e dentro do contexto do campo. Tais mudanças também podem 

ser consideradas como reflexos do “devir pesquisadora”, frequentemente estimulado 

por diversas atividades educacionais na universidade.  

O objeto específico da pesquisa e sua abordagem metodológica também se 

apresentaram “misturados” à sua formação enquanto pesquisadora. Sendo, o “devir 

pesquisadora”, emergente pelo transbordar das “margens” de tal objeto, a partir da 

ida ao campo e o reconhecimento dos aprendizados inerentes a tal movimento.  

Não virá longe o dia em que a física das partículas nos fale do jogo 
entre as partículas, ou a biologia nos fale do teatro molecular ou a 
astrofísica do texto celestial, ou ainda a química da biografía das 
reações químicas. Cada uma destas analogias desvela uma ponta do 
mundo. A nudez total, que será sempre a de quem se vê no que vê, 
resultará das configurações de analogias que soubermos imaginar: 
afinal, o jogo pressupõe um palco, o palco exercita-se com um texto e 
o texto é a autobiografia do seu autor. (...) Não se trata de uma 
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amálgama de sentido (que não seria sentido mas ruído), mas antes de 
interações e de intertextualidades organizadas em torno de projetos 
locais de conhecimento indiviso (SOUSA, 2011, p. 64) – grifos nossos.  

Necessário considerar, assim como abordado por Melucci (2005) que, um dos 

desafios das metodologias de pesquisa que se caracterizem com perspectivas mais 

reflexivas é o do “relativismo” da multiplicidade presente nos estudos, pela capacidade 

autorreflexiva, necessária ao pesquisador. O autor ressalta o fato de que o 

conhecimento científico é detentor de privilégios, sendo então essencial a legitimação 

para além da comunidade científica, tendo como base a dimensão ética da “prática de 

pesquisa como prática social”:  

Os pesquisadores são os privilegiados por que dispõem de recursos 
institucionais, isto é, são pagos para este fim específico: para poder 
refletir sobre condições sociais de produção das próprias práticas. 
Portanto, o conhecimento científico sempre mais um conhecimento 
entre os outros, mas ao mesmo tempo é uma atividade que dispõe de 
um privilégio específico, de uma vantagem peculiar que consiste no 
poder dedicar tempo e energia para refletir constitucionalmente sob 
condições sociais de produção do conhecimento mesmo. A este 
privilégio se conecta a específica responsabilidade da ciência e 
daqueles que a praticam (MELUCCI, 2005, p. 38-39). 

Reconhece-se, então, o processo em que a autora se envolveu, pela temática 

bastante próxima de sua prática profissional e história formativa, associado à 

percepção de certa escassez de processos reflexivos mais qualificados de tais 

vivências, e que passaram a ocorrer durante as entrevistas. Dentre elas, 

questionamentos como: será possível pesquisar considerando “o lugar” onde estou, e 

desse reconhecimento produzir uma pesquisa que seja crítico-reflexiva? 

Nessa mistura de possibilidades, o suporte teórico apresentado por Bertaux 

(2010), em seu livro sobre as narrativas de vida, com perspectiva dos métodos e 

técnicas relevantes de preparação para as entrevistas foram extremamente 

significativas, assim como as frequentes orientações recebidas sobre a importância 

de registro de sentimentos e reflexões imediatamente após cada um dos encontros, 

sem perder de vista as perspectivas de fluidez, apontadas por Santos (2011) no 

seguinte trecho: 

A ciência moderna legou-nos um conhecimento funcional do mundo 
que alargou extraordinariamente as nossas perspectivas de 
sobrevivência. No futuro não se tratará tanto de sobreviver como de 
saber viver. Para isso é necessária uma outra forma de conhecimento, 
um conhecimento compreensivo e íntimo que não nos separe e antes 
nos una pessoalmente ao que estudamos. A incerteza do 
conhecimento, que a ciência moderna sempre viu como limitação 
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técnica destinada a sucessivas superações, transforma-se na chave 
do entendimento de um mundo que mais do que controlado tem de ser 
contemplado (SOUZA, 2011, p. 68). 

Assume-se, desta forma, que é possível:  

(...) reconhecer outros caminhos e modos de produção de 
conhecimento que incluem o pesquisador e objeto em um mesmo 
processo (…) Pesquisador/objeto não se diferenciam na construção e 
no fazer investigativo. O resultado deste processo costuma reverberar 
e ecoar em várias direções, produzindo efeitos e diferentes regimes 
de verdades que não necessariamente produzem certezas e 
categorias de descrição de termos sobre o objeto pesquisado, mas 
novas perguntas e reflexões sobre o próprio objeto. Ou seja, não só 
produzem novas visibilidades e dizibilidades como também 
engendram processos inusitados de subjetivação, com a criação de 
outros sentidos no próprio processo instituinte da pesquisa (Cerqueira 
et al., 2014, p. 25). 

 

A ambiência e os encontros 

A preparação para a primeira entrevista foi tranquila, pois houve disponibilidade 

imediata do entrevistado para participar, inclusive com a indicação do local: o hotel 

onde o entrevistado está hospedado. A percepção de abertura para poder participar 

se manteve e a entrevista foi iniciada com o entrevistado perguntando à pesquisadora 

sobre o andamento da pesquisa, sobre a aprovação do projeto no comitê de ética. A 

pesquisadora aproveitou para explicar um pouco do contexto de quais seriam os 

outros entrevistados.  

Novas perguntas foram surgindo sobre os municípios que seriam entrevistados, 

e se eram experiências exitosas de implantação de programas municipais de 

residência médica, ou apenas aquilo que não havia "dado certo". 

Um momento determinante foi o questionamento, por parte da pesquisadora, 

sobre a possibilidade da entrevista ser gravada. Após a confirmação de aceite por 

parte do entrevistado, a aparente descontração, inclusive demonstrada em sua roupa 

(uma camiseta com uma gravura de um cantor brasileiro de MPB, uma bermuda e 

uma sandália de couro) foi instantaneamente dissolvida. Aqui, vale o destaque de que 

a pesquisadora já havia tido contato em outros momentos com o entrevistado, em 

ambientes institucionais do Programa Mais Médicos, e reconheceu a mudança da 

“roupagem” para o terno e gravata tradicionalmente presente nas organizações. 

Ao ligar o gravador para o "início" da conversa, surgiram o “terno e a gravata” 

e o tom de fala mais formal (bastante conhecido pela autora por ter atuado como 
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referência técnica do Ministério da Saúde), que permaneceu em toda a entrevista. 

Isso trouxe incômodo à pesquisadora, que optou por utilizar perguntas do tipo: “Então, 

olhando para tudo isso agora, como é que você se vê? E como você se vê 

pessoalmente nesse processo?”, todavia com poucas aberturas do entrevistado para 

as subjetividades, suas impressões relativas às dificuldades enfrentadas, as potências 

construídas no processo de implantação do PMMB. A fala “coletiva” e “ministerial” se 

manteve.   

 Os trechos da entrevista de Frochtengarten (2009) com Eduardo Coutinho nos 

ajudam a compreender essa situação vivenciada durante a entrevista com um ator 

institucional. Para Coutinho, as entrevistas são:   

(...) conversas, são conversas porque falo com pessoas anônimas – 
ninguém é anônimo, mas enfim... – relativamente comuns, ordinárias 
no sentido antigo do termo. Têm pouco a perder e por isso são 
interessadas. Um intelectual ou um político de esquerda ou direita têm 
muito a perder. Então eles se defendem. E as pessoas mais comuns 
têm pouco a perder. Talvez na vizinhança (FROCHTENGARTEN, 
2009, p. 128).  

Ainda, para ele:  

O que me interessa (num depoimento) é o ambíguo. Às vezes eu falo 
brincando, exagerando, provocando: muito mais rico é um servo que 
ama a servidão do que um servo que odeia a servidão. Porque é óbvio 
que o servo deve odiar a servidão. Mas você encontrar essa coisa 
oposta é uma provocação extraordinária (FROCHTENGARTEN, 2009, 
p. 133). 

A pesquisadora, ao enunciar que desligaria o gravador, foi questionada: 

"Desligou?" Confirmou que sim, e imediatamente o "terno e gravata" desaparecem. O 

entrevistado riu, contou dos "perrengues" que passou ao sair da universidade e ir 

integrar espaços de gestão do PMMB. Relembrou das ameaças que sofreu, os medos, 

as novas construções de vida. Para a pesquisadora, apareceu novamente o 

“entrevistado” de antes do gravador ser ligado, aquele para o qual a escuta dela 

também estava mais aberta inicialmente.  

A autora bielorrussa Svetlana Aleksiévitch, prêmio Nobel de literatura, em seu 

livro “A guerra não tem rosto de mulher” (2016), realizou diversas entrevistas com 

mulheres que viveram a segunda guerra mundial, na tentativa de acessar uma guerra 

“nunca contada”. Dentre as pretensões da pesquisadora na primeira entrevista 

realizada, havia a expectativa de também poder acessar, através dos depoimentos, 

“aquilo que não foi contado nos materiais institucionais”, semelhante como trazido por 

Aleksiévitch:  
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A história relatada por uma testemunha ou por um participante que 
ninguém notou. Sim, é isso que me interessa, é isso que eu gostaria 
de transformar em literatura. Mas as pessoas que contavam não eram 
apenas testemunhas, menos que tudo testemunhas: eram atores e 
criadores. É impossível chegar muito perto da realidade, cara a cara. 
Entre a realidade e nós existem os nossos sentimentos. Entendo que 
estou lidando com versões, cada um tem a sua, e delas, do volume e 
do cruzamento delas, nasce a imagem do tempo e das pessoas que 
vivem nele. Eu não gostaria que a respeito do meu livro, dissessem: 
os personagens dela são reais e nada mais. Que dissessem: é a 
história. Apenas a história (ALEKSIÉVITCH, 2016, p. 13). 

A dúvida sobre se seriam pertinentes as entrevistas com atores institucionais 

pode ser melhor compreendida a partir das reflexões de Tedesco (2014). Para a 

autora:  

Na entrevista, a fala do entrevistado muitas vezes descreve sua 
vivência numa perspectiva distanciada e desencarnada. Este 
distanciamento resulta de práticas e formas de vida pautadas na 
representação, produtoras da separação entre modos de dizer e o dito 
(expressão e conteúdo). Nesses casos, a entrevista visa intervir, por 
meio do manejo, para fazer com que os dizeres possam emergir 
encarnados, carregados da intensidade dos conteúdos, dos eventos, 
dos afetos ali circulantes. A fala deve portar os afetos próprios à 
experiência. (...) Diferentemente, a fala se fecha à experiência quando, 
por exemplo, o sujeito exprime a convicção sobre um ponto de vista, 
focando os dados informacionais em detrimento do processo ali em 
jogo. Da mesma forma, operam os discursos que demonstram 
preocupação intensa em responder corretamente ao entrevistador, por 
sua fixação e, certo ponto de vista, por sua focalização e conteúdos 
factuais, exemplificam situações de menor abertura à dimensão 
processual da experiência. Mas não é só a fala do entrevistado que 
pode estar a serviço da transmissão de informação. A escuta do 
entrevistador, por exemplo, se desconsidera os indícios do plano da 
expressão, também se transforma em veículo para detecção de 
conteúdos determinados (TEDESCO et al., 2014, p. 100-101). 

Das entrevistas que se seguiram com pessoas ligadas aos processos de gestão 

dos programas de residência de medicina da família e comunidade e do PMMB, de 

forma bastante intensa, as vozes de mulheres entrevistadas “saltaram” aos ouvidos 

da pesquisadora, pela forma como evidenciaram as experiências como gestoras no 

SUS.  

As entrevistadas falavam sobre suas opiniões, sentimentos e preocupações, 

sem que o fato da conversa estar sendo gravada influenciasse uma mudança de 

postura imediata, isso marcou em reflexões sobre a expressão de subjetividades das 

mulheres gestoras no âmbito de suas atuações no SUS, transbordando os objetos 

específicos dessa pesquisa. Reflexões que puderam ser utilizadas pela pesquisadora, 

na produção de um texto sobre os lugares de fala dessas mulheres e os desafios para 
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expressão de subjetividades nos espaços de gestão e trabalho no SUS (PAES, 2018). 

Pôde, ainda, compor uma publicação sobre cartografias na saúde, a partir de 

“narrativas e perspectivas de experiências no cotidiano dos serviços e de produção 

de conhecimento na saúde” (CONCEIÇÃO e FRANCO, 2018, 7p). 

Todavia, um incômodo foi surgindo com o passar do tempo, mas foi durante 

uma disciplina de seminário de pesquisa na universidade, em que a pesquisadora 

apresentava o panorama parcial de suas entrevistas, que uma problematização foi 

colocada por parte de uma das docentes do programa de pós-graduação: “O que está 

te incomodando com os achados atuais das entrevistas? O que você achou que não 

queria ter achado? Ou o que achou que já estava dado?”  

Tais questionamentos possibilitaram que a emergência do incômodo se desse 

progressivamente e ficasse claro para a pesquisadora que estava sendo desafiador 

alcançar os objetivos da pesquisa, sem acessar a voz dos residentes egressos dos 

programas municipais. Inúmeras tentativas de contato com os egressos, meses que 

“voavam”, a “colheita” da pesquisa estava marcada pela ausência das narrativas 

desses atores e receava o fato de que não fosse possível entrevistar nenhum egresso.  

A emersão do estatuto pesquisadora/residente egressa  

Em um momento da pesquisa em que as entrevistas com os residentes 

egressos ainda não haviam acontecido, o seguinte questionamento surgiu nos 

pensamentos da pesquisadora: como e até onde ser o que sou (residente egressa, ex 

referência técnica do PMMB), me permite compreender o meu objeto de estudo?  

Concomitantemente a esse momento da pesquisa, a pesquisadora-em-

formação finalizara o acompanhamento das atividades com os alunos de medicina do 

segundo ano da graduação. Por ser bolsista, uma das atividades obrigatórias e 

“centrais” do mestrado acadêmico era o cumprimento do estágio docência.  

Tais atividades foram sendo percebidas pela pesquisadora como as primeiras 

conversas com médicos “em formação” que fez no decorrer da pesquisa, todavia sem 

que essa etapa fosse considerada “formalmente” na metodologia. Foi a partir das 

conversas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) que a pesquisadora pôde se 

“aquecer” para o diálogo com os residentes egressos. A aproximação com a medicina, 

tendo a UBS como espaço formativo e vivenciando os processos estando dentro dela, 
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fez com que a pesquisadora acessasse suas próprias lembranças, referentes ao 

período em que era estudante na residência multiprofissional em saúde da família.  

Cabe uma elaboração importante, que Souza (2011) pode apoiar, ao abordar 

dentro da pós-modernidade, o distanciamento entre sujeito e objeto:   

A distinção epistemológica entre sujeito e objeto teve de se articular 
metodologicamente com a distância empírica entre sujeito e objeto. 
Isto mesmo se torna evidente sé compararmos as estratégias 
metodológicas da antropologia cultural e social, por um lado, e da 
sociologia, por outro. Na antropologia, a distância empírica entre o 
sujeito e o objeto era enorme. O sujeito era o antropólogo, o europeu 
civilizado, o objeto era o povo primitivo ou selvagem. Neste caso, a 
distinção sujeito/objeto aceitou ou mesmo exigiu que a distância fosse 
relativamente encurtada através do uso de metodologias que 
obrigavam a uma maior intimidade com o objeto, ou seja, o trabalho 
de campo etnográfico, a observação participante. Na sociologia, ao 
contrário, era pequena ou mesmo nula a distância empírica entre o 
sujeito e objeto: eram cientistas europeus a estudar os seus 
concidadãos. Neste caso, a distinção epistemológica obrigou a que 
esta distância fosse aumentada através do uso de metodologias de 
distanciamento: por exemplo, o inquérito sociológico, a análise 
documental e a entrevista estruturada (SOUZA, 2011, p. 67). 

O caminho para conseguir agendar a primeira entrevista com uma egressa de 

programa de residência de medicina de família de um dos dois municípios estudados 

percorreu diálogos com a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Conselho 

Regional de Medicina de São Paulo (CREMESP), como já exposto. Até que, após 

contato com a Câmara Técnica de Medicina de Família e Comunidade do CREMESP, 

a pesquisadora recebeu uma informação válida e conseguiu agendar a sexta 

entrevista, agora com uma residente egressa. Nos encontramos em um shopping de 

um dos municípios estudados. A pesquisadora sentiu que havia abertura da 

entrevistada, que nos primeiros quinze minutos de conversa apontou críticas com 

relação à comissão de residência médica (COREME) municipal.  

Nesse momento da entrevista, a pesquisadora percebeu as proximidades do 

relato da entrevistada com sua própria vivência como residente, já que eram inúmeras 

as críticas e disputas vividas na relação com a comissão do programa de residência 

que realizou. Essa sensação de proximidade se ampliou ao longo da entrevista, pois 

surgiram novos pontos de conexão: fragilidades na abertura da coordenação do 

programa de residência para construção conjunta, mesmo tendo base nas teorias 

educacionais construtivistas; o aprendizado oriundo das negociações entre residentes 

e coordenação do programa; a frustração pelo baixo grau de escuta às pautas dos 

residentes, por parte da coordenação do programa; as possibilidades de intervenção 
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no SUS e de construção de um programa de formação qualificado nas unidades de 

saúde. A história da Alice no País das Maravilhas, relatado por Mellucci (2005) é um 

exemplo dessa interação, ao refletir que:   

O elemento específico que as ciências sociais colocam em jogo é que 
o episódio de Alice nós lembra que este campo interage com o 
observador: a realidade social inclui o observador, é processual em 
interage com o observador como os pássaros, os porcos-espinhos e 
os soldados de Alice. Os atores sociais se movem, falam, pensam, 
agem, enquanto nós os observamos. Os “atores sociais” somos, pois, 
nós mesmos, porque “os outros”, “os sujeitos” ou “objetos” da pesquisa 
estão em relação conosco, pelo menos, quando nós estamos em 
relação com eles. A consciência que se introduz nesta epistemologia 
é, portanto, que também a distinção “nós-eles” é introduzida por um 
observador: quem são “eles” e quem somos “nós” é resultado de uma 
operação que institui um sistema e nele estabelece, mais ou menos 
explicitamente e mais ou menos arbitrariamente, os limites (MELUCCI, 
2005, p. 318). 

As reflexões do diário de campo da pesquisadora, após cada uma das 

entrevistas, foram mostrando que sua implicação havia, à primeira vista, “mudado de 

lugar”. Durante a elaboração do projeto de pesquisa, o fato de a autora ter sido 

referência técnica do MS para a estruturação do PMMB no território estadual, era o 

que seria trazido para a análise como ponto mais evidente de sua implicação.  

Todavia, ao chegar diante dos egressos, a pesquisadora se percebeu 

mergulhada nas próprias vivências como residente “militante”. Reconheceu que, 

desde sempre, essa foi a maior ligação de suas atuações como referência técnica no 

PMMB: apoiar e aprofundar questões que envolviam a formação de profissionais 

PARA e NO SUS, fato que também aparecia traduzido nos objetivos de sua pesquisa. 

Uma conexão entre dois processos formativos dentro da universidade, uma como 

residente egressa e outra enquanto pesquisadora, se reconhecendo a cada vivência 

como “pesquisadora militante”.  
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“(...) essa entrevista me transformou, me trouxe memórias. Me 
remeteu ao fato de ter sim querido muito permanecer em São Carlos, 
mas isso não ser possível pela falta de campo de atuação que 
pudesse utilizar os aprendizados da residência. Me remeteu a amores, 
separações... vínculos... militância, que com o término da minha 
residência só puderam ser reatados depois em São Bernardo do 
Campo... quando consideraram nossa formação como importante par 
compor um quadro de trabalhadores do SUS. Foi frustrante saber que 
mesmo investindo dois anos de sua vida em algo, ele não seria 
valorizado, por exemplo, em um processo de seleção, assim como 
trazido por Artemísia [nome fictício] (Nota do diário de campo de 
14/07/2018). 

O aporte teórico sobre as pesquisas qualitativas no âmbito das ciências sociais 

foi essencial para que a pesquisa pudesse continuar a fazer sentido para a 

pesquisadora. Não havia real possibilidade de se “desligar” das situações vividas 

durante as entrevistas com as egressas, e isso não era esperado nesse tipo de 

pesquisa, assim como apontado por Melucci (2005): 

O pesquisador, sendo, irremediavelmente, parte do campo observado, 
não somente produz modificações nele, mas é, também, por sua vez, 
modificado nas relações com os atores. Uma medida do conhecimento 
produzido pela atividade de pesquisa, é, portanto, também, a mudança 
do pesquisador, a transformação dos seus pressupostos e a 
redefinição do seu ponto de vista (MELUCCI, 2005, p. 337). 

As idas ao campo para as entrevistas foram ampliadas. O primeiro encontro 

com Artemísia (nome fictício) resultou no desdobramento de mais outras três 

conversas pois ela apoiou o contato com outros egressos. A cada novo encontro, a 

pesquisadora percebeu que a proximidade que tinha com as falas de cada uma das 

egressas refletiu na possibilidade de acessar dimensões reflexivas importantes. Por 

exemplo, na segunda entrevista com uma das egressas entrevistadas, assim que a 

pesquisadora perguntou sobre qual a perspectiva de futuro que ela teria depois que 

terminar a residência, a entrevistada faz uma afirmação bastante intensa: “É quase 

uma sessão de terapia!”. E, novamente, ocorreu um cruzamento intenso entre as 

percepções de proximidade entre pesquisadora/pesquisado, como se a distinção 

entre um e outro estivesse cada vez mais borrada, como aponta Tedesco et al. (2014):   

Devido ao caráter pragmático da linguagem, toda entrevista é 
produtora de realidades, de experiências, consequentemente, é 
preciso estar atento aos modos de proceder na construção da 
experiência ao longo da entrevista, a fim de promover sua abertura às 
variações, às multiplicidades para impedir seu fechamento em 
perspectivas totalizantes. Isso aproxima a entrevista na cartografia 
bem mais do diálogo na clínica, do que das perguntas de um repórter 
ou jornalista que busca informação, por exemplo. (...) A efetividade da 
entrevista na pesquisa cartográfica está em utilizar-se da 
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performatividade da linguagem para a construção de experiências 
no/do dizer mais suscetíveis às variações e à indeterminação.” 
(TEDESCO et al., 2014, p. 105). 

Nas entrevistas que seguiram, e pela transcrição dos áudios feitas pela própria 

pesquisadora, foi sendo possível perceber que, ao longo das conversas, a 

pesquisadora passou a intervir com mais afirmações das falas das entrevistadas, do 

que necessariamente a problematização das colocações. Novos questionamentos 

foram surgindo à pesquisadora: Por que havia essa necessidade de conduzir sua fala 

às entrevistadas, no sentido de afirmar o que você estava compreendendo das falas 

delas? Buscava validação das suas próprias interpretações? Por que, a partir delas, 

não questionar suas próprias afirmações? 

Decerto que aqui se apresentou um grande desafio à pesquisadora, que foi o 

de perceber-se tão profundamente imersa no campo, num complexo cenário em que 

o diálogo aberto e não estruturado possibilitou evidenciar que havia mergulhado e se 

“transformado” em um outro sujeito da pesquisa. A pesquisadora-campo, como uma 

imagem do campo que se refletia em si, com semelhanças, porém não completamente 

igual.  

Desse reconhecimento, foi possível também compreender que os reflexos do 

encontro da pesquisadora com o campo, como salientado por TEDESCO et al. (2014, 

p. 116-117), ao afirmar que “interessa à entrevista na cartografia as interferências 

recíprocas entre as múltiplas vozes, que, ao resistirem à totalização num sentido 

único, criam dizeres como linhas de devir a serem acompanhadas” e a “ativação do 

plano comum”: 

O que importa no coletivo das falas é a ativação do plano comum, que 
é distinto do somatório de indivíduos, de um conjunto de relações 
interpessoais. Experimentar o coletivo é aceder ao plano do 
impessoal, das diferenças coexistentes. Envolve um plano que só é 
comum justamente porque atravessa a todos, mas não é de ninguém. 
É comum por estar além e aquém da dimensão pessoal, da dimensão 
das individualidades. No encontro entre diferenças irredutíveis o 
coletivo se realiza (TEDESCO et al., 2014, p. 120). 

As percepções trazidas pela pesquisadora até o momento foram possíveis 

também pelo uso intenso da produção de narrativas próprias, a partir do material das 

entrevistas, um processo intensamente crítico-reflexivo, que se desdobrou em ter 

cada vez mais clareza de que não havia um único objeto a ser almejado nas 

entrevistas com gestores/coordenadores ou residentes egressos.  
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Contudo, cabe atentar-se às considerações de Arfuch (2010) sobre o fato de 

que a ciência deve produzir uma sistematização a partir das narrativas provenientes 

das entrevistas, categorizando “os achados” a partir da relação com a literatura 

científica, decorrendo em grandes desafios ao pesquisador, já que os movimentos de 

autoanálise que vão acontecendo permanentemente no decorrer da pesquisa 

precisam ser diferenciados dessa sistematização salientada pelo autor. 

Lourau (2004) também apresenta pistas interessantes sobre a análise, e mais 

especificamente sobre a análise institucional, ao afirmar que a questão não é analisar 

aquele que está ou não comprometido com uma causa/situação: “O último ou 

necessário para a ética, a pesquisa e a ética da pesquisa não é a implicação – sempre 

presente em nossas adesões, e rechaços, referências e não referências, 

participações que não participações, sobremotivações e desmotivações, 

investimentos e desinvestimentos libidinais… -, mas a analise desta aplicação” 

(ALTOÉ org, 2004, p. 190). 

A implicação poderia então ser dita como uma junção das relações, aquilo que 

deva ser analisado no sentido de compreender do que se gosta ou não, do que motiva, 

por exemplo, dos motivos pelos quais a pesquisadora menos 

questionou/problematizou na entrevista com as residentes egressas, ou mesmo o fato 

de sentir mais legitimidade na transcrição da fala do residente do que nas falas dos 

coordenadores dos programas, ou mesmo dos gestores.  

Temos, então, um campo aberto para muitas outras perguntas, dentre elas, 

uma que pode parecer retórica mas que é escolhida pela pesquisadora, para concluir 

parcialmente as reflexões desse capítulo: Teríamos resultados muito distintos para a 

pesquisadora/pesquisa se a metodologia de “colheita” (TEDESCO et al., 2014, p. 105) 

dos dados, mesmo que no âmbito da pesquisa qualitativa, fosse outra? Que 

resultados seriam possíveis de colher? E se o pesquisador fosse outro? 

Ao encerrar este capítulo, abrem-se “outras portas” para os achados da 

investigação, sendo possível retornar e reafirmar que:    

(...) ao reconhecer outros caminhos e modos de produção de 
conhecimento que incluem o pesquisador e objeto em um mesmo 
processo (…) O resultado (…) costuma reverberar e ecoar em várias 
direções, produzindo efeitos e diferentes regimes de verdades que não 
necessariamente produzem certezas e categorias de descrição de 
termos sobre o objeto pesquisado, mas novas perguntas e reflexões 
sobre o próprio objeto (CERQUEIRA et al., 2014, p. 25). 
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CAPÍTULO 1 – A IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA 

NOS MUNICÍPIOS PELA FALA DOS ATORES INSTITUCIONAIS 

“(...) às vezes, o pessoal, para convencer os gestores, eles falavam assim 
“o Mais Médicos vai acabar e só vai ter Residência de Medicina de 
Família. Então, acho melhor você fazer Residência de Medicina de 
Família” (Trecho de fala diretor). 

Nesse capítulo, abordaremos as entrevistas dos coordenadores dos programas 

municipais de residência de medicina da família e comunidade, e de representantes 

da equipe gestora do Ministério da Saúde. Serão trazidos os principais pontos, que 

nos permitiram descrever os momentos de aproximação entre Ministério da Saúde e 

os municípios para implantação da RMFC nessas localidades.  

Para acessar falas que nos auxiliassem realizar essa descrição, também havia 

a expectativa da participação da diretoria da DDES – Ministério da Educação. 

Entretanto, não se obteve retorno favorável para as entrevistas, o que não impediu 

que o papel do MEC aparecesse em vários momentos da pesquisa, com destaque 

para a importância dos investimentos federais diretos desse ministério para a 

formação de profissionais NO SUS.  

Nos tópicos a seguir, serão abordados a relação entre o provimento 

emergencial e o provimento médico via residências de MFC, dentro do PMMB. O 

papel de ambos os ministérios (MEC e MS) nas ações indutoras direcionadas aos 

municípios, as mudanças municipais para composição de equipes gestoras dos 

programas de residência e a relação com o fortalecimento da EP municipal.  

O provimento via PRMFC no PMMB, em articulação com o provimento 

emergencial 

Desde a implantação do PROVAB, em 2011 – uma das primeiras iniciativas do 

MS para a implantação de ações que favorecessem o provimento de médicos para a 

AB dos municípios principalmente as localizadas em regiões de extrema pobreza e 

periferias –, ficou claro que esse ministério passou a ter um papel protagonista na 

regulação das residências médicas, sendo essa uma ação compartilhada com o MEC. 

Esse momento é reconhecido pelo diretor do DEPREPS – MS como um dos marcos 

para a elaboração da PMMB, ao nos dizer:   
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Então, 2011 é um outro marco. É quando o MS faz um Seminário sobre a 
atração e retenção de médicos, estuda experiências de outros países. 
Claramente, em outros países, a residência era uma atribuição de 
gestão do Sistema de Saúde. Era um mecanismo de regulação do 
mercado de trabalho médico. E, portanto, iniciativas indutoras 
precisariam ser complementadas, inclusive pelo fato da Organização 
Mundial de Saúde falar que são várias as dimensões que a gente precisa 
trabalhar pra conseguir reter médicos. Dimensão educacional, dimensão 
regulatória, incentivos financeiros e não financeiros. A partir daí, a gente 
passa a ter um aumento do financiamento do Pró-Residências (Trecho de 
fala diretor). 

Ele ainda argumenta que a relação com a corporação médica desde o início 

esteve presente e trazia tensões e conflitos, mesmo antes da PMMB ser lançado:  

Se chegou a debater, naquela época, a Residência ser obrigatória para o 
exercício profissional do médico, durante a relatoria da lei [do PMMB]. 
Mas apesar de estarmos numa conjuntura extremamente favorável 
dentro do Congresso, mesmo assim esse tipo de proposta, de 
política caiu por interesses corporativos (...) Isso basicamente faria 
com que a Associação Médica Brasileira acabasse, deixasse de fazer 
estágios, provas de títulos (Trecho de fala diretor) 

As tensões e os conflitos com a corporação médica não se restringiram a esse 

momento. Pelo contrário, após o lançamento do programa, o “Mais Médicos” ganhou 

a mídia, e a sociedade brasileira discutiu o tema do provimento de médicos para o 

país. Para os médicos que ocupavam cargos na época no MS e mesmo no MEC, foi 

um período de pressões de colegas, de entidades e das escolas médicas.  

Naquele período de 2013 a 2015, dentro do cenário federal, desenhou-se uma 

relação interministerial importante. A coordenadora do MS atuava em um setor 

responsável por subsidiar o MEC com informações relativas às residências e que, 

como veremos ao longo do capítulo, foi determinante para a ampliação de vagas via 

PRMFC municipais, conforme nos relata: 

 

No MEC também estava sendo constituído um departamento 
semelhante ao DEPREPS para poder dar conta desse eixo das 
Residências. Inclusive, estrategicamente, migraram pessoas do MS para 
o MEC, justamente para ajudar a construir esse processo lá. O MEC 
sempre trabalhou com a autorização de vagas de residência, 
sempre. Até bem antes do Ministério da Saúde [...] Olhando agora e 
analisando, afastada do processo, eles faziam aquilo que eles 
podiam fazer porque a equipe também era mínima no MEC, não 
houve uma priorização dentro do MEC para se investir nisso, como 
foi no Ministério da Saúde, com tantos profissionais que a gente 
conseguiu colocar dentro de um departamento. Eles conseguiram 
fazer isso através do que, naquele momento, estava sendo mais investido 
que era, de novo, o eixo emergencial. Aí eles conseguiram fazer um 
projeto para contratação de pessoal através de bolsas, que foram as 
referências do MEC que eles conseguiram colocar nos estados. [...] 
Chegou um momento em que a gente começou a financiar muito 
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mais bolsa de residente do que o MEC, porque o MEC financia as 
bolsas federais e ponto (Trecho de fala coordenadora MS). 
 

Como as bolsas estavam destinadas a especialidades já priorizadas pelo 

próprio MS, os maiores investimentos estavam ligados à formação relacionada à ABS. 

Por exemplo, no edital nº. 1, de 4 agosto de 2015, o MS divulga o financiamento de 

3000 novas bolsas de residência médica, sendo 75% das vagas destinadas à 

programas de MFC (BRASIL, 2015c) de instituições públicas municipais/estaduais de 

saúde ou privadas sem fins lucrativos. 

O diretor ressalta que um movimento essencial da articulação com os 

municípios foi a realização de uma oficina com o tema da Residências em Medicina 

de Família e Comunidade, em julho de 2015. Nesse encontro, foram convidados 

gestores municipais, com experiências de implantação de PRMFC, apresentadas as 

principais sugestões dos participantes (municípios, MS e MEC) para o 

aperfeiçoamento da política que envolvia ações relativas ao financiamento e aos 

processos de gestão dos Programas de Residência Médica (PRM). Em sua fala, foi 

destacada a potência de organização da AB nos municípios, a partir da entrada dos 

médicos pelo PROVAB, e posteriormente pelo provimento emergencial no PMMB, 

reforçando, entretanto, que foi necessário planejar propostas de apoio do MS para 

algumas fragilidades municipais, que foram identificadas na oficina: 

O primeiro ano do PROVAB foram os gestores pagando o salário dos 
médicos e não deu certo. Ficaram só 300 médicos. Aí, no segundo ano, 
o Ministério passou a pagar a bolsa. Isso já mobilizou os gestores, mas a 
mobilização que teve com os Mais Médicos foi enorme. E a gente viu 
isso como uma janela de oportunidade de dizer assim “olha uma 
parte da gestão do trabalho dos médicos, a gente puxou para o 
Ministério. Agora, vocês precisam participar mais e entender melhor 
o que é essa discussão do provimento, da formação” (...) Então foi 
entender o período de transição [entre o provimento emergencial e o 
aumento de vagas em programas de RMCF] e foram essas frentes: 
financiamento, preceptoria, estrutura e avaliação, que saiu dessa 
oficina com gestores municipais (...) foi também de dar suporte para 
os gestores municipais dessas dúvidas mais do cotidiano. Então, 
esse foi um produto importante da oficina e que influenciou toda a política 
de Residência daí pra frente (Trecho de fala diretor). 

O apoio financeiro, por parte do MS, aparece como a primeira estratégia para 

viabilizar o diálogo com os municípios, visando a estruturação de novas vagas de 

PRMFC. Diretor e coordenadora detalharam a proposta de estruturação dessas 

aproximações, no que se refere à possibilidade da implantação dos programas para 

os gestores, e a costura de viabilidade interna do próprio MS, para ampliação de 

financiamento da AB aos municípios que implantassem PRMFC:  
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Porque a gente fez o debate nessa época, era pela substituição do 
provimento, inclusive de um redirecionamento do orçamento, do que 
era provimento, para Residência de Medicina de Família. Então, o 
orçamento do Pró-residência continuava. Inclusive porque, a medicina de 
família não era a única especialidade necessária. Mas, fortemente, esse 
movimento de provimento da atenção básica ele passaria a ser pela 
Residência de Medicina de Família. Tanto que, às vezes, o pessoal, 
para convencer os gestores, eles falavam assim “o Mais Médicos vai 
acabar e só vai ter Residência de Medicina de Família. Então, acho 
melhor você fazer Residência de Medicina de Família.” Eu achava 
um argumento muito incisivo, mas era um argumento para tentar 
dialogar com os gestores. (...) Então, foi um jeito de adaptar a fala 
também, porque o histórico da Residência ainda está muito vinculado ao 
ensino, à universidade. A gente tem que ter um outro jeito de falar 
sobre residência porque, senão, todo mundo vai achar “ah, muito 
bonito isso, que bom que vai ter médico especialista, mas aqui dia-
a-dia não me serve pra nada.” Essa oficina com os gestores 
municipais, inclusive, foi fundamental pra gente afinar o discurso, a 
narrativa, como que a gente ia incentivar os gestores municipais a 
criar Programas de Residência (...) (Trecho de fala diretor). 
 

Na mesma direção, a coordenadora nos afirma: 

A principal estratégia foi a feita com o DAB, de como a gente otimizar os 
recursos da atenção básica pra poder dar sustentabilidade para as 
Residências. Porque o diálogo que a gente tem com o gestor primeiro 
é esse, o dinheiro e, depois, o resto. [...] Que era de ajudar o gestor a 
pensar ‘como é que eu torno meu sistema municipal de saúde 
atraente para receber um residente? Por que, se eu não tiver isso, ele 
não vai escolher o meu município’ - que era aquelas coisas que a gente 
conversava com vocês - de construir os espaços para o residente atuar, 
que não era só a Unidade de Saúde da Família, é a rede de suporte de 
atenção básica, é o hospital, são os centros especializados. Pensar os 
caminhos que o residente vai fazer e a ampliação da oferta de 
serviços dentro da Unidade de Saúde da Família, porque para um 
residente é mais interessante estar num lugar onde ele possa 
aprender mais. E ele vai aprender mais se ele fizer mais 
procedimentos. (...) Mas as conversas com os gestores tinham que ser: 
prover o médico – ‘nós vamos preparar o seu sistema municipal de 
saúde para receber aquele médico que vai ficar mais tempo no seu 
município. Esse daqui só está abrindo o caminho. Mas, se você quiser 
isso por mais tempo, a gente tem que construir as bases.’ E ir fazendo 
esse processo junto (Trecho de fala coordenadora MS). 
 

O depoimento abaixo explicita a rede de ações políticas necessárias para o 

desenvolvimento de um programa exitoso e com possibilidade de estruturação da 

política de ABS: 

Em muitos lugares, a relação do município com governo federal era só de 
prestadores de serviço, de recurso humano, de médico de prateleira. E 
aí, talvez, se a estratégia fosse diferente, da gente já desde cedo ir 
trabalhando com o gestor que aquilo era um período de transição, de que 
aquilo ia acabar e não que ia ser pra sempre, que a gente precisa criar 
bases mais sólidas pra poder estruturar a atenção básica nos lugares, 
talvez a gente tivesse um pouco mais sucesso. (Trecho de fala 
coordenadora MS) 
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Vale ressaltar que o papel das secretarias estaduais de saúde (SES) nas 

discussões da ampliação de vagas de residências médicas no âmbito do PMMB, foi 

quase nulo. Não aparece em nenhuma fala dos coordenadores o papel da instância 

estadual nesse processo. Na fala do diretor do MS, isso é destacado e, no caso da 

SES de São Paulo, a oposição desde a implantação do PROVAB: 

Era muito heterogêneo a participação dos estados e o espaço de 
interlocução. Toda essa política foi pautada na CIT [Comissão 
Intergestores Tripartite] então o COSEMS e o CONASEMS participavam 
sempre desse processo de discussão. (...) Mas aí, eu acho que a 
questão do estado de São Paulo era um pouco diferente, porque era 
uma resistência a qualquer política que viesse do governo federal. 
Então, fizeram oposição ao PROVAB, de uma forma muitas vezes com 
pouca argumentação, e depois, inclusive, sinalizaram que se houvesse 
essas mudanças na residência, eles estariam caindo fora da 
Residência e fariam um caminho por estágios. (...) Porque outros 
estados, por exemplo, que fizeram a discussão junto, Bahia, Pernambuco, 
eles aproveitaram esse momento fortalecendo suas políticas estaduais de 
Residência Médica. (...) Agora aqui, se fez oposição e acho que se 
diminuiu, proporcionalmente, o papel do estado na Residência Médica do 
país. (Trecho de fala diretor) 

Com a garantia de recursos federais para a ampliação de vagas, a aproximação 

do MEC e MS aos municípios passou a assumir maior efetividade com a estruturação 

dos programas a partir das realidades locais. As perspectivas e desafios desse apoio 

são abordados no tópico seguinte. 

O apoio do Ministério da Saúde e Ministério da Educação para a 

implantação dos PRMFC municipais  

A adoção de estratégias de aproximação do MS com os municípios/regiões 

para implantação de novos PRMFC, como vimos anteriormente, foi precedida do 

levantamento das principais fragilidades locais, para operacionalizar e realizar a 

gestão de programas de residência. É importante considerar que a estratégia de apoio 

interfederativo já vinha sendo experimentada pelo MS desde 2004, com dois focos 

principais: “apoio à gestão descentralizada do SUS e apoio à mudança dos modelos 

de gestão e atenção dos sistemas e serviços de saúde” (PEREIRA JUNIOR e 

CAMPOS, 2014, p. 897). 

Todavia, no âmbito do eixo formação do PMMB, o apoio do MS aos municípios 

teve seu escopo ampliado, ao incorporar pautas relacionadas à gestão educacional 

dos PRM. Na fala a seguir, o diretor detalha os processos de indução realizados pelo 

MS: 
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Então muitos municípios estavam acostumados a apresentar projetos, 
mas não projetos com essa dimensão educacional como uma Residência 
tem. (....)  Então, o Pró-residência, no início, era isso. A gente abre o 
edital, fala que é prioridade, mas a gente espera as pessoas 
mandarem o projeto. A gente viu que, se a gente ficasse esperando, 
iam chegar os projetos sempre dos mesmos lugares que sabem 
fazer os projetos. E a gente disse ‘não, nós vamos lá junto para tentar 
fazer juntos esse desenho do programa para ver se sai.’ (Trecho de 
fala Diretor)  

Os coordenadores dos programas nos municípios destacaram que o principal 

apoio dos ministérios se deu pela proposição de iniciativas educacionais para a 

formação de preceptores. Foi, então, construído um “Plano Nacional de Formação de 

Preceptores para Programas de Residência em Medicina de Família e Comunidade”. 

Tal capacitação foi oferecida aos ingressantes nos PRMFC entre 2016 e 2018, e para 

os médicos que já atuavam como preceptores nos municípios (BRASIL, 2015d). O 

coordenador 1 ressalta a importância dos cursos realizados localmente, na formação 

de preceptores dos serviços de especialidade. Esse processo contribuiu para a 

qualificação do próprio programa: 

(...) a maioria dos que fizeram o curso de preceptoria aqui no 
município, foram os especialistas, não foram tanto os médicos de 
família que já tinham uma formação nisso. Foi muito positivo. Os 
especialistas mudaram muito. Entraram com um perfil e saíram com um 
perfil totalmente diferente. Alguns especialistas que entraram no curso de 
residência, nunca tinha pesquisado artigo científico na internet. E com o 
curso, a cada dois, três encontros, era obrigado a fazer pesquisa. Então, 
isso já mudou o perfil deles. Me tranquilizou muito, porque eu também 
tenho uma preocupação grande de como está a atualização científica 
dos preceptores. E, também, fez esses preceptores das especialidades 
entenderem melhor como é que funcionava o programa de Saúde da 
Família, que muitos ainda não tinham proximidade (Trecho de fala 
coordenador 1). 

 
Vale relembrarmos que uma das grandes críticas das entidades médicas, com 

relação à implantação de programas de residência municipais, foi a ausência de 

profissionais capacitados para o exercício da preceptoria. Entretanto, nem sempre 

essas mesmas entidades reconheciam as iniciativas federais como estratégias 

fundamentais para a formação desses quadros, como forma de preencher a lacuna 

existente nos municípios, favorecendo a criação de novos PRMFC. 

Outra iniciativa do MS voltada à formação foi a oferta do curso de Gestão de 

Programas de Residência, conforme o diretor explica abaixo: 
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A gente sabia que ia ter particularidades. Tanto que, para essa 
iniciativa via gestão municipal, a gente fez outras ofertas, de suporte 
mesmo. Por exemplo, dentro do PROADI [Programa de 
Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde] foi 
criado um curso pra Gestores de Programas de Residência. (...) Às 
vezes, o programa travava numa coisa que poderia parecer um 
pouco mais simples, que era pra colocar um projeto no sistema 
[sistemas de informação específicos das residências – SISCNRM pelo 
MEC e SIGResidencias pelo MS]. (...) às vezes, o município tinha um 
preceptor, tinha um corpo técnico muito bom pra desenvolver isso, tinha 
uma rede com estrutura para ter o Programa de Residência e travava por 
não conseguir apresentar o projeto porque, de fato, não tinha 
experiência nessa área ainda. Então, uma das preocupações foi criar 
um curso para Gestores de Programas de Residência, para o município 
ter alguém lá que soubesse bem como que ia ser essa tramitação. 
(Trecho de fala diretor) 

 
A coordenadora 3 conta como os cursos de gestores influenciou a melhoria de 

condições internas à SMS, para proposição do PRMFC, em conjunto com o apoio 

local do MS: 

À medida em que o curso [gestores de residência médica] ia trazendo 
outros recursos, eu fui entendendo o que é a COREME, como ela é 
constituída, como é que isso funcionava. E aí eu comecei a fazer reuniões 
com assessores do Secretário e com o Secretário também, dizendo ‘olha, 
existe lá um Programa de Residência e a gente não sabe como funciona. 
A gente não tem ideia de como isso está sendo processado e a gente 
precisa agora, talvez, trazer a COREME [dos programas de residência 
médica do hospital municipal] mais pra perto da gestão, ou então 
constituir uma nova COREME.’ O meu projeto aplicativo [projeto de 
intervenção necessário para a certificação do curso de gestores de 
programa de residência] era isso, mapear possibilidades, identificar 
atores e, possivelmente, constituir um grupo na gestão para pensar 
estrategicamente essas ações de residência no município. (...) 
Porque eu estava muito sozinha e passou a não ser só o que eu 
falava sobre a importância de ter o PRMFC, era o MS falando junto. 
(Trecho de fala coordenadora 3) 

Lotta et al. (2016) realizaram a análise das relações federativas no âmbito do 

PMMB, afirmando que os avanços trazidos pelo programa para a AB estariam 

relacionados com uma composição mais potente entre os atores institucionais estatais 

e não estatais, sendo esse último no caso do presente estudo, por exemplo, a relação 

entre secretarias de saúde com universidades privadas. Os depoimentos dos 

coordenadores entrevistados corroboram com alguns pontos levantados por esses 

autores, como podemos perceber nessas afirmações: 

(...) podemos dizer que o Programa Mais Médicos traz avanços 
importantes para o acesso à atenção básica no Brasil, ao mesmo 
tempo em que investe em soluções de longo prazo para a 
qualidade desse acesso. Parte desse sucesso pode ser atribuída à 
forma como o arranjo institucional foi estruturado, incorporando 
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de maneira positiva (embora ainda com espaço para melhorias) as 
dimensões da intersetorialidade, das relações federativas, da 
territorialidade e da participação de atores não estatais. Demonstra-
se, portanto, que a efetividade de um programa não reside apenas 
na solução que ele propõe para um problema existente, mas, além 
disso, na forma como constrói os arranjos institucionais que 
determinarão que atores participarão, e de que forma, nos 
processos decisórios. (LOTTA et al., 2016, p. 2769) – grifos nossos. 

O desenho de apoio dos ministérios (da Saúde e da Educação) aos municípios 

trouxe uma abertura importante para a composição de melhores possibilidades locais, 

para sustentabilidade dos programas de residência. Todavia, para além do acesso ao 

financiamento das bolsas, muitas dificuldades foram relatadas pelos gestores 

municipais na relação com MEC e MS.  

Pelo MEC, é importante ressaltar que o apoio se deu prioritariamente nas 

instituições de ensino superior, visando o acompanhamento das atividades 

profissionais de médicos do eixo provimento emergencial, implantado em 2014 

(ALMEIDA et al., 2015). A principal interlocução do MEC com os municípios, no âmbito 

das residências médicas, permaneceu centralizada na CNRM. 

A ausência de canais de comunicação efetivos e de referências específicas em 

ambos os ministérios causou insegurança e o acúmulo de dúvidas localmente. A 

situação abaixo exemplifica: 

Esse ano [2017] a gente teve um problema, [pois] a gente estava com 
um credenciamento provisório e a gente não recebeu nenhuma 
informação que a gente teria que fazer o credenciamento de cinco 
anos.  Quando eu descobri, estava meio fora do prazo. Por sorte, o 
sistema ainda estava aberto e eu consegui fazer todo processo. Mas 
eu fiz em uma noite tudo, senão eu corria o risco de perder o programa. 
Porque a gente não tem essa experiência. E se a gente não tem a 
bolsa do ministério, o nosso programa vai perder bastante 
atratividade.  Ou vai ficar muito caro para o município também. 
Então, nisso eu acho que nesse ponto o apoio do MEC e do MS 
poderia ser um pouquinho melhor. (Trecho de fala coordenador 1) 

A fala da coordenadora 2 reafirma a fragilidade de comunicação dos ministérios 

com os municípios e ressalta, ainda, claramente a dificuldade de integração entre os 

dois ministérios, a despeito dos esforços realizados:  
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O que a gente percebia é que tinham dois Ministérios mesmo. A gente 
conversava com um e eles falavam "isso não é com a gente, é com 
o outro."  E aí, tinha esse bate-bola. E, como a gente não entendia, eles 
falavam assim "a primeira obrigação é que vocês têm que entender sobre 
os Programas de Residência, de toda a legislação." Oras, a legislação é 
antiga e são muitas, você não tem propriedade. Você lê aquilo, mas você 
só vai compreender no ato, quando precisa usar. (Trecho de fala 
coordenadora 2) 

A entrevistada comentou, ainda, que a mudança de gestão federal altera as 

relações: 

Então, naquele primeiro momento [2014 - 2015], eu percebi que tinha 
mais, vamos dizer assim, mais boa vontade dos Ministérios de entender 
com a gente, de explicar. Mas, logo em seguida, não sei o que aconteceu 
- se houve mudança das pessoas - mas eu percebi uma diferença sim, no 
apoio. (Trecho de fala coordenadora 2) 

A coordenadora do MS afirmou ainda que faltaram ações de acompanhamento 

do MEC após a avaliação da CNRM para implantação do PRMFC, e de alguma forma 

indicando as diferenças entre os ministérios:   

[Sobre a CNRM] Essa era outra deficiência. As visitas eram feitas, mas 
só para a constituição dos programas, não eram visitas de 
acompanhamento. Outra resistência era esta: como a gente vai expandir 
tantas Residências assim, se a gente não tem perna pra acompanhar os 
programas? Para poder a gente cuidar do principal, que é a qualidade dos 
programas? E aí, as discussões que aconteciam dentro da Comissão 
Nacional iam muito nessa direção, como é que a gente constrói 
condições pra acompanhar esses programas e garantir a qualidade 
desses programas de Residência? (Trecho de fala coordenadora MS) 

Por fim, as dificuldades relacionadas às incertezas de continuidade de 

financiamento federal para o eixo formação do PMMB apareceram na fala do 

coordenador 1. As mudanças políticas no cenário federal indicaram que não há 

garantia de prosseguimento do apoio financeiro federal aos municípios, 

comprometendo a continuidade dos programas municipais: 

Esse ano [2017] eu não pedi ampliação de vagas para o programa de 
residência, não só por achar que a gente não estaria estruturado, 
mas também porque o Governo [MS] afirmou, categoricamente, no 
meio do ano, que não iam abrir novas bolsas de residência. Fizeram 
essa afirmação e depois soltaram edital com mais financiamento de 
residência. (...) Então, essa insegurança que o próprio Governo 
causa, de estar lá na lei falando que vai ser daquele jeito e ele não 
respeitar a própria lei. Não interessa se mudou governo. É lei. Está lá 
escrito. Mas, ele não respeita a própria lei. Fica difícil. Cria uma 
insegurança muito grande pra gente. (Trecho de fala coordenador 1) 

Os incentivos federais para implantação dos PRMFC foram fundamentais para 

a viabilidade da expansão de vagas nesses programas. Entretanto, há que se 

considerar que o protagonismo municipal nessas proposições ocorreu a partir de 
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experiências bastante recentes e com poucos estudos relatados na literatura 

científica. A seguir, caminharemos para os depoimentos dos coordenadores locais, 

sobre alguns desdobramentos da implantação dos PRMFC na gestão municipal. 

Os reflexos iniciais da implantação dos PRMFC nos municípios 

A formação de profissionais NO e PARA o SUS vem sendo fortalecida desde a 

criação da PNEPS, em 2004. Cabe ressaltar, entretanto, que a viabilidade de 

formação em MFC em âmbito municipal conecta-se com a construção da PNEPS.  

Mais especificamente com relação à formação médica, como visto 

anteriormente na introdução dessa dissertação, a reformulação das DCN também 

considerou a importância da aproximação dos currículos com os serviços de saúde, 

com o SUS. O coordenador 1 conta que a aproximação com os estudantes de 

graduação na rede municipal foi um importante disparador para fortalecimento das 

atividades formativas em MFC na rede: 

Na Secretaria, mais ou menos em 2010, a gente começou a receber 
interno. Então a gente começou a agregar, fez um núcleo municipal de 
especialistas em medicina de família. Que foi fomentado pela própria 
faculdade quando eu e o outro coordenador começamos a ser docentes 
da faculdade. Então, a gente começou a puxar outros especialistas 
em medicina de família para serem preceptores do internato. (...) 
Enquanto outras faculdades têm a experiência do docente ir lá na unidade 
de saúde acompanhar o trabalho da unidade, mas ele é o docente que 
cuida dos alunos. Aqui não. A gente quis que os alunos fossem nas 
unidades em que o próprio médico já trabalhava, e ele fosse o 
preceptor. Então, como já tinha um número razoável de preceptor 
com especialização - que a gente precisou para a faculdade - a gente 
teve um pouco de facilidade também para conseguir esses 
preceptores também para a residência. (Trecho de fala coordenador 1) 

A coordenadora 2 também reforçou a importância de ter tido a presença de um 

gestor municipal, com vivências em processos de formação profissional: 

A gente tinha [no município] um Secretário de Saúde, que já tinha 
vivido essa experiência de implantar Programas de Residência - 
tanto médica quanto multiprofissional - em um município no estado 
do Paraná. (…) Então, ele já tinha alguma bagagem disso e interesse 
nisso. A frase que ele usava na época é ‘o SUS tem uma concepção de 
saúde muito ampla, muito boa, muito interessante. O que ele tem de 
problema na operacionalização é ter tripulação qualificada para poder dar 
conta do SUS’ (...). E aí, nesse sentido, os municípios, estados e união 
tinham que unir forças para poder formar pessoas para trabalhar no SUS, 
pensando em: ‘a universidade não prepara, exatamente, para atuar no 
SUS’. (Trecho de fala coordenadora 2) 
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É ela que também nos contou sobre as mudanças na organização da SMS, 

para compor a coordenação dos programas de residência médica e multiprofissional. 

Mas que o cenário favorável da presença do gestor municipal com interesse nessas 

ações não teve continuidade, pois as frequentes trocas de secretários de saúde não 

garantiram a prioridade dada por um dos secretários. Relatou que o grupo 

coordenador da residência foi influenciado, e acabou por se adequar conforme as 

perspectivas dessas mudanças, assim, inicialmente: 

(...) teve uma reforma administrativa, era começo de gestão. Foi 
incluída uma diretoria de área de educação em saúde, na mesma 
horizontalidade da diretoria de área atenção, de regulação, de 
urgência e emergência. Foi feito um movimento muito estruturante, 
naquele momento. Mas depois, nas outras reformas - que já teve mais 
duas ou três depois daquela - já foi retirado [o departamento]. Não tem 
mais a diretoria, se transformou numa divisão e também enxugou o 
número de cargos que tinha. De pessoas, não de cargos - os cargos são 
poucos, mas de pessoas. Então, hoje, a gente tem três técnicos e uma 
auxiliar administrativa. Fomos remanejados para dentro da diretoria de 
atenção básica, recentemente, na administração que começou esse 
ano. Então, éramos uma estrutura para a Secretaria inteira. E ela está 
sendo remanejada e localizada dentro da atenção básica. (Trecho de 
fala coordenadora 2) 

Afirmou que o programa só permaneceu no município 2, por haver um 

reconhecimento de sua importância: 

Eu acho que (…) a gestão - não é o gestor - a gestão toda, qual quer que 
seja - porque a gente teve uma instabilidade aqui -, de qualquer forma, 
ela enxerga que vale a pena ter o Programa de Residência, porque 
senão já teria saído. (…). Então, eu vou exemplificar e sustentar: 
pessoas que ficam muito incomodadas com o Programa de 
Residência, pensando que dá trabalho e que eu tenho que fazer as 
outras coisas são as mesmas pessoas que, em algum momento da 
conversa de reunião, de oficina trabalho falam assim "se não fosse 
o residente, a unidade não teria nenhuma utilidade para comunidade 
porque todas as atividades que estão tendo agora é porque tem os 
residentes lá. (Trecho de fala coordenadora 2) 

Parece estar claro, então, que, para a implantação de novos programas 

municipais de RMFC, as articulações internas entre prefeitura, gestão municipal da 

secretaria de saúde e unidades de saúde tomaram dimensões diferentes, se 

comparadas com os municípios que já haviam vivenciado experiências de formação, 

ao receber estudantes de graduação. Por exemplo, no município 1 o coordenador 

contou as argumentações utilizadas, para que pudessem ter o aval da prefeitura: 

Quando a gente convenceu o prefeito que o programa ia ser 
importante, o principal dado que o conquistou foi que 70% dos 
residentes permaneciam no município onde faziam a residência. E 
isso, naquele momento para o prefeito, era uma frustração muito grande 
dele. Porque ele tinha uma grande estrutura, a gente nunca teve problema 
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de atrasar salário, a gente sempre contratou médicos, nunca foi 
terceirizado. Nossos médicos, todos são 100% concursados e, 
mesmo assim, ele não conseguia segurar profissional ou não 
conseguia preencher todas as vagas. E, naquele momento, ele já 
prometeu também que faria de tudo, faria um acesso preferencial 
para esses egressos ficarem no município. (…) Então, quando a gente 
pediu as vagas, a gente pediu já mais ou menos equilibrado com o 
número de mais médicos. Só que, como é um desejo do prefeito que 
a gente tenha residência em todas as unidades de saúde, a gente 
está pensando em expandir o programa para conseguir, pelo menos, 
umas 30 vagas. (Trecho de fala coordenador 1) 
 

Associado aos processos indutores do MS, o encontro de atores institucionais, 

parecem ser facilitadores para a implantação da política localmente.   

Um outro movimento importante no município 2 foi o de qualificar e ampliar a 

contribuição de outras especialidades médicas e de outras áreas da saúde, na 

produção do cuidado. Assim, a presença do NASF, antes mesmo dos PRMFC, é 

também reconhecido como dispositivo facilitador:  

Outra coisa que o nosso município antecipou (…) foi o NASF. Porque, 
desde que a gente começou com a saúde da família no município, tinha 
um NASF já funcionado. Então, a gente tinha GOs principalmente, que 
davam suporte de matriciamento nas unidades (...) Então, a gente tem, 
uma tradição no município de ter uma educação permanente, até 
antecipando alguns movimentos do próprio Ministério. (Trecho de 
fala coordenadora 2) 

 
A entrevistada ressalta também a potência da articulação das residências 

médicas e multiprofissionais, pois:  

Os residentes da multi ficam praticamente nas mesmas unidades dos 
residentes médicos. Tem essa relação que a coordenação da multi 
também está junto com o NEP, está subordinada ao NEP. Algumas aulas 
foram a multi e a médica junto. A discussão de alguns casos 
complexos, falavam do ponto de vista médico e falavam do ponto de 
vista das outras especialidades também, das outras profissões. 
(Trecho de fala coordenadora 2) 

A coordenadora 3, por sua vez, destacou os movimentos realizados no seu 

município para a tentativa de estruturar programas de residência nas UBS. Relatou, 

como acontecimento importante, o fato de que o núcleo de Educação Permanente do 

município só passou a ter conhecimento de que já existiam três Programas de 

Residência Médica (PRM) no hospital municipal, a partir da tentativa de estruturação 

do PRMFC. Foi nessa fase que a gestão de todos os estágios de estudantes da rede 

passou a ser responsabilidade dessa mesma coordenação: 
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O que estava mais centralizado no hospital [dizendo sobre os 
programas de residência] está agora mais próximo de nós, da rede. (...) 
Porque a gente agora começou a entender como é que funcionam essas 
Residências. A COREME dessa residência é do hospital, mas ela tem 
braços na policlínica. E vários questionamentos surgiram: ‘como é que 
atendem os residentes como é essa relação com os médicos do 
município, com aqueles que são contratados, com aqueles que são 
efetivos?’ Então, foi um momento de abrir essa caixa. Entender tudo 
isso e regularizar. Então, eu acho que, a partir daí, a gente vai ter 
movimentos, por exemplo, com o fortalecimento da preceptoria [ao 
incorporar os especialistas]. (Trecho de fala coordenadora 3) 

O fortalecimento do núcleo de educação permanente no município 3, pela pauta 

da integração ensino-serviço, é um ponto importante, e vai sendo reafirmado ao longo 

da entrevista. Apareceram as aproximações deste núcleo com a coordenadoria de 

atenção básica, pois a necessidade de estruturar as equipes de saúde da família era 

pauta comum. Para o PRMFC, essa estruturação é essencial, pois compõe o “cenário” 

fundamental de atuação dos residentes. Para a coordenadoria de AB, a composição 

de equipes de ESF já era reinvindicação antiga de investimento por parte do 

município, como nos conta a coordenadora do município 3: 

Primeiro, mobilizar a Atenção Básica com toda a proposta dos Mais 
Médicos, da gente ir fortalecendo a Estratégia Saúde da Família na 
atenção básica. (…) por meio da implantação, da criação de um Programa 
de Residência em Medicina da Família e Comunidade. Eu me lembro de 
várias reuniões que a gente fez, pelo menos umas duas ou três, com a 
diretora da atenção básica. Ela na época dizia assim ‘bom, mas a gente 
tem que falar com o Secretário, porque como nós vamos implantar 
um Programa de Residência Saúde da Família se a gente não está 
fortalecendo a Atenção Básica?’ (…) Mas, de alguma forma, eu 
percebia que era uma agenda a mais pra ela pautar e pressionar a gestão, 
de algum jeito. Dizer [para o secretário de saúde] ‘olha, vocês não estão 
me ouvindo. Eu estou falando há um tempão e agora tem mais isso que 
vocês estão querendo que a gente faça?’ Então tinham várias vias aí. 
(Trecho de fala coordenadora 3) 

 
Uma fragilidade importante no município 3 resultou na reprovação do projeto 

de implantação do programa de RMFC pela CNRM, no final de 2015: a inexistência 

de pelo menos um profissional médico de família atuando no município.  

A coordenadora 3 contou que essa reprovação levou o município a pensar em 

novas perspectivas de atuação da coordenação de EP junto a SMS e prefeitura, pois 

possuíam até então uma rede de atenção à saúde mais “tradicional”, sem presença 

de médicos de família nas equipes de ESF, e isso precisava ser reorganizado, como 

por exemplo, fortalecerem o planejamento municipal para qualificação das ESF, tendo 

em vista, inclusive, a abertura da faculdade de medicina na cidade (durante o ano de 
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2016). Foi a partir daí que ocorreram inclusive investimentos para composição de 

novas equipes de ESF e contratação específica de profissionais de MFC.  

No município 1, por sua vez, o próprio contexto das atividades formativas já 

existentes na rede trouxe a coordenação do PRMFC para dentro do núcleo de EP 

municipal: 

Nossa residência está atrelada ao Núcleo de Educação Permanente 
[NEP]. O nosso Núcleo de Educação Permanente é tradicional. A gente 
tem capacitação semanal para os médicos da rede há, pelo menos, cinco 
ou seis anos, mas, há mais de dez anos, (…). E a estrutura da residência 
acabou entrando na estrutura do NEP. Mas, ainda, a gente não tem uma 
diretoria específica para o pessoal da residência e nem para o NEP. 
(Trecho de fala coordenador 1) 

Mesmo sendo programas relativamente novos, foi possível verificar que a 

própria entrada dos residentes na rede foi produzindo outros reflexos, corroborando 

com o que Neto, Oliveira e Antunes (2019) abordam sobre o contexto da MFC nos 

serviços de saúde dentro dos PRMFC:  

Uma primeira contribuição [da presença de médicos de família nas UBS] 
diz respeito à consolidação e à qualificação das residências em Medicina 
de Família e Comunidade, que tiveram um aumento importante de vagas 
após a implantação do Mais Médicos com a criação de 4.700 vagas, nos 
últimos três anos. Ingressar na preceptoria dessas residências, investir 
em sua própria formação docente, pressionar pela melhoria dos campos 
de prática parece ser tarefa central neste momento do país para garantir 
a consolidação de modelo de atenção à saúde centrado na atenção 
primária à saúde (NETO, OLIVEIRA e ANTUNES, 2019, p. 4). 

No município 1, pareceu ser mais evidente que a presença dos residentes de 

MFC nas UBS e na relação com as outras especialidades médicas, e trouxe reflexos 

importantes para a qualificação do cuidado, por terem favorecido a reorganização de 

protocolos de regulação para outros pontos da rede: 
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Eles [residentes] ficam seis meses comigo [coordenador 1], uma vez por 
semana, vindo na regulação. E, como TCC [trabalho de conclusão de 
curso] da minha disciplina, eles têm que entregar um protocolo. Então, 
os primeiros protocolos que foram entregues e já estão em uso, e 
por exemplo, o encaminhamento para o mastologista, que a gente 
tinha uma fila de 1000 pacientes aguardando mastologia sendo que, 
essa fila ia demorar, no mínimo, uns dois anos pra encerrar. E, com 
esse protocolo, no momento a gente não tem fila nenhuma para o 
paciente. Ele pode passar na mesma semana com mastologista, sendo 
que a gente nem precisou contratar um mastologista pra rede. [...] Então, 
isso acabou também sendo um diferencial porque a gente institui no 
nosso programa de residência também - e a partir desse ano também no 
internato - um componente de regulação. Porque eu entendo também 
que a regulação é algo que vai estar cada dia mais presente no dia a 
dia do médico. Tanto nos convênios quanto nas prefeituras para 
racionalizar a mão de obra mesmo. Então, cada vez mais, a gente 
quer que eles entendam como funciona a regulação também para a 
especialidade. (Trecho de fala coordenador 1) 

No município 3, os reflexos foram mais significativos no processo da integração 

ensino-serviço e fortalecimento das ações de EP nas UBS. Em 2017, conseguiram 

estruturar uma série de oficinas com a rede, e também encontro municipal com 

participação de representantes de toda a rede de serviços de saúde e instituições de 

ensino com as quais estabelecem parceria. A coordenadora 3 referiu que tem sentido 

abertura para propor mudanças curriculares (de disciplinas em que parte do currículo 

formativo acontece na rede municipal) das instituições de ensino que são parceiras, e 

tem tido uma ação protagonista nessa aproximação: 

A gente conseguiu fazer com as sete unidades que já estão recebendo 
estudantes da Faculdade de Medicina, a gente fez oficinas com os 
trabalhadores de cada uma dessas sete unidades para entender o 
que eles pensavam sobre a presença de estudantes, de estagiários; 
o que eles sabiam sobre tudo isso e quais eram as impressões. A 
gente foi in loco trabalhar com as equipes. E terminamos o ano com uma 
grande oficina municipal de integração ensino-serviço. Porque ainda se 
tem muito preconceito. Ainda se tem muitas dificuldades na lida com os 
estudantes e estagiários (…). Nessa última oficina participaram 
representantes de todos os serviços. Trabalhamos com metodologias 
ativas, com o protagonismo dos grupos, identificação de questões pra 
gente planejar o próximo ano. ‘Como é que a gente diminui essa distância 
das universidades?’, esta ideia (...) Às vezes, eles estudam uma 
disciplina no início do ano, uma disciplina teórica e vão fazer a 
prática dela no final do ano. Às vezes, as disciplinas são curtas, de 
uma semana. A gente está querendo cada vez mais fazer gestão 
disso e dizer ‘olha, não dá. Você tem um conteúdo X, por exemplo, 
Saúde coletiva. Como é que você vai trabalhar Saúde Coletiva sem 
visita aos territórios?’ Então, a gente está se organizando para cada 
vez mais, estreitar essa conversa. Isso ainda é um projeto, mas a gente 
já pensa, já tem algumas estratégias para fazer isso para 2018. (Trecho 
de fala coordenadora 3) 
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Ela trouxe ainda uma perspectiva regional da integração ensino-serviço, já que 

dentro da região de saúde essa discussão ainda era incipiente. Essa articulação 

sempre se deu de forma muito frágil, sendo quase nula a relação das universidades 

com os NEP dos municípios.  

Mas, a partir do momento em que os NEP tiveram como incumbência 

estabelecer termos de parceria com as Instituições de Ensino Superior - IES, viram-

se com potência nas “próprias mãos”, para colocar em prática os pontos da PNEPS 

que envolviam a integração ensino-serviço. Destacou, ainda, que tem vivenciado 

maiores relações com as IES, e tem sido possível compreender melhor a fragilidade 

dos currículos universitários, com relação às demandas de saúde coletiva/SUS: 

(...) na educação permanente, a gente buscava muito - ou no primeiro 
momento, lá nos pólos de educação permanente lá em 2003, 2002, 2004, 
nas primeiras conversas com as universidades - não mais aceitar projetos 
prontos. Porque para produzir um projeto de formação em serviço 
ouvindo as necessidades é muito mais complexo do que a própria 
universidade trabalhar a partir de algo que ela tem como 
necessidade dela. Então a gente tinha uma participação incipiente das 
universidades nos núcleos regionais de educação permanente, quase 
nula eu diria. Nula em muitos anos. (...) A gente foi entendendo o 
problema de como as disciplinas de estágio vão acontecendo, como 
é essa relação entre teoria e prática. Se fala muito da necessidade 
de trabalhar a partir da práxis, mas isso é muito fragmentado. A 
minha aproximação com Programa Mais Médicos e a tentativa de 
implantação do Programa de Residência Médica trouxe novas 
estratégias, também para Educação Permanente em Saúde (…). Então, 
é como se eu não tivesse ainda entendido como é que eu poderia 
fazer, pensando no quadrilátero. Porque a ideia de instituição de ensino 
que a gente tinha na Educação Permanente era ‘vamos chamar as 
universidades para participarem dos núcleos de educação permanente, 
eles têm que vir.’ E a gente não conseguia muito isso. Então, hoje, com 
as instituições de ensino mais próximas e com a compreensão do 
que é fazer ensino, serviço e fazer formação em serviço, acho que, 
como eu penso Educação Permanente, é muito diferente hoje. 
(Trecho de fala coordenadora 3) 
 

A consideração da coordenadora traz uma dimensão de relação mais 

aprofundada dos eixos da EP, que é o da integração ensino-serviço, e as fragilidades 

de execução real desse eixo no cotidiano do SUS. Para ela, o PMMB traz a 

possibilidade de ampliação das “pernas” da universidade conjuntamente aos 

municípios, nas unidades de saúde, mas também nos espaços de gestão do SUS.  

 Tal processo nos parece remeter ao que Ceccim e Feuerwercker (2004) 

consideram sobre a condição que tais instituições teriam de “reconstituírem a si 

mesmos”, ao considerar a potência educacional dos espaços de produção do cuidado 

no SUS, pela ótica da EP: 
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As instituições formadoras e os municípios, no caso da formação para 
a área da saúde, possuem a condição de reconstituírem a si mesmos, 
pois tradicionalmente um é o campo de exercício do ensino, e o outro 
o campo de exercício dos serviços. Quanto maior o 
comprometimento dessas instancias, maior a imposição ética de 
mudarem a si mesmas. A educação em serviço reconhece os 
municípios como fonte de vivências, autorias e desafios, lugar de 
inscrição das populações, das instituições formadoras, dos 
projetos político-pedagógicos, dos estágios para estudantes e de 
mobilização das culturas. A educação permanente em 
saúde/educação em serviço contribui para interfaces, interações e 
intercomplementariedades entre estados e municípios na construção 
de um sistema único para a saúde, incentivando todos os processos 
de gestão descentralizada e colegiada do SUS, no tocante à 
construção e à produção de conhecimento no interesse do SUS 
(CECCIM e FEUERWERKER, 2004, p. 56) – grifos nossos. 

A composição de uma rede formadora vai aparecendo, então, como uma 

estruturação de parcerias entre diversas instituições e suas especificidades. A 

Educação Permanente em Saúde parece ter um papel central nas novas relações que 

vão sendo estabelecidas entre municípios e as IES.  

O forte papel indutor do MS no financiamento e apoio aos municípios ganha 

visibilidade em lacunas que não seriam possíveis de preencher sem incentivos 

federais, como a formação de preceptores e ampliação de financiamento da ABS. Isso 

mostra a construção de uma política de formação “ramificada”, ou seja, que foi sendo 

traduzida pelos municípios na estruturação de processos de gestão educacional, para 

implantação dos PRMFC.  

A mobilização de profissionais de MFC da própria rede municipal também 

aparece como movimento potente na composição da equipe de coordenadores locais, 

sendo que as principais dificuldades locais estão ligadas às mudanças políticas nos 

municípios (troca de secretários de saúde), e no governo federal, pela insegurança de 

continuidade das ações de fortalecimento da ESF.  

No próximo capítulo, abordaremos como essas relações vão compondo a 

estrutura dos programas de residência municipais, a partir das experiências dos 

municípios 1 e 2, na execução dos novos PRMFC. 
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CAPÍTULO 2 – COORDENADORES E EGRESSAS FALAM SOBRE OS 

PROGRAMAS MUNICIPAIS RMFC 

Então esses momentos de transformação institucional, a essas forças 
que tendem a transformar as instituições ou também a estas forças 
que tendem a fundá-las (quando ainda não existem), a isso se chama 
o instituinte, forças instituintes. São as forças produtivas de lógicas 
institucionais (BAREMBLITT, 2002, p. 29). 

Nesse capítulo, serão abordados os principais pontos que caracterizaram a 

estruturação das práticas formativas nos serviços municipais de saúde, suas 

dificuldades e potências, a partir das falas de coordenadores de PRMFC municipais e 

das residentes egressas. 

Pelas entrevistas, procurou-se acessar a “vida” dos programas, como os 

municípios os estruturaram e como foram implantados os PRMFC. No município 1, o 

coordenador nos contou que, desde o começo do PMMB, o grupo atual de 

coordenadores do PRMFC era contrário ao provimento emergencial, mas foi 

percebendo que esse seria um caminho inevitável do PMMB. Ficou claro para eles 

que, ao estarem vinculados a processos de gestão municipal, deveriam caminhar para 

a implantação do programa municipal de RMFC. 

Começou quando a gente passou a fazer parte do programa Mais 
Médicos. A gente tem um tutor no município e vários supervisores do Mais 
Médicos. Eu sou supervisor. E a gente, no começo, foi até bastante 
contrário ao Mais Médicos, num primeiro momento. Mas, depois que 
saiu a Legislação e a gente passou a ler e passou a mais ou menos 
entender o programa, a gente viu uma grande oportunidade para 
abrir [o programa de residência]. Na verdade, a gente pensou – num 
pensamento meio estratégico que a gente teve – a gente pensou que, 
na verdade, era um caminho meio que obrigatório. (...) E quando a 
gente pegou a lei e viu que o objetivo da lei era, justamente, que esses 
mais médicos da fase de provisão fossem substituídos por 
residentes, a gente viu aí um caminho meio que obrigatório da gente 
fazer a residência. (Trecho de fala coordenador 1) 

É importante lembrar que os coordenadores do município 1 são médicos de 

família e comunidade que atuam no município, mas também em espaços da gestão.  

Cinco planos se revelaram, durante as entrevistas, como pontos analíticos para 

estruturar essa narrativa onde coordenadores e egressos falam do PRMFC. São eles: 

integração ensino-serviço; o papel dos preceptores; a produtividade; o trabalho em 

equipe; e os interesses políticos.   
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Relação serviços de saúde e universidade: do imaginário organizacional 

à integração ensino-serviço 

A tradicional separação entre o que seriam as organizações responsáveis por 

formar profissionais para atuação no âmbito da saúde e aquelas que são o campo de 

atuação do profissional especializado, é abordada por Petta (2011), como ponto a ser 

tencionado pelos processos formativos na modalidade residência. 

Por ser uma modalidade de formação baseada na prática, 
promovendo a inserção do médico recém-formado no processo de 
trabalho dos serviços de saúde, a residência médica tem um 
importante impacto para as práticas do Sistema de Saúde, na medida 
em que os saberes e culturas da formação institucionalizada são 
projetados para o mundo do trabalho. A residência médica é, assim, 
influenciada e influenciadora da conformação profissional e das 
práticas em saúde. Em decorrência dessa característica ambivalente 
da residência médica, formada pela intersecção entre ensino e 
trabalho, é preciso que seja entendida e tratada de modo 
articulado com as políticas públicas de saúde e de educação 
(PETTA, 2011, p. 37) – grifos nossos. 

Há que se considerar que essa espécie de separação entre “lugares” onde se 

aprende (lugares da reflexão e da crítica) e “lugares” onde se trabalha, no caso dos 

profissionais de saúde é uma divisão que não se sustenta, pois é no mundo do 

trabalho e da prática que a formação vai continuamente ocorrendo. Ou seja, a busca 

pela integração entre o ensino-serviço, desde os níveis mais locais de organização do 

sistema, tem sido base das políticas de formação de profissionais NO e PARA o SUS, 

como bem abordam Ferla e Pinto (2017): 

A implementação de mudanças sempre envolve uma travessia entre 
o visível/sabido e a fronteira da produção de outras alternativas para 
aprender e desenvolver o trabalho. Aqui está o interesse predominante 
na análise que se faz das experiências de articulação entre o ensino e 
o trabalho no interior dos sistemas de saúde locais: como organizam 
as travessias entre aprendizagem e trabalho, entre ensino e o 
fazer cotidiano dos serviços, como superam as distâncias entre 
as instituições e a fragmentação do fazer institucional. Esses 
modos de fazer, também são revezamentos do trabalho no cotidiano 
e os conflitos e dificuldades precisam ser vistos na dimensão 
micropolítica. Nessa dimensão é possível observar, por exemplo, a 
organização tecnológica do trabalho e o desenvolvimento de 
tecnologias, inclusive de tecnologias leves, para superar os impasses 
do cotidiano e, entre outras questões, como se desenvolve o trabalho 
em equipe, que é nó górdio do cuidado e da gestão. Tensões entre o 
fazer da gestão, do cuidado, da participação e da formação, que 
constituem o que a literatura denominou como “quadrilátero da 
formação”, também se expressam e geram saídas que desenvolvem 
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as práticas e produzem conhecimentos e tecnologias úteis, 
constituindo links construtivos entre a formação e o trabalho (FERLA; 
PINTO, 2017, p. 11-12) – grifos nossos. 

Feitas essas primeiras considerações teóricas, vamos ver como os atores 

entrevistados comentaram a relação ensino-serviço.  A coordenadora 2 ponderou que 

há dificuldades de integração entre o SUS municipal e a formação pelas 

universidades, reforçando que muitas vezes isso não acontece, pela falta de olhar das 

universidades para as necessidades do SUS: 

Vivi a dificuldade do serviço em dizerem O problema da integração não é 
só a gente aqui. O problema é que eles vêm pra fazer uma coisa e às 
vezes isso não corresponde à necessidade. A gente está com uma 
necessidade hoje, premente. Um exemplo que eu vivi bastante e a 
questão das arboviroses, da dengue na época. A universidade não vem 
pra conversar sobre isso, sobre o território ou sobre a saúde num conceito 
amplo e vem com um aluno pra fazer alguma coisa muito específica que 
não corresponde, não está ligado com a necessidade do SUS. (Trecho de 
fala coordenadora 2) 

Entretanto, mesmo com essas dificuldades reconhecidas na construção dos 

PRMFC, uma das primeiras demandas que aparecem nas falas dos coordenadores 

entrevistados é a importância da parceria com as universidades, mesmo que pontual, 

em particular na estruturação do componente teórico 22  do currículo dos PRMFC 

municipais. No município 1, o coordenador falou da importância da universidade ao 

comparar as diferenças entre a necessidade para formar os internos e para formar os 

residentes:  

Como a gente já tinha essa experiência com a universidade, a gente já 
tinha um impulso. Mas lógico que foi uma complexidade maior, porque é 
um desafio muito maior do que você formar internos. Porque os internos, 
eles estão passando. Eles ficam um ou dois meses no município.  E 
eles ficam mais no atendimento prático. Com a residência médica, a 
gente teve que fazer uma carga teórica muito maior. Então, a gente 
começou e acabou destacando uma profissional para fazer essa 
coordenação da carga teórica, que também é uma especialista com 
residência médica e tudo. Ela acabou ficando responsável por essa 
parte teórica. Ela não é preceptora, ela é mais apoiadora. Outra coisa, 
que eu acho que ajudou nosso programa, é que a gente colocou uma 
estrutura com preceptores e apoiadores. (Trecho de fala coordenador 1) 

Por mais que os PRMFC estudados não tivessem estruturado uma parceria 

formal com a universidade na composição da coordenação do programa, a relação 

com a universidade dentro das UBS já acontecia, principalmente pela formação de 

 

22 Pela Resolução n° 1, de 25 de maio de 2015 da CNRM (BRASIL, 2015e), que estabelece os requisitos mínimos 
para a RMFC de dez a vinte por cento da carga horária total dos programas, deve estar destinado à carga horária 
teórica. 
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estudantes de graduação em medicina, mostrando um acúmulo de experiência dos 

municípios na inserção de estudantes no cotidiano das UBS, inclusive com 

resistências por parte dos alunos de graduação já reconhecidas, como nos explicou o 

coordenador 1, nesse exemplo: 

A universidade não tem sede aqui. A sede dela é em outro município, 
e parte do campo vem fazer para cá. O que foi uma decisão 
extremamente corajosa, porque no início os alunos [graduação] 
reclamavam muito. Felizmente, a gente nunca teve problema com 
aluno nenhum deles entrarem nas comunidades. Mas, no começo, foi 
um impacto muito grande para eles. Então, eles ficavam receosos de 
ir nessas unidades. Hoje em dia, eles gostam muito do estágio. Muitos 
vêm fazer estágio optativo do sexto ano. E alguns vão prestar 
residência esse ano. A gente espera que venha. O ano passado já 
teve uma ex-aluna dessa universidade que veio fazer residência, mas 
ela acabou desistindo. Mas a gente imagina que, esse ano, dois ou 
três vão começar e imagino que vão ficar mesmo. Melhorou muito o 
perfil também. (Trecho de fala Coordenador 1) 

Sobre a relação entre as UBS que recebem graduandos e residentes, o 

coordenador 1 disse que esta ação já está incorporada: 

(...) no dia a dia das unidades. Quando a gente introduz uma unidade 
(UBS) nova, é sempre um pouquinho difícil. Teve uma unidade esse ano 
que a gente teve um pouquinho mais de dificuldade. Mas incorporou 
[os residentes]. Agora, lógico que as unidades que a gente tem mais 
dificuldade de introduzir a residência - mas seria a mesma 
dificuldade de introduzir a medicina de família - são as unidades que 
até hoje são UBS tradicionais. (Trecho de fala Coordenador 1) 

 
Mais especificamente, o município 2 enfrenta um outro tipo de conflito. Logo 

após solicitarem o credenciamento do novo programa de residência médica municipal, 

disputas com a universidade apareceram, principalmente pelo descrédito com relação 

à qualidade desse novo programa, quando comparado com programas da 

universidade. Ao longo da fala, a coordenadora 2 reconheceu os desafios a serem 

enfrentados, mas referiu que só aconteceu por ser um projeto de interesse da gestão 

central da SMS, na época: 
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Quando ele [o secretário municipal de saúde anterior] trouxe a proposta 
de implantar o Programa de Residência Médica, eu confesso que fiquei 
muito assustada pensando ‘uma secretaria municipal dá conta 
disso? Qual vai ser o corpo docente? Como é que a gente vai dar 
conta disso?’ Porque a gente vivia um Programa de Saúde da Família 
já fragilizado. Naquele 2013, quando foi o momento da proposta, houve 
uma situação muito delicada que é a instituição de ensino [universidade 
dentro do mesmo município] se sentir traída pela prefeitura, causar 
muita estranheza e, nas conversas, houve até alteração mesmo de tom 
de voz, de falar ‘como que a Secretaria de Saúde ia fazer um Programa 
de Residência, sendo que já tinha uma instituição de ensino? Não 
era preciso fazer, então que à secretaria coubesse o papel dela só 
de ser parceira e não a proponente’. A instituição de ensino já tinha um 
Programa de Residência, mas nunca tinha tido um residente. (...) 
Então foi muito questionamento e pouca parceria, naquele momento. 
Estou dizendo instituição com instituição. Parceiros avulsos, de 
cada um, eu acho que houve porque sempre teve. Então, teve uma 
estranheza no momento, mas depois teve uma aproximação. Mas como 
instituição, não houve uma aproximação mesmo. Acho que isso é o que 
atrapalhou muito. (Trecho de fala coordenadora 2) 

Ela ainda reforçou que, parte das críticas da universidade sobre implantarem 

um programa de residência médica próprio, passaram pelo fato de que esse programa 

teria necessariamente uma maior relação com a rede de serviços e não ficaria restrita 

aos serviços universitários: 

Eu creio que esse estranhamento tem a ver com as secretarias 
municipais de saúde terem assumido Programas de Residência, tem 
a ver com residência em rede. Porque sempre há uma crítica ‘ah, mas 
essa residência é em rede’. E eu penso que, mesmo sendo um programa 
de Residência de instituição de ensino, ela deveria atuar na rede. Ela 
recebe bolsa do SUS e não vai formar pro SUS? A pessoa não vai 
atuar na rede? Não vai experimentar nenhuma atuação na rede, nem 
complementar? Eu fico espantada, mas a crítica é ao contrário. 
(Trecho de fala coordenadora 2) 

Nesse trecho, apareceu a percepção da coordenadora de que devem formar 

profissionais PARA o SUS, e a importância de estarem sendo formados com um olhar 

para a rede. Essa questão será trabalhada com mais detalhamento adiante.  

Em seguida, a mesma coordenadora apontou que, mesmo não sendo uma 

instituição formadora, há decisões que envolvem escolhas pedagógicas, que teriam 

ação direta e efetiva nas unidades de saúde, e que poderiam ser feitas em parceria 

com a universidade. Exemplificou: 
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Na Medicina de Família a gente não tem o TCC porque é facultativo, não 
é obrigatório. A gente teve da primeira turma e foi em parceria com a 
universidade [do mesmo município]. Os quatro residentes, naquela 
época. E depois a gente não teve mais o TCC. Mas eles escrevem 
artigos, participam de congressos. A gente optou por quem quisesse 
fazer um projeto de intervenção na comunidade, a gente faria um 
projeto de intervenção. E a gente tem um corpo docente. Nesse corpo 
docente a gente tem pessoas com mestrado, pessoas com doutorado. 
(Trecho de fala coordenadora 2) 

De certa forma, parece que a implantação de um programa de residência 

municipal inevitavelmente passará por uma integração entre as práticas de formação 

e de cuidado em saúde. Todavia, as formas específicas do “funcionamento” de cada 

instituição são diferenciadas, como nos apontou a entrevistada 1, desde o horário até 

o preparo dos preceptores: 

Não é igual na universidade, que as vezes tem ambulatório com 
horário de atendimento alternativo. Aqui a gente tem o horário 
comercial mesmo. (...) No município a gente fica muito a mercê dos 
profissionais da rede, que nem sempre estão preparados, capacitados 
para ser preceptores. A gente acompanha os especialistas que tem o 
melhor perfil, mas não necessariamente é qualificado, então às vezes a 
gente perde um pouco a qualidade de ver isso. Então eu imagino que, 
dentro de uma universidade, onde [os] preceptores estão inseridos 
na universidade talvez entendam melhor a nossa posição como 
médico de família (Trecho de fala entrevistada 1). 

No caso dos municípios, por terem de estruturar um currículo formativo e fazer 

a gestão educacional do PRM, de certa forma é possível afirmar que passaram a 

utilizar linguagens e estratégias pedagógicas, tradicionalmente vinculadas ao “fazer” 

da universidade. Buscaram uma mescla entre esses dois “mundos” (da formação e do 

trabalho em saúde), mas a busca por um modo acadêmico de formação, mesmo fora 

do aparelho formador, apareceu na fala de uma das residentes egressas, por 

exemplo, nos “modos de ser” da preceptoria. Com a diferenciação entre encontrar a 

teoria validada pelo olhar científico padronizado da universidade, e a prática cotidiana, 

empírica, nos serviços municipais: 

O Dr. Alecrim [nome fictício], ele foi um dos melhores preceptores que já 
tivemos. Ele é acadêmico. Se tem uma pessoa metódica e acadêmica, 
é ele. Eu gosto disso. Tanto que ele ajudou a gente no nosso TCC [do 
curso de formação de preceptores], ele foi impecável. (Trecho de fala 
entrevistada 1) 

Ainda questionada sobre as diferenças entre a residência na universidade e no 

município, a entrevistada 1 apontou duas diferenças importantes:  
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Olha eu acho que as oportunidades poderiam ser maiores [na 
universidade – na escola médica], assim de contato com pessoas que 
estão lá dentro fazendo a parte cientifica do negócio. Por que aqui a gente 
tem a prática, prática questionável e muito boa. Mas a parte teórica, a 
questão de estar mais envolvido com a parte científica eu sinto falta. 
Por que não é tão cobrado quanto é numa universidade. Eu tive 
contato com pessoas que fizeram em universidades e eu acho que 
isso foi a grande diferença. (...) Por que as universidades tentam colocar 
de melhor qualidade, tentam colocar todos os profissionais. Aqui não, 
como eles não querem um padrão na rede... não tem isso, eles estão 
fazendo o movimento contrário, de levar a residência como 
qualificadora da rede, e não levar a residência em um lugar que já 
esteja qualificado. (Trecho de fala entrevistada 1) 

Porém, as universidades da região apareceram como suporte importante 

também para as atividades práticas em ambulatórios de especialidades ligados a elas, 

que não fazem parte da rede municipal e vice-versa. A integração entre a Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) e as universidades pareceu então acontecer em resposta 

às necessidades formativas e curriculares da graduação e pós-graduação, como 

explicitou uma egressa, que mostrou a importância da “mescla” dessas duas 

organizações. Isso foi apontado como ponto positivo: 

E tinha essa ligação com a universidade, que eu achei interessante. E 
nesse ponto poder rodar nos ambulatórios deles, que assim são 
ambulatórios já sedimentados, com pacientes, estruturados, com 
preceptores que estão lá pra isso, fez diferença na minha formação. 
Rodamos em ambulatórios de especialidades dentro da universidade e 
na policlínica que era municipal. E aí os alunos da universidade 
também rodavam em ambulatórios que eles não tinham, por exemplo 
o de tuberculose. Eles iam para a policlínica. (Trecho de fala 
entrevistada 4) 

Nesse outro trecho, a entrevistada 3, residente egressa, ponderou que, na sua 

formação, ter acesso aos preceptores que se conhecem e se falavam na rede 

municipal trouxe uma perspectiva melhor para a realização do estágio. Percebe-se, 

uma separação clara entre os espaços de formação nos ambulatórios de 

especialidades ligados à universidade e aqueles espaços da rede de serviços 

municipais:  
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É, por que por exemplo, aqui é uma rede, então eles se conversam 
[falando sobre os estabelecimentos da saúde ligados, sob a gestão da 
SMS]. Por exemplo, [o ambulatório] da cardiologia que eu passei algumas 
vezes lá, [na universidade] tem preceptor meu que nem conhece esse 
preceptor que está lá [na universidade], pois foi um convenio que a 
prefeitura estabeleceu e só recebeu o dia e horário para que os alunos 
estivessem lá. Tivemos um pouco dos estágios na rede e um pouco lá na 
universidade. Daí se eu falasse do preceptor daqui [da rede 
municipal] por exemplo, eles se conhecem, estão na rede, alguns a 
mais de quinze anos. É mais acessível pra falar assim: vamos 
diminuir a sua agenda quando os residentes vierem? Vamos 
aumentar, duplicar? E lá com o pessoal da faculdade não, porque é 
outro serviço, outra dinâmica, eles têm a própria agenda deles. Se 
conseguissem colocar tudo aqui no município, acho que ficaria melhor 
essa parte dos especialistas. Agora que está com a residência multi, deve 
estar diferente. (Trecho de fala entrevistada 3) 

Também apareceu nos depoimentos a falta de uma parceria mais consolidada 

com a universidade, principalmente por entenderem que práticas pedagógicas, como 

o uso de metodologias ativas de ensino-aprendizagem e/ou cursos de especialização 

a distância, poderiam potencializar a execução do componente teórico do currículo 

dentro dos municípios. Essa busca foi lembrada pela entrevistada 4: 

Mas a parte teórica, tentaram suprir com o UNASUS23, que foi exigido da 
gente que cursássemos. Foi um jeito de estudo. Essa pós, em 
preceptoria foi fantástica, durante a residência. Tinha muita bagagem, pra 
gente conseguir fazer a pós, a gente tinha que estudar muito, então a pós 
não fazia parte da residência, ela não pode ser incluída no programa. Mas 
ela deu uma bagagem pra gente, indiscutivelmente, durante a residência, 
a gente fez duas pós-graduações. Então falar assim, ficou faltando a parte 
teórica tradicional na residência. Mas a pós da UNASUS foi exigida da 
gente dentro do programa como carga horária inclusive, de estudo. 
Então, teve um respaldo, mas era EAD. (Trecho de fala entrevistada 4) 

Nesse outro trecho, coordenadora 2, explicou como se deu essa relação com 

a universidade, na composição do componente teórico específico da MFC. Em seu 

município, a experiência ainda recente (a partir de 2013) de ampliação das ESF, 

caracterizou a necessidade de suporte da universidade na composição teórica sobre 

o modelo de atenção à saúde, baseado em serviços de ABS com ESF: 

 

23 A Universidade Aberta do SUS (UNASUS) é um programa da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde (SGTES), do Ministério da Saúde, que cria condições para o funcionamento de uma rede colaborativa de 
instituições acadêmicas, serviços de saúde e gestão do SUS, destinada a somar esforços em educação 
permanente dos trabalhadores do SUS. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, [S.I.]) 
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Deixa eu falar outra coisa que eu acho que também é importante citar: 
Quando teve a oferta de especialização em saúde da família, a gente 
incluiu os nossos residentes. A parte teórica da medicina de família que 
é referente à parte geral, das diretrizes de Saúde da Família, da política 
do SUS, a gente teve junto com o da [Universidade Federal de São Paulo] 
UNIFESP, que pelo UNASUS foi a UNIFESP pra gente. Então eles tinham 
a parte do curso pela UNIFESP e, no nosso encontro presencial a gente 
trabalhava em cima dos problemas. Isso no R1 [Residentes do 1º ano]. 
No nosso R1, o teórico a cada quinze dias é integrado com a multi. Essa 
é uma coisa que desde o começo a gente faz integrado no R1. A gente já 
teve turma que não gostou disso, turma que no começo estranhou ter 
integrado, porque a expectativa dele é ter só a discussão clínica. E 
depois eles mesmos, num grupo focal que eu fiz no meu mestrado 
eles valorizaram isso, lá no final da Residência. (...) E a gente 
conseguiu, a gente falou ‘vamos aguentar a crítica porque depois vai ser 
importante pra eles’. (Trecho de fala coordenadora 2) 

Percebe-se que o município utiliza o curso de especialização lato sensu a 

distância sobre Estratégia de Saúde da Família da UNASUS, como uma saída para 

compor o conteúdo teórico do PRMFC, entrando como componente obrigatório no 

currículo formativo para os residentes.   

Mesmo com o desafio dos municípios de estruturar a carga teórica dos 

programas, há atividades que assumem características pedagógicas significativas aos 

residentes, e a importância de uma formação individualizada. É assim que uma 

residente egressa destacou como uma das cenas marcantes da sua formação, 

quando foi perguntada pela pesquisadora: 

Acho que foi uma das primeiras aulas da Dra. Margarida [nome fictício], 
ela formou lá na USP [Universidade de São Paulo]. Ela fez a residência 
lá. E assim... ela ia dar aula pra gente de montar caso clínico complexo. 
E aí a gente foi normal para o atendimento de manhã e de tarde era com 
ela. Daí nós cinco almoçamos e ficamos pensando ‘Ai meu Deus como 
será essa mulher de montar caso clínico?’, porque na faculdade, na 
clínica médica, montar caso clínico era um terror! Você tem de saber 
o paciente de cabo a rabo e ao avesso, e exames e tudo isso. Aí, a 
gente ficou meio tenso na hora do almoço. E como é corrido no serviço 
a gente nem revisou a parte de clínica médica, pra gente ir. Daí quando 
a gente chegou lá, ele fez uma rodinha e cada um ia falar sobre si... 
marcou muito! Foi só isso a primeira aula de caso clínico, a gente não ia 
fazer o caso clinico do paciente... a gente ia primeiro se conhecer... daí 
ela contou a história dela, que tinha uma filha, de como caiu na medicina 
de família... e depois foi a nossa vez de contar. Daí, daquilo ali a gente 
começou a fazer com os pacientes, a dona Maria vem aqui e toma 
“isso, isso e isso...” Não! Quem é a dona Maria, o que ela faz... isso 
foi muito marcante pra mim! A gente imaginava que ia ser uma coisa 
horrível fazer o caso clínico com aquela mulher que veio lá da USP, e tal... 
mas era maravilhosa! (Trecho de fala entrevistada 3) 

O olhar da preceptoria nesse acompanhamento mais individualizado dos 

residentes nas UBS apareceu como ponto chave dos programas:  
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Tenho o contato com a coordenadora da COREME [Comissão de 
Residência Médica] até agora, ela é maravilhosa! Fantástica! Inclusive 
isso talvez seja dela, e um dos motivos de eu ter ficado foi a minha 
preceptora e a coordenadora 2. Por que a minha preceptora nem tanto, 
mas a coordenadora 2 tentava ver a deficiência de cada um, porque 
as formações nas graduações também não são perfeitas. Assim 
como nas residências, tem algumas deficiências, tem as maiores 
qualidades e as deficiências. Então ela tentava para cada um, focar 
mais nas deficiências e desenvolver as habilidades que já tínhamos. 
(...) Na hora de pegar no pé, a coordenadora 2 pegou, colocou estágio, 
fui pra universidade, fiz o estágio lá de urgência e emergência, ela tentou 
assim suprir de todas as maneiras para que eu saísse como uma 
residente bem formada. (Trecho de fala entrevistada 4) 

É inegável que, para as entrevistadas, a universidade foi reconhecida como o 

lugar do conhecimento acadêmico cientifico. Um certo senso comum surgiu nas falas 

das egressas, de que a residência nos municípios seria para qualificar o cuidado, e 

que a residência nas unidades universitárias, ligadas às faculdades de medicina, 

seriam organizadas para qualificar os residentes. Entretanto, nuances surgiram nessa 

percepção tão difundida, e mais complexa do que isto, pois sabe-se o quanto os 

serviços e seus profissionais são produtores de conhecimento, e o quanto há na 

universidade a reprodução de conceitos, concepções e práticas, não necessariamente 

mais adequadas para formação e para o cuidado em saúde.  

Apontaram ainda a existência de preceptores na própria rede com capacidade 

para dar o aporte teórico necessário, e vão além, as práticas dos serviços da rede 

parecem ser mais dialógicas, com maior proximidade entre os profissionais-

preceptores. A saída encontrada pelos coordenadores municipais para propiciar o 

conteúdo teórico, a partir de diferentes parcerias com os cursos de especialização 

realizados pelas universidades, é também uma modalidade da relação universidade-

serviços. Vale ressaltar que a existência de uma faculdade de medicina no município 

não foi, em si, um facilitador para essa relação.   

Ou seja, como vimos, há um imaginário organizacional por parte das egressas 

e coordenadores, do que seriam atividades mais “típicas” da universidade, e outras 

dos serviços de saúde municipais, mas que vão sendo cada vez mais mescladas pela 

inclusão de práticas de ensino nos serviços. Essa interação tomou contornos 

específicos, ao trazerem a relação com os preceptores. Que a seguir serão abordadas 

com mais detalhes.  



 77 

 

O papel dos preceptores no processo formativo, uma atuação em 

permanente construção 

Botti (2009) estudou o papel da preceptoria na formação de residentes médicos 

em um hospital de ensino, considerando que as UBS nos PRMFC também se 

constituem como espaços de ensino. Tomaremos uma breve descrição da preceptoria 

trazida pelo autor, e que poderá auxiliar a compreender o papel que esses 

profissionais têm nos PRMFC municipais e que seguirão nos relatos desse tópico.  

Na literatura médica, encontram-se diferentes funções para o 
preceptor, sendo essenciais as de orientar, dar suporte, ensinar e 
compartilhar experiências que melhorem a competência clínica e 
ajudem o graduando e o recém-graduado a se adaptar ao 
exercício da profissão, que, como já́ dissemos, vive em constante 
mudança. Para que o profissional possa oferecer cuidado de 
qualidade em saúde, é necessária completa adesão a essas 
mudanças. E cabe ao preceptor criar as condições necessárias para 
que elas sejam implementadas de maneira satisfatória durante o 
processo de formação. (...) Muitas vezes, os preceptores servem de 
modelo para o desenvolvimento e crescimento pessoal dos recém-
graduados e, ainda, auxiliam na formação ética dos novos 
profissionais durante determinado período de tempo (BOTTI, 2009, p. 
22) – grifos nossos 

A atuação dos preceptores nas UBS, sendo que esse profissional também é 

trabalhador da própria rede, apareceu como um grande diferencial. O profissional que 

assume a preceptoria e continua atuando no SUS, traz uma perspectiva de vínculo 

importante para as residentes. Marca uma diferença daqueles que tradicionalmente 

chegam pela universidade apenas para o exercício da preceptoria, sem uma atuação 

cotidiana no SUS.  

A relação com o grupo de preceptores se inicia desde o processo seletivo, e 

caminha com manutenção de bom vínculo entre a maior parte dos preceptores e 

residentes, como nos relatou uma residente egressa, no momento da seleção: 

E daí terminou a prova, eles nos levaram em uma salinha que tinha o 
mapa do município 1, pra mostrar que ‘se vocês passarem na prova, 
vocês têm que morar aqui nessa parte’. Explicaram as zonas da cidade, 
tudo bonitinho... aí foi legal! Depois eles fizeram aquele teste de Kolb 
[Inventário de Estilos de Aprendizagem de Kolb], pra ver com quem ia 
dar mais parecido para ser o seu preceptor. (Trecho de fala 
entrevistada 3) 

Ou quando ela mesma nos contou a relação de horizontalidade no cotidiano da 

prática e da formação com o seu preceptor:  
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Você sente assim, não é por que você está ‘um pouco em pé’ que 
você está acima, estão todos no mesmo nível. Eu diria que as pessoas 
querem mesmo fazer pelo paciente e não mostrar que um tem mais título 
do que o outro, que eu sou melhor, ou sou o “bambambã”. Eu me sentia 
mais segura de perguntar qualquer coisa para o preceptor. Não sentia 
que se perguntasse algo, seria visto como se eu não soubesse nada 
daquilo. Não, de todos [os preceptores] a gente via que podia fazer 
qualquer pergunta. O pessoal é bem acolhedor mesmo! Eu pensava: 
nossa, esse pessoal é diferente mesmo! (Trecho de fala entrevistada 
3) 

E, ainda, uma outra egressa reforçou o papel da preceptoria, agora a partir de 

uma avaliação do programa de residência, e da identificação com a própria 

preceptora:  

Ela [preceptora], no fim da residência, disse assim: ‘você já tem esse 
carinho e atenção com o paciente, essa vontade de ajudar’. Eu me vejo 
assim, e ela também, e nesse ponto eu tive muita sorte. E acho que 
residência não pode ser só sorte, isso já precisa estar formatado. 
Profissionais que queiram fazer isso pelos médicos de família. Isso é 
essencial para o médico de família. Lógico que tem uns que tem menos 
perfil do que outros. Mas acho que isso dá pra trabalhar, o perfil, 
focado no currículo, nas competências que o médico de família tem 
que desenvolver. Então eu acho que a começar dos preceptores, dá pra 
ser passado uma humanização no atendimento. (Trecho de fala 
entrevistada 4) 

Talvez também seja possível afirmar que essa proximidade com os 

coordenadores dos programas e com os preceptores auxiliou o desenho de uma “vida 

possível” para as entrevistadas no município 1, dentro das unidades de saúde e na 

própria cidade. Isso, todavia, não impede que críticas e dificuldades fossem apontadas 

na relação com a preceptoria, sendo que, em ambos os programas, há grandes 

desafios na composição dessa atuação dentro dos serviços de especialidade, com 

influências no acesso à formação em alguns ambulatórios de especialidades, como 

nos contou essa egressa: 

A gente tinha um ambulatório de pneumo, e aí um médico por conta de 
não liberarem ele para um congresso, saiu. Se negou a participar como 
preceptor. Ele simplesmente se negou a ser preceptor, e como 
médico da prefeitura ele não é obrigado. E a gente ficou sem 
ambulatório de pneumo. Apesar de a gente rodar no ambulatório 
especifico de TB, era só tuberculose. E não tive pneumo, asma, outros 
agravos que estávamos atendendo demais na AB. Muito mais até do que 
tuberculose. Lógico que o médico de família deve estar preparado para 
suspeitar desse diagnóstico. Mas não dava pra faltar um ambulatório 
desse. Reumato não tinha médico que aceitasse na prefeitura 
receber alunos. Então isso foi a minha maior crítica da residência, é 
que não tinha todas as especialidades, que são muito prevalentes na 
comunidade. Faz muita diferença rodar na especialidade, parece que 
não, que só tem que ficar na AB, mas não é. (Trecho de fala entrevistada 
4) 
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As condições para estruturar a entrada dos residentes nos serviços de 

especialidade não é uniforme. No município 1, o coordenador abordou as diferentes 

formas de estruturar esse contato e a relação com a diversidade nas práticas de 

preceptoria: 

A nossa prioridade foi colocar [o residente] em ambulatório do município 
para, justamente, melhorar a qualidade desse ambulatório. E também, 
para eles terem contato com os próprios médicos que eles vão 
encaminhar no futuro. [...] Eu primeiro me preocupo em ver o preceptor 
que vai recebê-los, menos do que a importância da especialidade. Por 
exemplo, tem uma especialidade como a neurologia que eu sei que eu 
não tenho um perfil bom de preceptor. Apesar de eu considerar a 
especialidade extremamente importante, eu não consigo colocar. Então, 
eu levo isso em consideração também. Talvez por isso o programa seja 
bem avaliado, porque eles realmente pegam preceptores que 
querem ser preceptores, que têm perfil. (Trecho de fala coordenador 
1) 

A rede de serviços do SUS municipal precisa se preparar para receber os 

residentes, e aqui apareceu novamente a necessidade de parceria com a universidade 

e as demarcações de lugares e modos de fazer de cada organização. O médico ligado 

aos ambulatórios da universidade obrigatoriamente exerce esse papel de preceptoria. 

A recusa dos médicos especialistas da rede municipal seria uma forma de demarcar 

que o lugar de formação é na universidade?  

Diante de uma demanda que a prefeitura tem, eu não sei se é utópico... 
Preceptores que conseguissem ter uma agenda compatível com a dos 
residentes, nas especialidades. E um tempinho do próprio preceptor pra 
discussão de casos clínicos no dia-a-dia das UBS. Uma reunião com a 
equipe para receber o residente antes da gente ser inserido. (Trecho de 
fala entrevistada 4) 

O depoimento a seguir pôde nos apontar uma falha na formação via município. 

Mas como se preparar para as faltas e as ausências, que cotidianamente permeiam 

os serviços de saúde? Exemplificou a entrevistada 3: 

A doutora que ia ser nossa preceptora era da rede, mas ela ficou grávida, 
perdeu o bebê, ela demorou para voltar. A gente meio que ficou 
esperando ela voltar, a recuperação dela. Estávamos fazendo os outros 
módulos, mas ela não voltou pois estava fazendo acompanhamento 
psicológico, e fizemos com outra preceptora, mas ficamos pouco tempo. 
Agora graças a Deus que essa doutora é do NASF daqui, a ginecologista, 
e essa lacuna não me atrapalha atualmente. (Trecho de fala entrevistada 
3) 

Nessa outra fala, apareceu como crítica a necessidade de atualização técnica 

dos preceptores, por se tratar da MFC enquanto especialidade: 
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Minha preceptora era muito atualizada. Tinha outros preceptores com 
condutas que você questionava. Não era atualizado, às vezes profissional 
mais antigo da rede. Não que os antigos tivessem desatualizados é que 
tem profissional que fala da ‘minha experiência é essa’ e não segue 
alguns protocolos, que a MFC se baseia. Então a MFC se baseia muito 
em evidencia, para os médicos é muito novo isso no país, não estão 
acostumados a se basearem em evidências. (Trecho de fala 
entrevistada 4) 

 Fiuza et al. (2012) abordaram, em sua pesquisa, as necessidades 

educacionais para os profissionais que atuam em equipes de saúde da família, pois 

há carência de profissionais qualificados em MFC nos serviços de saúde. No cenário 

de sua pesquisa (Fortaleza, CE), apareceu também a carência de formação 

especializada em outras áreas, ou seja, nem todos os profissionais médicos que 

atuam nas unidades de saúde possuem especialização na modalidade residência. No 

município 2, a coordenadora contou como fizeram esse levantamento e os desafios 

de manutenção da parceria com os profissionais da rede ao longo das turmas: 

Em 2013 encaminhamos um e-mail para toda a rede explicando a questão 
da Residência, fora as reuniões presenciais que a gente fez, convidando. 
Foram três reuniões - de manhã, à tarde e à noite - para os profissionais 
da rede conhecerem e entenderem o projeto das Residências. Mas a 
gente mandou um e-mail também para todos eles, pra gente fazer um 
levantamento de titulação da rede. Através dessa titulação da rede a 
gente viu quem tinha mestrado, quem tinha especialização, quem 
tinha doutorado. E, em cima disso, a gente vai fazendo os convites 
e compondo o corpo docente. E este corpo docente faz o 
acompanhamento do TCC. (Trecho de fala coordenadora 2) 

Um outro ponto significativo da proximidade entre preceptores e residentes, se 

deu pelo fato de que houve um processo de formação conjunta entre eles, seja pelo 

curso de formação de preceptores, de iniciativa do Ministério da Saúde como uma das 

ações-chave do eixo formação do PMMB, seja pelas atividades pedagógicas do 

próprio programa. A formação de preceptores também foi relatada como experiência 

positiva e essencial na composição dos PRMFC, inclusive pela formação pedagógica 

(JUSTINO et al., 2016). Os trechos a seguir trouxeram o reflexo dessa formação 

conjunta, e o imaginário da preceptoria na universidade como um profissional “que já 

nasce pronto”: 



 81 

 

Mas quando a gente roda nas especialidades, e pelo fato de termos sido 
a primeira turma, nós pegamos alguns especialistas aqui no município 
que agora já fizeram EURACT [Curso para formadores de Medicina Geral 
e Familiar], já estão diferentes. Nós os pegamos começando junto com 
a gente, você entendeu? Eu cheguei lá e tinha um dos preceptores lá 
fazendo. E pensei: vai ser bom para as próximas turmas. Sempre vai 
melhorar, eles vão tendo outra visão, e eles também fizeram o curso do 
Sírio que foi aqui no município [projeto PROADI-SUS para formação de 
preceptores]. Quem ministrou o curso foi o coordenador da residência. Eu 
sei que vai melhorando essa parte pelo menos dos que estão aqui. Dos 
que estão lá na faculdade em outro município, aí já é outro nível. Não tem 
como chegar lá e dizer: ‘vamos fazer assim e assim’. É diferente. (Trecho 
de fala entrevistada 3) 

As egressas avaliaram e indicaram o que seria um bom preceptor: 

Tem métodos e tem métodos... O preceptor chegar numa aula e consumir 
de três a quatro horas dizendo pra ler parte do livro juntos: ‘fulano você 
leia tal parte, fulano essa...’ E eu dizia: ‘minha senhora, eu não sou boa 
de acompanhar com alguém falando, eu prefiro ler em casa! Se essa é a 
sua metodologia, pra mim está falha, não funciona comigo’. (...) Mas essa 
preceptora mudou da água para o vinho. Quando fizemos a avaliação 
dela, ela passou a estudar mais, a pesquisar, chegou a utilizar outras 
metodologias. Ela é da rede. E aí eu vi que teve uma melhora. Pra 
mim durante as últimas aulas eu vi que estavam mais assimilativas. 
E eu fiz o curso de preceptoria, eu sei que cada pessoa tem um jeito 
de aprender. (Trecho de fala entrevistada 2) 

Para finalizar esse tópico, cabe trazer que a relação entre preceptores e 

residentes assumiu um lugar de proteção e amparo para o exercício profissional, que 

aparecerá em diversos outros momentos nas falas dos residentes, especialmente no 

capítulo 3: a busca por estabilidade e segurança em suas vidas.  

O meu preceptor é fixo, mas lá temos dois e eles são muito parceiros. Os 
4 residentes têm acesso aos dois. Tudo o que eu precisei eu nunca me 
senti desamparada. Dizer que eu tenho um período garantido, que eu 
posso fechar a minha agenda e ele fechar a dele pra discutir, não 
acontece. Com a prefeitura já tivemos algumas discussões sobre isso, 
fala que se a gente se organizar a gente consegue ter uma hora por 
semana. (...) Naturalmente a gente vai dependendo menos do 
preceptor para as condutas, mas eu sinto falta de ter um espaço 
maior para discutir. Eu acho que com 10 [pacientes agendados por 
período] dá. Eu estou com um pouco de medo de como vai ser para 
atender 12, porque nosso preceptor tem agenda protegida, ele [seu 
preceptor] atende no máximo 10 por período, assim foi permitido. E 
a gente vai passar pra 12. Então se eu com 10 já tenho dificuldade, ele 
também com 10, a gente tem dificuldade, com 12 vai ficar um pouco mais 
complicado. (Trecho de fala entrevistada 1) 

A fala acima sintetizou bem o papel e a importância do preceptor, mas, ao 

mesmo tempo, abriu para um próximo plano, um dos grandes conflitos e inseguranças 

dos programas: a cobrança da produtividade dos atendimentos médicos nas UBS.  
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A questão da preceptoria tem centralidade para a realização das residências, 

não apenas de MFC, como para os programas ligados aos munícipios, seja no 

hospital, ou nas UBS. As estratégias do MS para formação de preceptores podem ser 

consideradas um avanço e uma necessidade para melhorar a própria relação entre 

universidade e serviços. A resistência dos profissionais da rede, ou mesmo daqueles 

ligados às faculdades de medicina, por não serem especialistas em MFC, não é 

incomum, e precisa ser olhada com atenção, procurando formas para modificar tal 

cenário. No caso da formação em MFC, outros pontos dessa relação trazem 

resistências e conflitos, pois também dependem de outras especialidades, como a 

pediatria, ginecologia, clínica médica, entre outras. Especialidades essas que atuam 

ou atuavam nas UBS.  

A relação entre produtividade e a formação em MFC 

Iniciamos esse tópico trazendo a abordagem de Petta (2011) sobre a relação 

da residência médica com a composição de quadro de profissionais nas unidades de 

saúde, com reflexões oriundas da tese de Paulo Elias (1987), sobre a ambivalência 

entre a formação e produção nos programas de residência médica. 

Para o autor, a residência médica adquiriu papel fundamental na 
prestação de serviços de saúde, passando os residentes a serem 
profissionais fundamentais na produção da atenção à saúde. 
Com isso, teria ocorrido um processo de institucionalização da 
residência médica no interior das Políticas de Saúde pelo qual o 
caráter trabalhista da residência médica teria assumido uma 
importância muito maior do que o seu aspecto educacional. 
Porém, para o autor, em seu processo de institucionalização pelo 
Estado, e em decorrência da necessidade de consensos, em especial 
com a categoria médica, a residência definiu-se por seu projeto 
educacional. (PETTA, 2011, p. 37) – grifos nossos. 

Essa ambivalência parece não ter sido deixada para trás. Pelo contrário, 

apareceu basicamente na fala de todas as residentes egressas entrevistadas, 

caracterizando-se principalmente pela relação com uma agenda de trabalho que seria 

incompatível com as necessidades formativas do residente, mesmo com a existência 

de algumas brechas e rearranjos para espaços de conversa e de formação: 
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Aula, discussão de caso clínico, faltou... Mais casos... isso faltou. Por 
que o meu preceptor não tinha uma agenda [onde] isso estava 
previsto. Nos programas de residência mais sedimentados é 
separado um tempo pra isso. Minha coordenadora [da UBS] queria 
produção né? Lógico que ela deixava a agenda do residente mais 
flexível. Mas a da minha preceptora não. Mas a agenda do residente 
era mais flexível. Então ficava muito sobrecarregado pra ela, muitas 
vezes. E em algumas discussões era na frente de outros pacientes, 
isso me bloqueava... (Trecho de fala entrevistada 4) 

E havia o preceptor que também queria produção, como relatou essa outra 

entrevistada:  

Quando um outro preceptor entrou e disse que eu podia produzir mais, 
queriam [coordenação do programa] deixar ele e tirar ela [a preceptora 
que acompanhava essa egressa na UBS]. Antes dela sair de férias [a sua 
preceptora da UBS], ele pegou e mostrou o rendimento dele, só que ele 
não é médico de família, ele é médico do trabalho. Como que o médico 
do trabalho consegue atender 40 pessoas em sei lá, meia hora? Ele 
chegou mostrando que ele atendia 450 pessoas no mês e que ela atendia 
230. E eu atendia menos, claro. Ele tirou tudo o que era acadêmico 
nosso, e a gente só tinha que atender consulta. (...) Era difícil, às 
vezes o que eu fazia, perdia hora de almoço pra poder discutir um 
caso. Às vezes minha preceptora estava comendo e eu discutia caso 
com ela, era uma coisa assim. (Trecho de fala entrevistada 2) 

É importante destacar que a progressão da agenda foi prevista na programação 

das atividades pedagógicas nas UBS em ambos programas municipais. A 

entrevistada 1 avaliou, no trecho abaixo, os reflexos dessa estratégia: 

A progressão pra mim foi boa, os seis meses de adaptação foram ótimos. 
No começo eu tinha até dificuldade de atender os seis, por que lá no 
município 2 eu tinha pouco contato com a clínica, e mesmo tendo já 
um ano de residência, os seis pra mim já foi um pouco mais pesado, 
mas foi rápida essa adaptação. Com 10 também. Espero que com 12 
seja do mesmo jeito. Sinto mais dificuldade agora, mas foi boa a 
adaptação. Mas eu sei que isso vai mudar, a partir desse ano [2018] os 
R1 já mudaram, não é mais essa progressão. A gente está numa 
unidade escola, ela está preparada, desde quando eu entrei, nunca 
estive sozinha na equipe. Eu entrei e tinha um R2, agora que sou R2 
[residente do segundo ano] tem um R1 comigo, a gente divide o mesmo 
território. (...) Fazendo a somatória de 6 atendimentos por período, não 
deixa a demanda reprimida. Mas tem unidade que começa só com 1 
residente para uma equipe toda. Atendendo só seis pacientes por 
período, não dá conta. E mesmo progredindo para 8 no segundo 
semestre também acaba deixando a desejar e a prefeitura não pode, 
tem essa questão que pesa, que é a parte ruim de estar numa 
secretaria, é de que o número de atendimentos é importante. (Trecho 
de fala entrevistada 1) 
 

Mesmo com a progressão da agenda estabelecida no currículo dos residentes 

desde o primeiro ano nas UBS, a relação com as equipes e território se ampliou, o 

que aumentou a sensação de que estavam sendo chamados a “tocar a agenda”. Esta 
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constatação se misturou com uma percepção ou desconfiança do despreparo da rede 

para recebê-los:  

Muitas vezes eu me sentia mais um médico ali contratado. Eu não posso 
nem falar que eu só tocava agenda, porque a gente tinha espaço para 
discutir (…). Porque se a gente deixasse, era só isso na unidade na 
visão da coordenação da unidade. Não sei das outras unidades, mas 
acho que a maioria era assim. Se deixar, é mais um médico ali, (…) E 
muitas vezes era inviável isso, deixar minha agenda assim, que horas que 
ia ter discussão, que horas que ia ter um tempo a mais. Não pode ser 
separado um momento só pra isso? Então muitas vezes eu senti que 
não tinha um momento só pra isso. E não era falta de vontade da 
minha preceptora, ela também gostaria que tivesse sido assim. 
(Trecho de fala entrevistada 4) 

No município 1, esta sensação apareceu com força: 

Aqui no município 1 tem uma cobrança municipal do trabalho, você tem 
que produzir. Chega no final do mês tem uma produção para o 
prefeito ver que o residente está trabalhando, e eu não concordava 
com isso. Tinha coisas que eu achava que tinha de ser mais 
acadêmicas, e a minha preceptora também. E a gente teve retaliação 
por causa disso, por exemplo, a gente tem uma equipe de apoio que é o 
NASF. Aí eu saia para acompanhar as visitas domiciliares com o 
fisioterapeuta, com o psicólogo, com assistente social. E aí quando minha 
preceptora saiu de férias e veio o preceptor substituto, ele cortou tudo 
[visitas compartilhadas com NASF], só para mostrar que eu podia render 
mais [para a agenda da UBS] na mão dele. Era importante apenas que 
eu fizesse VD no horário da minha VD com o carro da prefeitura e se 
não viesse carro, que eu fosse a pé mesmo que com chuva... (Trecho 
de fala entrevistada 2) 

Reis (2015) nos auxilia a compreender que essa insatisfação também aparece 

na atuação médica dentro dos serviços de ABS. Ela traz a perspectiva desse 

incômodo, relacionando com a perda de autonomia do profissional: 

É possível caracterizar o quanto a perda do controle da agenda, as 
crescentes pressões pelo aumento da produtividade, a interferência 
de arranjos como o acolhimento na dinâmica do trabalho médico, tudo 
parece indicar que a perda da autonomia médica na sua dimensão 
organizacional é um ponto central para uma melhor compreensão da 
prática do médico no SUS. No material coletado, entretanto, não 
aparecem indicações de que os médicos percebam tão claramente 
uma perda de autonomia "técnica", mas esta surge quando os 
questionamentos se voltam para o que consideram como uma perda 
do controle da "gestão" do seu trabalho. (REIS, 2015, p. 92). 

Na fala da coordenadora 2, isso apareceu como um desafio relativo à 

ambiência das UBS para receber os residentes e que, mesmo sendo um programa 

recente, estavam em permanente análise das UBS com mais possibilidades de 

recebê-los: 
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É um desafio. O residente tem que ter o consultório dele para atender, 
porque se trabalha com essa questão da autonomia, da progressão 
da autonomia, desde o começo. Então não dá pra ele ficar dividindo 
um consultório com dois residentes. Não dá, isso não existe. Ou um 
de manhã e um à tarde ou no contra turno, que um está na Atenção 
Especializada. A maior carga é dentro da Unidade Básica. E aí foi muito 
complicado. Então, a gente percebeu porque a gente teve que diminuir o 
número de unidades. Teve unidade que a gente ofereceu e não deu 
certo, a gente voltou. (...) A gente teve realmente que voltar, retirar 
residente de lá. Não tinha a compreensão do papel do residente, era 
tido como uma mão de obra. (Trecho de fala coordenadora 2) 

A demanda de uma agenda que contemplasse melhor os tempos da formação, 

com espaços para discussão de caso, dúvidas e planejamento, aconteceu nos 

espaços decisórios do PRMFC (COREME) e dentro das instâncias de gestão da SMS. 

Uma complexa e conflituosa relação de interesses, compondo diversos espaços de 

negociação entre residentes, preceptores, coordenação dos programas, gestão da 

SMS e até mesmo prefeitura, como podemos ver quando a entrevistada foi 

questionada sobre o papel da COREME, com relação ao aumento do número de 

consultas para os residentes:  

[Ao ser indagada sobre a conversa com a COREME ter sido tranquila] 
Não muito na realidade, mas eles não têm muito o que fazer, talvez possa 
explorar isso no seu trabalho, a relação da COREME com a atenção 
básica, ou a divisão que cuida. Por que a gente tem na teoria que a 
COREME é que decide e delibera, que a gente leva as questões e o 
que for decidido ali pode ser colocado em prática. E [não é] lá não, 
porque a gente tem de pedir autorização para um órgão superior, que 
é ou a secretaria de saúde, ou a AB. Então as decisões da COREME 
não são definitivas nunca. A representante da AB falou que era uma 
ordem do secretário e que tinha de cumprir. Que não era uma coisa que 
poderia ser deliberada ali, e por isso não havia sido passada em 
COREME. Daí a gente conseguiu pedir uma reunião com o secretário de 
saúde para levar dados que provem que mesmo com a progressão mais 
lenta a gente consegue suprir a demanda. E aí ele aceitou essa reunião, 
mas agora a gente vai ter que ter uma reunião com prefeito, com 
dados, provando que com o nosso atendimento, juntando R1 e R2, é 
equivalente a um médico na rede. (Trecho de fala entrevistada 1) 

Um ponto a ser considerado sobre a relação entre a cobrança de aumento de 

produtividade e a perda de autonomia profissional é o fato de que os residentes são 

profissionais que estão em um processo de formação em uma dada especialização. 

Esse é o principal motivo e, em frequentes falas, apareceu a necessidade de uma 

agenda “protegida de invasões”.  

Há que se considerar que, no próprio PMMB, havia uma intenção do MS de 

que os residentes assumissem o atendimento das ESF como médicos do provimento 

emergencial, e que os municípios pudessem estruturar uma transição qualificada 
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dessas vagas, para vagas de RMFC, com garantia de cobertura da agenda de 

trabalho dos profissionais anteriores. Ou seja, um ponto que, para a coordenação dos 

PRMFC, sempre se apresentou como um grande desafio dentro das gestões 

municipais.  

A entrevistada 2 apontou o incômodo e a coordenadora 2 apontou que tudo foi 

acontecendo conjuntamente, marcado por um “tempo de gestão”, onde o 

planejamento e a execução não estão separados: 

A sensação que me deu foi de que a medida que foi indo [o projeto de 
implantação da residência] é que se foi ajeitando as rebarbas, não teve 
um planejamento do tipo assim: ‘se a gente fizer isso, o que vai 
acontecer?’ Nós chegávamos em uma USAFA que as pessoas não 
sabiam quem a gente era. Os munícipes não sabiam, a supervisora não 
sabia [supervisora da USAFA]. Tinha gente que achava que éramos 
estagiários, tinha gente que achava que a gente era médico de 
família e que tinha que trabalhar o mesmo que o outro médico. Elas 
[supervisoras das USAFAS] não entendiam por que nossa agenda era 
protegida, elas não entendiam porque a agenda do preceptor era 
protegida. (Trecho de fala entrevistada 2) 

A fala da coordenadora 2 confirmou a percepção da egressa, citada acima, de 

que a implantação do PRMFC aconteceu conjuntamente com a estruturação do 

quadro de preceptores nas UBS e início das reflexões na rede, sobre a qualificação 

da ESF:   

Tudo começou junto. Eu tenho relato de residente falando ‘nossa, eu 
comecei numa semana e aí que veio a minha preceptora’. (...) Aquele 
movimento do começo, de começar tudo junto, não foi de todo 
negativo. Teve pessoas, residentes e preceptores, que nos relataram 
que também foi uma força. Mas precisava ter muita clareza do que é 
Saúde da Família, do que é NASF, do que é RAPS, do que cabe ao 
papel de cada um. Nos lugares onde isso não estava muito claro 
houve mais problema. Então, a gente teve que, ao longo do tempo, 
remanejar residentes, não só de medicina de família. (Trecho de fala 
coordenadora 2) 

Fica a dúvida, devido ao limite de informações obtidas nas entrevistas, sobre 

os reflexos nas UBS, que conseguiram garantir uma agenda mais programada para 

os residentes/preceptores. Estariam conseguindo estruturar uma atuação mais 

longitudinal dos residentes com os usuários? 

Amorim et al. (2017), em artigo sobre a relação das residências 

multiprofissionais e a gestão do SUS, trazem uma importante reflexão sobre os 

aprendizados inerentes a esse âmbito de atuação, e que de certa forma poderia nos 

auxiliar a afirmar que, mesmo sendo desafiadora a pauta da produtividade, há uma 
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aproximação importante dos residentes com os espaços de decisão e planejamento 

do SUS, desde o nível local, até as instâncias centrais das SMS.   

 

A gestão, enquanto território vivo, revela-se como um campo profícuo 
ao aprendizado quando se apresenta como um problema em si, mais 
do que a operação de certo ‘saber gerencial’; encontrá-lá como um 
problema, porém, é um procedimento que, (…) requer um trabalho de 
atenção (tanto para residentes quanto para gestores). Há de se 
romper o ‘caminho seguro’ das produções identitárias, quebrar com o 
reconhecimento que pede a ‘melhor solução’ (solução já existente, 
ainda que apenas no mundo das ideias platônicas), e explorar um 
problema que se abre enquanto novidade, enquanto coleção de 
inesperados. (AMORIM et al., 2017, p. 163) 

O cenário ideal de atuação, com preceptores formados e equipes de ESF 

“apropriadas” da inserção dos residentes, com práticas de cuidado qualificadas, como 

abordado no primeiro tópico desse capítulo, está ainda muito vinculado às 

experiências das atividades práticas da graduação no espaço universitário.  

Quase impossível pensarmos cenários ideais, considerando o escopo de 

atribuições das UBS, ainda mais quando muitas dessas unidades de saúde assumem 

territórios grandes, com vulnerabilidades marcantes, onde o cuidado prestado pelos 

serviços precisaria ser mais organizado e compartilhado entre os diversos 

profissionais de saúde nas equipes de trabalho.  

A proposta da residência nos municípios teve um aporte financeiro do MS, além 

das bolsas de residência, ou seja, havia uma complementação da bolsa. Como dito 

no capítulo anterior, o “atrativo” para adesão dos municípios foi a possibilidade de 

mais médicos no município, com maior estabilidade. Assim a cobrança pela 

produtividade se faz clara, inclusive para convencer “o prefeito”.   

A seguir, abordaremos as falas sobre as possibilidades que os PRMFC 

trouxeram no âmbito do trabalho em equipe. 

Os momentos em que o trabalho em equipe aparece  

Desde a implantação da PNAB, em 2006, os investimentos no fortalecimento 

da ABS reforçaram a importância da composição das práticas de cuidado no trabalho 

compartilhado em equipe. Assim, a formação dos residentes em MFC no âmbito do 

SUS deveria estar intimamente relacionada com uma prática de cuidado 

compartilhada com as outras categorias profissionais. Contudo, como a ESF em 

muitos municípios e unidades de saúde está em processo recente de implantação, 
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essa perspectiva apareceu bastante “tímida” nas entrevistas. Em raros momentos, as 

entrevistas com as egressas trouxeram a perspectiva do trabalho em equipe como 

alternativa para a obtenção de um cuidado mais ampliado de saúde dos usuários de 

seu território. Vale lembrar o que Reis (2015) abordou sobre isso, pois pondera, 

também sendo médica, que as práticas de cuidado centradas apenas na sua categoria 

profissional tendem a ter maiores limites para os casos mais complexos: 

A busca de alguma saída para os limites do médico em dar repostas 
mais complexas para situações mais complexas que são atendidas 
diariamente na atenção básica, ou seja, produzir ofertas mais amplas 
e diversificadas do que consultas (e mais consultas) e procedimentos 
(e mais procedimentos) tem apontado para a necessidade de 
produção de um trabalhador coletivo capaz de, ele sim, de realizar 
uma clínica mais ampliada. Acontece que a produção de tal 
trabalhador coletivo implicaria em uma maior aproximação do 
médico com a equipe multiprofissional, do reconhecimento da 
equipe como aliada importante para uma prática mais resolutiva 
(e gratificante), coisa que o estudo mostra que não se realiza tão 
facilmente, embora tenham sido registrados momentos em que o 
médico reconhece o agente comunitário de saúde como uma espécie 
de sinalizador de vulnerabilidades e/ou necessidades especiais de 
alguns usuários e busquem desenvolver projetos singulares 
envolvendo a equipe. (REIS, 2015, p. 177) – grifos nossos 

O compartilhamento do cuidado com outros profissionais da equipe apareceu 

enquanto necessidade e lacuna, todavia com pouca visibilidade para estratégias como 

a do matriciamento como forma de facilitar o acesso a outras especialidades médicas, 

ou outras categorias profissionais, bem como, para a abordagem multiprofissional 

compartilhada em consultório. Tais práticas parecem não ocorrer com significado 

suficiente, e foram pouco trazidas nas falas das entrevistadas, seja após vivências 

nos serviços da rede, ou após vivências nos ambulatórios das universidades:  

Uma coisa que não concordo no município 1, por exemplo, é o NASF não 
ter atendimento. Agora tem, mas antigamente não atendia. Só fazia 
atendimento conjunto e matriciamento, não podia marcar individual. 
E tinha pacientes que eu via, por exemplo de psicologia, que 
precisava de um psicólogo e não tinha como ir no CAPS. O CAPS 
não ia suportar a quantidade de pessoas pra isso. E aí entrava o grande 
problema relacionado à regulação, os meus pedidos tinham de estar 
carimbados também pelo psicólogo para poder ir para o CAPS. (...) Eu 
compreendo esses mecanismos, mas não concordo, então tem que 
aceitar, a gente aceita. Se eu me mudar daqui para outro lugar, terão 
outros mecanismos. (Trecho de fala entrevistada 2) 

No próximo relato, a residente egressa falou da conexão entre a medicina de 

família e outros profissionais da equipe, a partir de uma vivência pessoal. Falou ainda 
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do encaminhamento para outros profissionais, mas pondera que há uma avaliação 

médica de cada caso, que deve ser pregressa a ele, para descartar:  

Sendo o médico de família centrado no paciente, na família, a 
equipe flui, tudo flui. Então nesse ponto a minha residência 
colaborou e muito. Foi um salto na minha visão sobre o 
paciente, na minha integração, na minha análise sobre o 
contexto dele familiar, tudo! (...) A medicina também me ajudou 
muito, pois passei por várias questões pessoais, e quando eu 
estou no meu trabalho me sinto bem. Eu passei por tratamento 
psicológico por muito tempo, então eu sei da importância da 
equipe multi no acompanhamento, eu sempre encaminho para 
psicólogo. Por que eu acho essencial, dependendo do 
problema do paciente, não é médico, não é remédio. É 
psicológico, mas claro, eu descarto as causas orgânicas antes. 
(Trecho de fala entrevistada 4) 

A forte divisão do trabalho em saúde e os diferentes modelos de atenção básica 

ganharam visibilidade. O programa de residência serviu como um analisador da 

própria estruturação do SUS municipal, as corporações profissionais (em particular a 

médica), a gestão local e municipal. Os residentes funcionaram como faróis da 

atenção à saúde, e o trabalho em equipe foi mais experienciado no programa em que 

havia menos estruturação das atividades médicas nas UBS. Vejamos a fala a seguir:  

Lá [município 2] era uma ESF que tinha uma ginecologista e pediatra 
atendendo junto com o generalista, então a gente não fazia pré-natal e 
puericultura. E eu me perguntava, como isso é ESF? Como eu estou 
fazendo uma residência de MFC se tem essa divisão? Então era muito 
complexo essa parte. Não era matriciador, não era ginecologista 
matriciador, igual é aqui [município 1], não era pediatra matriciador. 
Eles faziam todo atendimento e alguns médicos não atendiam 
crianças menor de doze anos, não atendiam gestantes, inclusive 
meu preceptor na época. (...) Eu ficava lá [município 2] numa equipe 
junto com o preceptor, mas não tinha horário pra estar com o preceptor. 
A unidade não entendia minha função ali, então eu não tinha 
paciente, não tinha a minha área bem definida, eu ficava cobrindo 
buraco quando precisava. Mas ao mesmo tempo isso me deu uma 
liberdade de trabalhar a questão multidisciplinar, de trabalhar grupo, 
sair com o pessoal da multi. Então eu agradeço muito essa experiência. 
Aqui [município 1] não, aqui a gente tem a corresponsabilidade na 
equipe, e o preceptor o tempo todo, então eu me sinto mais protegida 
assim pra estar atuando, eu tenho agenda, sei o número de pacientes. 
(Trecho de fala entrevistada 1) 

A coordenadora 2, por sua vez, contou de um encontro com uma egressa, não 

médica, e teve certeza que, mesmo com os limites que tiveram em relação à equipe 

multiprofissional, a egressa saiu com um perfil diferenciado de percepção do trabalho 

médico no cuidado em saúde, e a importante relação com outros pontos da rede. 
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Avaliou que esse é um dos diferenciais dos processos formativos via programas 

municipais: 

Eu encontrei outro dia, numa instituição, uma ex residente de Saúde da 
Família, enfermeira, trabalhando na urgência emergência. E ela falou pra 
mim ‘agora eu estou onde é o meu lugar. Aquele momento ainda eu 
pensava que eu queria estar na unidade básica, mas não é. Eu gosto 
de urgência emergência.’ No primeiro momento, me deu negócio, aí eu 
parei e alguém já chamou ela pra alguma coisa e eu fiquei vendo ela indo 
embora, entrando num lugar, saindo pro outro, ela resolvendo as coisas 
ali nos quartos, atendendo e conversando com as pessoas. E eu fui atrás 
dela, só pra observar. Eu também sei que ela é uma enfermeira de 
urgência emergência com outro olhar. Até porque, eu perguntei pra 
ela. Eu falei, ‘mas o que isso te ajudou?’. Ela parou e falou assim pra mim 
‘bom, eu sei que aquela pessoa ali - tinham três camas e era a cama do 
meio - e aquela pessoa ali está aqui porque e era evitável ela estar aqui, 
porque ela não teve uma assistência adequada lá. Ela é hipertensa, 
diabética e morava sozinha. E ela não foi cuidada, ela não soube usar 
a insulina direito, não se cuida direito. Mas agora eu sei que ela vai 
pra uma unidade e eu já sei qual é a unidade que é dela’. (Trecho de 
fala coordenadora 2) 

Aqui, a entrevistada 1, mesmo tendo optado em mudar de PRM, por conta de 

sua busca pela prática clínica específica da MFC, trouxe como cena mais significativa 

de sua formação uma atividade compartilhada com outros profissionais, em que seu 

papel de médica não some, mas assumiu pouca proximidade com práticas tradicionais 

da medicina nos serviços de saúde: 

Eram 15 famílias que a gente classificou como as mais vulneráveis. Aí a 
gente trouxe para a unidade e fez uma roda de dança circular com aquela 
música ‘Tocando em frente’ e foi muito marcante, muito emocionante. 
Todo mundo olhando, cada um com o seu objetivo, mas todo mundo muito 
tocado com essa situação. É um momento que eu sempre lembro e 
penso: ‘é isso mesmo que eu estou fazendo, é esse o caminho’. Ver 
o quanto a gente pode tocar o outro, só de estar ali presente. Eu não 
ofereci assistência médica, nem dinheiro, não ofereci nada. O que a 
gente ofereceu foi: ‘vamos se olhar, vamos participar desse 
momento’. Então esse foi incrível, o momento que mais me marcou. Eu 
fiquei muito comovida, é um projeto que eu tenho muito orgulho dele, não 
demos seguimento, mas o que a gente plantou ali na própria UBS, de 
olhar e pensar outras maneiras de oferecer saúde para as pessoas. Pois 
quando a gente levou isso, falaram: ‘você deixou de estar no 
consultório para atender, para estar fazendo isso?’. Mas eu tenho 
certeza que eu fui muito mais efetiva assim. (Trecho de fala 
entrevistada 1) 

Mais à frente, a mesma entrevistada trouxe a dimensão da relação que tinha 

com a sua equipe, comparando com o apoio que recebia da preceptoria, e afirmou 

que a equipe compartilhava com ela as ações para casos mais complexos, como os 
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que envolvem situações de vulnerabilidade social. Essa é a única fala das entrevistas 

em que o papel da equipe apareceu com reconhecimento de sua importância: 

Na prática é minha equipe que me ajuda, não é o meu preceptor. Ele 
me ajuda na minha parte clínica, nas duvidas, nas angústias. Eu acho que 
a MFC é muito angustiante, quando você vê que tem algumas coisas 
que não são clínicas, não é o remédio que vai resolver o problema 
do paciente. Não é a bolsa família que vai resolver. Vejo algumas 
situações que me sinto impotente e lidar com isso me leva para muita 
angustia. E eu resolvo isso conversando muito com o meu preceptor, 
divido isso com ele e com outros colegas, dividir com os colegas é 
fundamental, principalmente residentes. Mas a pratica do dia-a-dia é 
com a minha equipe, tem uma enfermeira que não faz parte da 
residência, nem do programa multi, não era residente, não é 
preceptora. (Trecho de fala entrevistada 1) 

Fica claro que a aproximação com outros profissionais de saúde foi algo 

bastante frágil em ambos os programas. A existência de residência multiprofissional 

em conjunto com a médica poderia ter sido uma possibilidade de formação mais 

articulada entre as diversas profissões da saúde. Maiores aproximações entre as 

profissões teriam potência para gerar modificações significativas na gestão do 

cuidado dos usuários, assim como apontado por Feuerwerker (1998): 

A introdução de novos cenários de ensino pode desempenhar um 
papel fundamental na mudança do perfil dos profissionais formados, 
contribuindo para concretizar esse conceito mais amplo de saúde, 
desde que venha acompanhada de mudanças nas práticas de 
saúde. Existe uma nova dimensão de atuação profissional dada pela 
possibilidade de se construir saúde de uma outra maneira, de se 
estabelecerem outras/novas relações entre as diferentes profissões 
da saúde e entre os profissionais e a comunidade. Em verdade, há 
novas práticas a construir dentro mesmo de cada um dos níveis 
de atenção, desde que se considere/admita que todos os 
profissionais têm uma contribuição significativa a dar e que a 
população/os pacientes podem e devem ter um papel ativo nesse 
processo. (FEUERWERKER, 1998, p. 53) – grifos nossos 

Pinho, Garcia e Nogueira-Martins (2018) também apontam, em sua pesquisa, 

que, na implantação de programas de residência médica e multiprofissional, há relatos 

interessantes dos residentes sobre os reflexos da maior integração entre os 

programas:  

O trabalho em equipe, conforme relato dos participantes dos grupos 
focais, foi um importante aprendizado e enriqueceu a experiência 
prática, apesar de a inserção de residentes nas equipes ter-se dado 
de forma tardia, em algumas unidades. Percepções semelhantes 
foram encontradas no estudo de Fernandes (2013), o qual revelou que 
os residentes consideraram prazerosa a possibilidade de trabalhar em 
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equipe, integrando profissões e compartilhando conhecimentos e 
saberes. Casanova (2016) também estabeleceu, em seu estudo, 
que os residentes consideraram importante a troca de saberes no 
trabalho em equipe, transformando o conhecimento e a prática 
das diferentes categorias profissionais. (PINHO; GARCIA; 
NOGUEIRA-MARTINS, 2018, p. 29) – grifos nossos. 

Mesmo estando no escopo da RMFC o trabalho em equipe para resolução da 

maior parte dos problemas na ABS, essa integração entre a MFC e as outras 

profissões da saúde foi uma lacuna importante na formação dos residentes em ambos 

programas estudados. Há que se considerar que, para além de ser um desafio dos 

programas em si, pareceu se constituir como lacuna também na gestão do cuidado 

em saúde da própria rede municipal.  

No último tópico desse capítulo, abordaremos outros desafios municipais, que 

pela visão dos coordenadores e egressas, se estabeleceram como essenciais para a 

continuidade dos programas nessas localidades. 

Os desafios das mudanças de gestão municipal para a continuidade dos 

programas de residência  

Ambos programas de residência estudados nessa pesquisa possuem 

experiências de gestão educacional no SUS bastante recentes, de 2014 a 2017. Ao 

longo das falas dos entrevistados (egressas e coordenadores), apareceu uma 

valorização importante das secretarias municipais de saúde, pelos investimentos 

realizados para qualificação da ABS, posterior inserção da residência nas unidades 

de saúde, e não apenas a residência médica, mas a multiprofissional também. 

Corroborando com as considerações trazidas por Amoretti (2005) em estudos sobre 

a relação da formação médica e as necessidades sociais de saúde: 

A municipalização da atenção básica à saúde transformou-se em 
realidade, abrindo progressivamente um grande mercado de 
empregos aos médicos e demais profissionais da saúde no sistema 
público. O Programa de Saúde da Família (PSF), introduzido há 
alguns anos pelo governo brasileiro, é constituído por equipes 
multiprofissionais distribuídas na área geográfica de cada município, 
possibilitando uma cobertura ativa à saúde da população adstrita à 
área e coincidindo com os princípios e diretrizes formulados desde a 
Conferencia Internacional de Alma-Ata. Para o seu sucesso, 
contudo, são necessários médicos com características 
particulares: generalistas, aptos a diagnosticar e tratar a maioria 
das doenças prevalentes em cada região, e médicos de família e 
comunidade, capazes de se inserir num bairro, lidar com 
indicadores epidemiológicos e qualitativos próprios da 
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assistência às pessoas, com cobertura populacional, e promover 
as práticas de vigilância em saúde. Mas faltam ainda profissionais 
desta especialidade aptos para este trabalho especifico. (AMORETTI, 
2005, p. 140) – grifos nossos. 

Tomando como exemplo o trabalho de Justino et al. (2016), os autores 

apontaram que a expansão das equipes de ESF foi um movimento prévio importante, 

antes da implantação da RMFC no município do Rio de Janeiro (em 2009), isso porque 

provocou uma transição de modelo, antes centrado na atenção hospitalar, para um 

maior foco nas ações da ESF na coordenação do cuidado em saúde.  

Todavia, há que se considerar que as mudanças políticas na gestão municipal 

desse mesmo município, a partir de 2017, evidenciaram fragilidades importantes na 

manutenção de ações estruturantes da ABS no SUS e, consequentemente, dos 

programas de residência, como podemos ver nos trechos de duas reportagens abaixo: 

A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu reduzir ainda mais o número de 
equipes de atenção primária da saúde. O corte, agora, inclui a saúde 
bucal. O município vai eliminar 239 times, entre 184 de Saúde da 
Família e 55 de dentistas. Essas equipes fazem rondas nas casas 
dos contribuintes e acompanham no longo prazo a saúde de todos os 
moradores em cada domicílio. O projeto beneficia 70% da população 
e, com os cortes, passaria a atender 55%. Os avisos de demissão já 
começaram a chegar para os trabalhadores. (REIS, 2018) – grifos 
nossos 

Tal situação trouxe alertas sobre o contexto e interesses políticos no nível 

municipal, que poderiam ou não garantir a manutenção de estratégias formativas 

como as da RMFC: 

Para Nayá Puertas, diretora do Sindicato dos Médicos do Rio de 
Janeiro, o ‘Plano de Reestruturação da Saúde da Atenção Primária’ 
do governo Crivella que prevê um corte de R$ 725 milhões tem em 
vista a privatização da saúde em escala nacional. ‘Esses números que 
eles apresentam não são reais e, agora, cortando equipes como fica 
a saúde da população? Que já não tem uma boa assistência. Sem 
contar os 1400 profissionais que vão perder o emprego. É o 
desmonte da saúde pública como um todo’, comentou Nayá. 
(MESQUITA, 2018) – grifos nossos 

 

Nos relatos das entrevistas da presente pesquisa, em um primeiro momento 

pareceu que essa instabilidade política está distante, mas depois isso ficou mais 

evidente para as residentes: 

O secretário de saúde eu acho que nem conhecia o nome. Eu lembro da 
mudança do prefeito, mudança de um pelo outro. Se não me engano foi 
em ano de eleição que alguns protocolos que um fazia e outro não. 
Que podíamos pedir em uma gestão e na outra não, mas não foram 
mudanças drásticas que eu tenha sentido que isso de certa forma 
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prejudicou minha formação. A Santa Casa passou por investigação, 
mudou a coordenação de lá. Mas não chegou assim, pelo que eu 
senti, interferir na formação. Falaram que iam fechar a policlínica..., 
mas se lá fechar, realmente isso interferiria muito. Mas não fechou 
enquanto eu estava, então foi cogitado, ventilado, ficava aquela 
insegurança, mas não interferiu na nossa formação. A gente 
aproveitou lá, não foi uma interferência política drástica no nosso currículo 
não. (...) Uma coisa que você pode por sim sobre administração pública 
ter interferido na residência, foi quando teve um corte de umas horas 
extras que eles faziam e aí não podia mais fazer, por conta de banco 
de horas. E no fim das contas, eles cortaram as horas de vários 
preceptores. Na minha não interferiu tanto, porque a gente ainda tentou 
deixar ela com mais horas. Isso foi embaçado e deu uma prejudicada na 
carga horária de alguns preceptores. Então a administração pública pode 
interferir bastante, principalmente na carga horaria dos profissionais que 
estão na unidade. (Trecho de fala entrevistada 4) 

 
As mudanças na gestão municipal deixariam essas residências mais 

vulneráreis aos arranjos políticos? As egressas falaram sobre isso, afirmando que têm 

claro o impacto das mudanças de gestão em sua formação, como no depoimento 

abaixo:  

Eu acho que a questão política é muito forte, então enquanto estiver 
sendo benéfico pra gestão, as coisas acontecem, a partir do 
momento que surja qualquer empecilho que traga por exemplo 
aumento da demanda que ficou reprimida, ou o acesso que dificultou 
um pouco, a gestão intervém e não quer nem discutir. Isso interfere 
no aprendizado.  
Às vezes a gente quer fazer algum projeto, apresentar, e tudo é muito 
oneroso, tudo tem de pedir autorização porque senão fica sem médico na 
unidade. Acho que a burocracia da prefeitura e a questão da gestão 
interferem muito, perdemos autonomia na residência. Isso prejudica, 
tudo é muito negociado, tudo muito difícil. (...) Lá [no município 2] eu 
passei por muitas mudanças políticas, e aqui, dá certo por que a gestão 
não muda. A cerca de 20 anos é a mesma gestão, o pensamento é o 
mesmo, e a AB só dá reflexo a longo prazo e nem sempre querem fazer 
isso quando há trocas constantes de gestão. (Trecho de fala entrevistada 
1) 
 

A universidade seria então um espaço mais protegido às mudanças de gestão? 

Seria uma residência mais estável? Ou não? Talvez seja possível afirmar que é 

próprio da residência, por ser modalidade de formação em serviço, um certo grau de 

instabilidade, de maior permeabilidade aos acontecimentos sociais e políticos, tal qual 

o mundo do trabalho. 

Na fala da coordenadora 2, houve indicativo de falta de planejamento de ações 

do município 2, para o provimento de médicos na rede, como por exemplo a abertura 

de concursos públicos ou contratação dos profissionais que estavam sendo formados 

via residência no próprio município: 
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Precisamos ainda continuar na discussão dos Mais Médicos, do eixo 
do provimento, porque aqui [município 2] não tem uma política de 
provimento. Então, entende-se que cada vez que alguém de algum 
município não quer mais um Mais Médico, que vem vaga e fala que não 
quer mais, o pessoal daqui tira e coloca, fala ‘temos uma equipe aqui, 
vamos colocar Mais Médicos.’ Só que aí sai o médico brasileiro de lá e 
vai pra uma outra unidade e sai o residente. Então, isso tem a ver com 
aquele cenário que eu não quis explicar naquele momento, mas agora 
estou conseguindo. A gestão, eu falei outro dia pra o pessoal aqui 
numa reunião ‘qual é a política de provimento desse município?’ Não 
tem. A política de provimento daqui é o Mais Médicos. O Mais Médico 
não é eterno. (Trecho de fala coordenadora 2) 

No município 1, o planejamento para absorção dos profissionais estava mais 

estruturado, e a entrevistada considerou que isso também era reflexo dos interesses 

políticos de manutenção dos médicos de família e comunidade formados nesse 

município: 

Tive uma frustração, quando você percebe que é um pouco amarrado 
com a questão de política. Ter ou não um lugar onde investem na sua 
carreira. Você fica muito a mercê da gestão. Que opta ou não pela 
AB, que opta ou não pela MFC, mas eu não consigo me imaginar 
fazendo outra coisa, me vejo trabalhando com isso, não tenho a 
pretensão de fazer outra especialidade, de trabalhar em outra área. Eu 
quero fazer isso mesmo. Mas é complicado, eu ficar pensado pra onde eu 
vou. Eu penso assim: aqui [município 1] eu acho que a gente é 
valorizado de uma maneira ou outra, principalmente quem fez a 
residência aqui. (Trecho de fala entrevistada 1) 

Por fim, há que se considerar que, assim como a própria existência do SUS, os 

programas de RMFC municipais estão atualmente no bojo das disputas políticas, 

como nos apontam Ferla et al. (2017), no trecho abaixo:  

Nos processos eleitorais, uma vez que está em questão a troca ou a 
continuidade das coligações políticas na direção do Estado, 
evidenciam-se as disputas pela consolidação, mudanças 
incrementais ou radicais nas políticas públicas existentes. (...) No 
caso do PMM, especificamente no aspecto da provisão emergencial e 
da ampliação das vagas de graduação e de residência em Medicina, 
os posicionamentos que defendiam a consolidação ou mudanças 
incrementais foram mais frequentes, sugerindo custo político 
significativo para mudanças radicais. De toda forma, é importante 
considerar que o tema do provimento de trabalhadores, em 
especial de médicos, e a visibilidade que a organização dos 
serviços de Atenção Básica do SUS teve na agenda do processo 
eleitoral demonstra uma relevância setorial importante no 
conjunto das políticas e prioridades governamentais. O 
seguimento das análises poderá monitorar variações nessa condição 
e a produção de novas construções discursivas, por parte dos 
diferentes atores, apontando a ascendência ou o declínio dessa 
temática na agenda das políticas públicas. (FERLA et al., 2017, p. 
1138-1139) – grifos nossos 
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A integração entre ensino e serviços de saúde, nos programas de residência 

estudados nessa pesquisa, permearam relações entre as universidades e a rede, 

mesmo sem a composição conjunta dessas instituições na coordenação dos 

programas. A preceptoria, por sua vez, pareceu assumir um papel instituinte, 

fundamental para a transformação das práticas educacionais e de cuidado nos 

serviços em que os residentes vivenciam sua formação.  

O papel e a responsabilidade do município com o SUS local, com a organização 

da rede, com a continuidade das ações de cuidado, em particular na AB na construção 

de rede e, enfim, de fixação de “seus médicos”, não pode ser negligenciada. Como 

disse uma das entrevistadas: um dia o “mais médico” vai acabar.  

No capítulo a seguir, será abordada mais detalhadamente a percepção das 

residentes egressas sobre sua formação, as perspectivas de atuação profissional 

após o fim da residência e a possível ou não fixação de suas atuações nos municípios 

em que se formaram.  
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CAPÍTULO 3 – SOBRE AS EGRESSAS E OS PROGRAMAS MUNICIPAIS 

DE RESIDÊNCIA 

O desafio para o cotidiano do fazer no interior dos serviços e 
instituições de formação é produzir verdadeiras máquinas de 
diversificação de pensamento, onde as vidas de cada mulher e de 
cada homem caibam com mais conforto (FERLA e PINTO, 2017, p. 
15). 

Foi a partir das entrevistas de quatro residentes egressas sobre suas vivências, 

aprendizados e escolhas profissionais, que conseguimos acessar as percepções 

sobre suas experiências durante a realização dos seus programas de residências no 

SUS. Vale ressaltar que parte das reflexões da pesquisadora buscaram necessidade 

de identificar os possíveis reflexos da “teia” esperada entre gestão, educação, cuidado 

em saúde e controle social, na formação dos profissionais, o chamado “quadrilátero 

da formação para área da saúde”, tal como definido por Ceccim e Feuerwerker (2004):  

A imagem do quadrilátero da formação para a área da saúde - 
ensino/gestão setorial/práticas de atenção/controle social - propõe 
construir e organizar uma educação responsável por processos 
interativos e de ação na realidade para operar mudanças (desejo de 
futuro), mobilizar caminhos (negociar e pactuar processos), convocar 
protagonismos (pedagogia in ato) e detectar a paisagem interativa e 
móvel de indivíduos, coletivos e instituições, como cenário de 
conhecimentos e invenções (cartografia permanente). No quadrilátero 
estão aspectos éticos, estéticos, tecnológicos e organizacionais, 
operando em correspondência, agenciando atos permanentemente 
reavaliados e contextualizados. (CECCIM e FEUERWERKER, 2004, 
p. 59) 

O recorte metodológico da presente pesquisa possibilitou acessar, em maiores 

proporções, os componentes relacionados à gestão, à educação e ao cuidado em 

saúde. As egressas entrevistadas participaram da primeira e segunda turma dos PRM 

dos municípios estudados. Na tabela abaixo, estão descritas as características dos 

quatorze residentes egressos dos PRMFC, dos municípios 1 e 2.     
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Tabela 2 - Estado de origem e lotação atual (janeiro de 2019) dos egressos dos 

programas de RMFC municipais do presente estudo 

Município sede 

do PRMFC 

Estado de 

Origem do 

egresso 

Lotação Atual24 

Município 1 São Paulo 
MÉDICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA em 

UBS no mesmo município onde fez a RMFC  

Município 1 São Paulo 

RESIDENTE no PRMFC do município 1 e MÉDICA 

CLÍNICA em Pronto-Socorro na região metropolitana de 

São Paulo (entrevistada) 

Município 1 São Paulo 
MÉDICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA em 

UBS no mesmo município onde fez a RMFC (entrevistada) 

Município 1 Amazonas 
MÉDICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA em 

UBS no mesmo município onde fez a RMFC (entrevistada) 

Município 1 Amazonas 
MÉDICA DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA em 

UBS no mesmo município onde fez a RMFC (entrevistada) 

Município 1 Amazonas 
MÉDICO DE FAMÍLIA em hospital militar na região 

metropolitana de São Paulo 

Município 2 Rondônia 
MÉDICO CLÍNICO e RESIDENTE em hospitais na região 

metropolitana de São Paulo 

Município 2 Amazonas 
RESIDENTE em hospital de município no estado do 

Amazonas  

Município 2 São Paulo 
MÉDICA GENERALISTA em UBS de município no interior 

do estado de São Paulo (entrevistada) 

Município 2 Amazonas 
RESIDENTE em hospital de município no estado do 

Amazonas 

Município 2 São Paulo 
MÉDICO CLÍNICO em Unidade de Pronto Atendimento em 

município no interior do estado de São Paulo 

Município 2 Rondônia Sem atuação registrada no CNES nos últimos sete meses 

Município 2 São Paulo Sem atuação registrada no CNES nos últimos sete meses 

Município 2 Minas Gerais Sem atuação registrada no CNES nos últimos sete meses 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) – janeiro 2019 

 

 

24 Informações obtidas em consulta ao site do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), onde é 
possível acessar o detalhamento de lotação dos profissionais de saúde, com periodicidade mensal de atualização. 
Disponível em: http://cnes.saude.gov.br. Acesso em: 20 jan. 2019. 
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Dos quatorze egressos, apenas quatro retornaram os contatos realizados pela 

pesquisadora para participar das entrevistas, depois de inúmeras estratégias e 

reiterados convites, como comentado no capítulo do percurso metodológico. Há que 

se considerar que a lotação atual dos egressos provavelmente foi determinante para 

isso. Das quatro entrevistadas, uma delas ainda permaneceu no município 1, 

finalizando o terceiro ano como residente, pois migrou do PRMFC do município 2 para 

o município 1, por motivos que serão abordados ao longo desse capítulo. Outras duas 

(entrevistadas 2 e 3) continuaram atuando no município 1, onde fizeram a residência, 

facilitando o contato e abordagem na própria unidade de saúde onde atuam. Já a 

entrevistada 4 permaneceu em município próximo ao município 2, atuando como 

médica generalista. Nesse sentido, é possível afirmar que a fixação dessas egressas 

no município ou região em que realizaram a residência favoreceu a disponibilidade de 

participarem da pesquisa e o encontro com as “histórias” de suas recentes formações.  

 Quatro temas emergiram das entrevistas com as egressas do PRMFC e que 

serão abordados conforme os tópicos abaixo:  

• Medicina de família e comunidade: um lugar de refúgio? 

• Motivações para estar e permanecer nos programas  

• A “vida como ela é” em um “cenário” real de formação 

• A vinculação com os municípios e a contínua busca pela valorização 

profissional: o mundo do trabalho 

Medicina de Família e comunidade: um lugar de refúgio? 

Os motivos apontados pelas residentes para a entrada no PRMFC foram 

utilizados como um analisador da escolha da especialidade médica. Das falas das 

egressas, foi possível identificar que os caminhos escolhidos por cada uma delas se 

inicia na busca por uma prática médica “diferente”, mais segura, mais programada, 

“uma outra medicina”, a busca por uma “prática” própria da medicina de família e 

comunidade (MFC). Ou seja, um desejo de futuro as guiou, as experiências na 

graduação e a inserção em espaços de trabalho ajudam a entender também os 

motivos da escolha. 

Reis (2015), em sua pesquisa sobre a prática médica na atenção básica de 

saúde (ABS), resgatou parte do histórico das mudanças e afirmou que, para os 

médicos:  
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A busca por um lugar de prática mais ‘protegido’ [na ABS] da dor e da 
complexidade da existência humana, onde pudesse atuar com ações 
mais controladas e programadas. De alguma forma traz em seu ideário 
uma atuação em processos de adoecimento mais simples e menos 
complexos, ‘próprios da AB’, como diabetes, hipertensão, puericultura 
e gestantes, com maior capacidade resolutiva. (...) Assim, se por um 
lado há médicos que dizem que na ABS não se faz medicina, pois esta 
só́ se realiza no espaço hospitalar, há outros que esperam encontrar 
na ABS problemas de saúde menos complexos – básicos – a 
possibilidade de fazer uma medicina com uma certa calma e uma certa 
rotina. Parecem desejar certo ‘esconderijo’ das situações de 
adoecimento mais graves, da fragilidade da vida, tão presentes nos 
espaços hospitalares, em particular situações de urgência e 
emergência. (REIS, 2015, p. 146) 

A busca por essa outra medicina aparece então nas falas das residentes, como 

uma possibilidade de estarem mais próximas aos usuários dos serviços de saúde, 

com a programação periódica dos retornos e, fundamentalmente, pelo sonho (de um 

retorno?) de uma prática da medicina a partir do olhar longitudinal para o processo 

saúde-doença. Essas perspectivas aparecem já estruturadas por processos oriundos 

da graduação, e é partindo dessa vivência que uma das residentes descreveu sua 

escolha: 

Eu sempre gostava “disso, daquilo”, me imaginava em várias áreas. 
Passava em cada estágio e me imaginava fazendo aquilo. Hoje em dia eu 
atendo tanta coisa, de tanta diversidade. A única coisa é que alguns 
diagnósticos são limitados aos especialistas, por pedirem algum exame 
específico e tudo mais, mas pensar no diagnostico, voltar comigo depois 
de ter passado no especialista e eu ter esse vínculo com o meu paciente 
me constrói, me realiza nessa área. (Trecho de fala da Entrevistada 4). 

A outra egressa nos contou que não gostar dos plantões, foi também a razão 

da escolha, quando perguntada sobre a prática profissional em hospital e sobre os 

plantões, pois:  

(...) eu não gosto de plantão. De ver o pessoal lá morrendo e toda hora, e 
somente lá. E não dá pra toda hora você está lá, pico hipertensivo, 
“somente remédio e vai embora”, eu gosto mais aqui mesmo [ABS]. Eu 
não me imaginava tirando plantão no natal, ano novo, páscoa, fim de 
semana. Eu nunca me imaginei. Eu falava ‘Meu Deus ou eu vou fazer 
clínica médica e ter só consultório’, mas aí depois eu descobri que tinha 
a MFC, que dava pra fazer assim também. (Trecho de fala da Entrevistada 
3) 

O depoimento acima nos revelou um desejo de uma prática clínica mais 

abrangente à semelhança da outra residente, mas, ao mesmo tempo, trouxe a ideia 

da produção de uma vida mais programada, com horários conhecidos. Nos revelou 

também a busca por uma vida mais “tranquila”. 
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Nesse outro trecho, ao ser questionada sobre a escolha da MFC, a entrevistada 

1 apontou as influências sobre sua escolha profissional a partir da sua vivência como 

usuária do SUS, e retomou a centralidade na clínica, no conhecimento e 

acompanhamento do usuário: 

Na realidade acho que foi pela minha história pessoal mesmo. (...) Vi que 
era mais ou menos o que eu sempre acreditei o que era a medicina. 
Aí isso foi se consolidando ao longo dos anos. E lógico que passei por 
várias crises: será que é isso mesmo? Será que eu não gosto de outras 
coisas? Será que é medicina de família ou vou fazer ginecologia e 
obstetrícia, mas no fim, isso acaba sempre ganhando e eu fiquei. (Trecho 
de fala da Entrevistada 1) 

O contato com a MFC durante a graduação apareceu no relato acima, 

apontando que parte das perspectivas de atuação na ABS foram sendo estruturadas 

desde os primeiros anos de formação e, como já abordado anteriormente, há que se 

considerar que as mudanças nas DCN podem ter influênciado nisso. No PMMB 

também houve continuidade de processos de indução para o fortalecimento da ABS 

e maior consonância com as necessidades populacionais, tendo os modelos de 

atenção à saúde do SUS e os processos de gestão do cuidado como principal campo 

de atuação profissional (BRASIL, 2013; JESUS et al., 2017). 

Porém, há que se considerar que o estabelecimento de uma nova estrutura 

curricular permanece com diversas lacunas entre seu desenho e a prática cotidiana 

da medicina nos serviços de ABS, assim como pelas complexas e custosas relações 

com os processos de gestão das práticas e das organizações do sistema (REIS, 

2015). 

A entrevistada 1 também relatou as atividades de “extensão estudantil”, as ligas 

acadêmicas como elemento importante para a sua escolha, independentemente do 

currículo. Apontou a relevância dessas atividades na formação dos estudantes da 

medicina, pois nelas há uma relação com uma prática médica especializada desde os 

primeiros anos, possibilitando o contato com especialistas já formados ou veteranos 

desde o início no curso. Ela nos contou assim a sua história:   
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Tinha uma liga [MFC]. Por que eu entrei numa época de transição do 
currículo de medicina. Minha faculdade passou por esse processo 
enquanto eu já estava cursando. Então foi muito jogado, as coisas muito 
superficiais, não tinha uma continuidade no currículo. Se eu pegar o nome 
das matérias, tem medicina de família já no primeiro ano. Mas MFC [com] 
integração com a comunidade, essa parte mais prática, não tinha. E 
quando eu estava no final do primeiro ano eu conheci a liga de MFC e já 
entrei pra participar, do segundo ao sexto eu fiquei nela ativamente. No 
sexto ano a gente acaba se afastando um pouco por causa da rotina do 
internato, mas do segundo até o quarto ano eu era muito ativa dentro da 
liga, fui presidente, fui atrás de organizar congresso. (Trecho de fala da 
Entrevistada 1). 

Ligado à ideia de extensão, o estágio rural apareceu como um elemento que, 

associado a outros pontos, ajudou na escolha profissional, como nos contou a 

entrevistada 2: 

Eu sou do Amazonas, e lá nós temos o internato rural, um estágio de três 
meses em um município distante. E o município que eu fui, foi o município 
de Borba, que até então era o único que tinha uma USAFA (Unidade de 
Saúde da Família Fluvial). E eu comecei a achar aquilo impressionante, 
eu atendi comunidades ribeirinhas. Foi uma coisa “pé no chão”, saúde 
da família “pé no chão” mesmo. E quando eu voltei para a cidade eu 
encontrei meu preceptor, que também acompanhava os Mais Médicos e 
era preceptor da residência de Saúde da Família. Ele foi o preceptor 
desse estágio, e nesse estágio, eu fiquei o que... duas semanas... mas 
quando eu voltei, voltei com outra visão. Por que a saúde da família que 
eu tinha recebido na graduação era bem SUS, normas reguladoras, 
um negócio bem maçante, cansativo. O posto a gente não tinha... Era 
uma UBS... Não era uma unidade de saúde da família. Tinha até 
ginecologista. Era uma coisa assim, que não tinha um caráter, então 
quando eu fui quando eu tive essa experiência, eu comecei a ver a 
medicina de família com outros olhos. (Trecho de fala da Entrevistada 2) 

A entrevistada 2 apontou que a escolha pela especialidade de MFC surgiu 

como possível solução para viver um cotidiano mais programado, mais organizado, 

com uma prática profissional mais “tranquila”. Tal necessidade apareceu para ela após 

ter vivenciado problemas em sua saúde física e mental, sendo que tais situações 

aconteceram após ter atuado em plantões de serviço ambulatorial, ainda durante a 

graduação: 
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Comecei a somatizar, eu ia para o plantão e tinha dor de estômago, ficava 
com taquicardia. E aí eu comecei a me questionar, será que é isso 
mesmo que eu quero para a minha vida? Será que vale a pena viver 
assim? E eu nem entrei na residência. Por que eu pensei em fazer a 
residência geral e depois a vascular, são uns quatro ou cinco anos 
aquilo. E então eu comecei a repensar. Então nesse momento que eu 
estava repensando eu fui para o internato rural. Aí eu pensei “eu não 
quero mais dar plantão”, eu não quero mais ficar de noite sentindo o que 
eu sentia. Então eu tenho que fazer uma residência em que eu não 
precise mais fazer isso, e que me dê um bom retorno. Que eu tenha uma 
qualidade de vida e que eu consiga ajudar, que eu me sinta bem. (...) 
E assim, pra você ter noção, eu não faço plantão até hoje. Eu parei, 
eu não faço. Por exemplo aqui [na UBS], eu tenho um horário certinho 
de entrar e de sair, tenho horário certo para almoçar. (Trecho de fala 
da Entrevistada 2). 

Novamente, a prática médica durante um plantão em serviço de urgência 

apareceu como um motivo de procura da especialidade, como um contraponto de 

duas medicinas, como nos contou a entrevistada 4: 

(...) eu fiquei sabendo [do PRMFC – municipal] quando eu estava fazendo 
um plantão. Mas é assim, o plantão pra mim é o extremo oposto do 
que eu entendo como medicina. Então, quando ele falou da residência, 
eu falei, nossa é superinteressante. (...) Foi um colega de trabalho, eu 
estava junto com ele e ele comentou. E ele morava no município 2. 
(Trecho de fala da Entrevistada 4). 

É possível, de alguma forma, ver que a escolha pelo PRMFC surgiu como um 

refúgio. Por um lado, uma busca por uma medicina mais abrangente, menos 

fragmentada, mais resolutiva e que permita o acompanhamento e o conhecimento dos 

usuários. Por outro lado, um refúgio para uma vida mais tranquila, menos estressante 

que outras especialidades, e com horários conhecidos e sem plantão. Porém, não só, 

pois associado a esses elementos surgiu a busca por uma maior autonomia 

profissional, o que de alguma forma conectou-se com o primeiro refúgio, como 

veremos na sequência, aqui, agora, já atuando como médico de família.  

A medicina de família e comunidade pareceu ser, então, para esses 

profissionais, um “lugar” de refúgio, de reconhecimento de uma prática clínica 

específica e programada, com modo de atuar mais próximo do usuário. Estas são 

cenas do cotidiano de uma das residentes, que falam da experiência desta prática da 

medicina ao nos contar que:  
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Então não é à toa que muitos se sintam assim “nossa, olha como ela me 
atendeu”. Que é a nossa obrigação. Eles brincam que “se entrou com 
um problema, vai sair com dois com a doutora”. Mas isso é porque 
existe um método clínico centrado na pessoa, não é uma doença, ele 
é uma pessoa. (...) Só que eu sempre defendo os outros médicos, por 
que eles não têm tanto tempo pra atender os pacientes como eu tenho. 
Então eu sempre falo, isso sobre o tempo, isso faz diferença. Dentro de 
alguns atendimentos o seu tempo é incompatível com a sua 
qualidade, com o seu exame físico, com a sua abordagem. Só que 
com o dinheiro que você vai ganhar também. Se você atende mais, 
também ganha mais, é um raciocínio desvirtuado da medicina. 
Medicina não é para isso, é um ser humano, a vida é o mais 
importante. (Trecho de fala da Entrevistada 4) 

Sobre esta prática clínica, a entrevistada 4 vai nos contou o motivo de sua 

mudança de programa e da sua satisfação profissional, ao ter vínculo e ser 

reconhecida pelos usuários. Vejamos:  

Lá [PRMFC no município 2] eu fiquei muito com o pessoal da residência 
multi, mas eu tive um ano com pouca prática clínica. Eu sentia muita falta 
de ter um preceptor médico de família. Eu tinha um preceptor médico 
clinico da rede, muito antigo, que não tinha todo o conhecimento assim 
do que era a MFC e como eu sempre estudei muito eu ficava um pouco 
procurando mais e não achava esse mais lá. Mas é mais pela parte 
clínica que eu venho pra cá [PRMFC no município 1] pela medicina 
mesmo, eu já conhecia eles aqui. Eles me convidaram para conhecer o 
serviço, eu gostei muito. Aqui eu tenho mais uma atuação clínica, mas 
é, eu acho que não tem um momento, mas toda vez que eu penso na 
residência, em coisas boas, me lembro quando eu vou chamar o paciente 
lá na recepção e eles vem com um sorriso, me abraçam, me beijam. 
(Trecho de fala da Entrevistada 1). 

A prática fora do set consultório foi relatada pela entrevistada 4, demonstrando 

ações de cuidado onde a relação com os usuários foi sustentada pela contínua 

compreensão das condições de vida dessas pessoas. A experiência de uma prática 

clínica mais ampliada, para além dos tratamentos medicamentosos e procedimentos 

centrados na doença, apareceu como uma satisfação pela escolha profissional: 

Era um horário que a UBS já tinha fechado, um horário muito importante 
para os usuários. E não era um grupo só pra eles, era para dependentes 
e codependentes. Então a gente abordava toda a problemática que 
envolvia os familiares, que eles também eram doentes. As vezes vinham 
os pais, e conseguiam trazer os filhos para o grupo. E assim teve 
alcoolista que saiu do álcool comigo, conosco. Então assim, você vê a 
condição de um cara que chega alcoolizado no grupo, dando trabalho, 
falando besteira, e o cara estar agora integro, trabalhando, ter se 
recomposto como ser humano é uma recompensa que você não faz ideia. 
É isso. Isso é bem legal, é o retorno, pessoal mesmo! É uma coisa assim 
que hoje em dia, eu não tenho mais grupo, e faz falta. Eu ainda terei, 
estou movimentando coisas para isso. (Trecho de fala da Entrevistada 4) 
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Conhecer os usuários, vincular-se a eles, perceber que há condições de 

acompanhamentos longitudinais e ter autonomia no controle da agenda são pontos 

destacados como positivos pelas egressas:   

Aqui sim, eu não mudei de equipe, estou desde o primeiro ano na 
mesma microárea. Dentro da minha equipe são seis microáreas, três 
microáreas para um residente e três para outro. Então mesmo a equipe 
sendo maior eu só tenho aquela população. Então desde o primeiro mês 
eu só atendo aquela população, nesse sentido longitudinalidade eu vejo 
bastante. O que eu sinto falta é de ter mais tempo para ficar lá porque as 
vezes fica muito difícil atender todo mundo no pouco tempo que eu fico 
lá. A longitudinalidade aqui eu consegui aplicar, no município 2 não. Por 
que lá eu mudei muito de área, as vezes faltava médico da equipe e as 
vezes como eu estava "sem fazer nada", não tinha uma agenda fixa, podia 
cobrir várias áreas. (Trecho de fala da Entrevistada 1) 

A busca em diferenciar uma atuação para além de uma abordagem clínica 

imediatista pode estar relacionada com a maior prevalência de usuários atendidos 

com perfil de agravos crônicos (como diabetes, hipertensão, por exemplo), e a 

necessidade de ações de prevenção aos quadros agudos dessas doenças. Isso, 

segundo Gomes (2010), impactaria significativamente na composição do trabalho 

médico, como um reflexo da contemporaneidade, numa transição entre o médico 

“salvador” para o “reparador permanente”: 

Desenvolve-se, como podemos ver, um complexo processo de 
transformação dos carecimentos apropriados como novas/renovadas 
necessidades em saúde composto por diversos movimentos, entre os 
quais ressaltamos três principais: tendência de predomínio de 
condições crônicas de adoecimento sobre as agudas; incorporação de 
práticas preventivas de cunho individual à clínica; e integração recente 
de antigas condições de sofrimento sob o âmbito das práticas de 
saúde. Esse processo impactará de forma determinante a 
conformação do trabalho em saúde na contemporaneidade (...) 
Seriam cada vez mais restritos os casos e as especialidades em que 
o médico praticaria um ato técnico que fique caracterizado para o 
usuário como o de “salvar uma vida”, ou algo próximo a isso. Com a 
série de transformações no âmbito das necessidades de saúde grande 
parte do tempo dos médicos passa a ser dedicado ao 
acompanhamento de condições cronificadas, onde o “risco à vida” não 
se apresenta tão evidente, ou a condições em que nem sequer 
existem patologias instaladas, como é o caso dos procedimentos 
“preventivos”. (GOMES, 2010, 187-188p) 

Porém, outro elemento surgiu nas falas das residentes, além dos refúgios aqui 

relatados. É o refúgio financeiro, como veremos a seguir.  
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Motivações para estar e permanecer nos programas  

O fato de que, desde 2015, os concluintes dos PRMFC podem receber 

pontuação adicional de 10% na nota do processo seletivo de PRM de outras 

especialidades, apareceu como fator de interesse pela MFC na fala de apenas uma 

das egressas.  

Já a complementação de bolsa-formação via subsídios municipais tem uma 

representação importante na escolha, pelos programas municipais. É possível afirmar 

que essa complementação financeira faz com que a bolsa-formação nos PRMFC do 

presente estudo seja superior à de outros PRM, e foi considerada como um ponto 

importante de valorização do profissional em formação na MFC: 

Pois eu tinha a ideia de fazer outra residência. Mas é que agora não tenho 
mais. E além disso eu pensei é uma residência que paga bem. Aqui, 
comparado se eu tivesse em Manaus, eu não tinha conseguido casar, não 
tinha conseguido carro. Não tinha conseguido montar nada 
financeiramente, por que o salário de um residente de clínica médica, se 
ele não fizer plantão extra, fora os que eles são obrigados a fazer, eles 
recebem R$ 3.300, e não é isso na verdade, pois tem o desconto do INSS, 
e o valor cai para R$ 2.900. Isso é desumano, não tem como sobreviver 
com isso. Eu seria ainda dependente dos meus pais por mais quantos 
anos? Aqui no município 1 eles complementam a bolsa. (Trecho de 
fala da Entrevistada 2) 

Entretanto, no depoimento abaixo, a entrevistada 1 apontou a perspectiva 

desafiadora que os valores de bolsa-formação mais elevados trouxeram com relação 

ao perfil das pessoas que passaram a buscar a RMFC. Nem todos buscariam a 

formação por interesse real na MFC:   

(...) nossa turma de R2 é uma turma muito interessada em querer a MFC 
não só pelo valor do financeiro, por que a complementação também traz 
um perfil muito heterogêneo, tem aquele que só quer passar um tempo 
numa posição confortável, até os que querem mesmo a MFC e como 
a nossa turma é heterogênea, a gente lutou por muitas melhorias, isso 
fez com que a própria residência ganhasse uma estrutura melhor, e 
alguns residentes entendessem que não dava apenas pra só passar por 
esse processo. Eu acho que isso foi muito legal! (Trecho de fala da 
Entrevistada 1) 

Ou, como nos relatou a entrevistada, ao comentar a reunião que agendaram 

com o prefeito do município 1, e a busca pela valorização financeira diferenciada no 

salário dos médicos que possuem formação específica em MFC: 
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O mote da reunião foi esse [cargo de MFC]. Fizemos uma carta aberta 
dos residentes. Do quanto somos agilizados e o quanto nossa 
especialidade já tem um status, não tão grande quanto de outras 
especialidades. Mas aí vem uma cidade que investe tanto em AB que faz 
propaganda, que investe numa residência e não valoriza na questão 
financeira. Que é uma das valorizações, além de falar que somos ótimos, 
que a gente é bom, mas na hora do “vamos ver” acaba o salário sendo 
equivalente. Mas vamos ver o que ele tem pra dizer agora. (Trecho de 
fala da Entrevistada 1) 

Ou seja, aborda que houve frequente reconhecimento, por parte da gestão 

municipal, sobre a atuação dos profissionais em formação, e posteriormente quando 

já formados como MFC nas unidades de saúde. Todavia, a valorização financeira 

diferenciada dessa especialidade, para além de serem contratados pelos municípios, 

é também um ponto que justifica a permanência ou não dos profissionais formados 

pelos municípios, como será detalhado mais adiante. 

 Sobre a escolha de continuarem sua formação em um PRMFC, as 

entrevistadas ressaltaram que o acolhimento inicial, principalmente no município 1, 

mesmo durante o processo seletivo, foi determinante para que tivessem mais 

disposição para uma aproximação maior com o município. É bom ressaltar que, no 

processo seletivo de ambos PRMFC dos municípios, as entrevistadas tinham clareza 

de que o programa era totalmente estruturado pela Secretaria Municipal de Saúde: 

Eu sabia que era um programa de município. Por que na inscrição você 
já vê que é isso, mas eu fiquei sabendo quando eu estava fazendo um 
plantão. (Trecho de fala da Entrevistada 4) 

Esse acolhimento, em particular para quem vem de longe, e o papel dos 

preceptores surgiram como forte motivo para começarem e ficarem na residência, 

como nos relatou a entrevistada 3:  

Os preceptores estavam na aplicação da prova, a gente via assim 
que eram pessoas próximas, que você podia ir lá conversar qualquer 
coisa, perguntar qualquer coisa. Que nas outras especialidades não 
tem isso... você vê aquela pessoa, nem vai lá, pois no mínimo vai 
fingir que não lhe viu, ou vai dar uma patada né?! Você já vai 
preparado... O contato que eu tinha antes era esse. Aí quando chegou 
aqui [município 1] eu vi que tinha alguma coisa diferente na residência... 
(Trecho de fala da Entrevistada 3) 

O acolhimento dos candidatos no município 1 continuou após a aprovação. 

Todos eles haviam vindo de outros municípios/estados, com a necessidade de se 

instalar rapidamente na cidade. A participação dos preceptores nesse momento 

também foi apontada como fundamental:  
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Indicaram um senhor na secretaria que conhecia não sei quem, que 
alugava apartamento... Então teve tudo isso... a gente não ficou assim 
jogado, abandonado, tipo “se vira aí” e se quiser é assim. Eles deram 
toda uma estrutura, um apoio. Tinha gente que colocava no grupo 
(@WhatsApp) que não tinha nem telefone para pedir a pizza e logo 
alguém se virava e mandava o número do ‘Disk-pizza’, ou “quem entrega 
água em casa?”, daí eles conseguiam o número do rapaz que entregava 
o garrafão de água... Tudo isso! Nesse nível de ajuda. Daí era 
maravilhoso, e aí não tinha como você não querer ficar... Entendeu? 
(Trecho de fala da Entrevistada 3) 

Uma outra egressa reforçou a importância do acolhimento, pois puderam 

acessar informações sobre os programas por várias fontes, mas frequentemente não 

conheciam as cidades. Ou seja, como sintetizou a entrevistada 2, ao ser perguntada 

se veio para ficar: 

Sim, vim com uma mala e dois travesseiros [risadas]. Foi só o que eu 
trouxe de Manaus. Eu comecei tudo por aqui, fiquei morando de favor na 
casa de conhecidos da minha família, depois eu aluguei um lugar pra mim. 
(Trecho de fala da Entrevistada 2)  

Coordenadores e preceptores construíram uma rede comunicativa para 

instalação dos profissionais no município. Tais ações, por sua vez, poderiam ser 

reflexo das experiências municipais para o acolhimento de profissionais médicos 

oriundos de outras localidades, durante o recebimento de médicos estrangeiros do 

PMMB (no provimento emergencial)? Já que ambos municípios pesquisados, ao 

receber tais médicos via PMMB em anos anteriores à implantação do PRMFC, 

precisaram se responsabilizar pelo auxílio moradia e alimentação de tais 

profissionais?  

Há uma digressão que podemos pensar nesse momento. Ou seja, ao fazer este 

esforço de um acolhimento qualificado e do estabelecimento de vínculo, que são 

características fundamentais para a ABS (BRASIL, 2006), os preceptores e 

coordenadores poderiam estar apresentando elementos fundamentais da ABS aos 

residentes, desde os primeiros momentos? Não é possível responder, mas a ação 

política, em particular do município 1, em propiciar um acolhimento, mostrou efeitos 

para a permanência dos residentes no programa. 

A seguir, serão abordadas as falas sobre as vivências das egressas nas 

unidades de saúde, com ênfase nas opiniões das entrevistadas sobre os 

aprendizados, e as expectativas que tinham com relação à sua própria formação.  
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A “vida como ela é” em um “cenário” real de formação 

A formação dentro dos serviços de saúde, vinculados à rede do SUS, fez parte 

das mudanças curriculares nacionais, ocorridas nos últimos anos no país. Nesse 

sentido, houve maior valorização das situações vividas cotidianamente nos serviços. 

Todavia, há que se considerar que a imersão na realidade do SUS traz potências e 

desafios nessa formação. 

A relação entre a estrutura de um currículo mínimo de competências a serem 

desenvolvidas e as demandas dos serviços de saúde devem estar em constante 

diálogo em processos educacionais como os da residência. 

Se for visada a qualificação do SUS, a inserção dos estudantes na rede pode 

propiciar que problemas, muitas vezes “históricos” nos serviços da rede de saúde, 

sejam evidenciados, remexidos e possivelmente transformados. De alguma forma, 

esta aposta, já colocada na abordagem sobre o quadrilátero da formação (CECCIM e 

FEUERWERKER, 2004) representou e representa um grande desafio para a 

formação em serviço, desde a implementação do SUS na década de 90. Puccini e 

Andreazza (2008) comentaram esse desafio enfrentado numa Escola Médica 

tradicional, a partir das DCN (2001), para a implantação de mudanças curriculares a 

partir de programas de incentivo do MEC e MS, e que também apareceu como desafio 

dos programas municipais: 

O descompasso entre a formação, sobretudo do médico, e as 
necessidades do SUS se acentuava à medida que avançava o 
processo de concretização dos princípios e estratégias do novo 
sistema avançava – universalização, integralidade, ampliação do 
acesso e novas atribuições para os diferentes níveis do sistema – e, 
incorporação do conceito ampliado de saúde, humanização e saúde 
como direito do cidadão. (PUCCINI E ANDREAZZA, 2008, p. 74) 

Nas cenas a seguir, foi possível perceber que as egressas abordaram os 

desafios da formação em serviço. O “mergulho” no mundo do trabalho desenhado, em 

uma formação baseada na realidade do SUS, em pelo menos quatro situações:  

1) A questão acadêmica do PRM e a desestruturação da rede de AB:  
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Me orientaram que iria começar aquele dia o estágio, me deram um 
horário e um local e aí eu fui. E não tinha condições, não tinha condições. 
Assim, eles estão se adequando agora. Foi o primeiro ano deles e fizeram 
assim: vamos fazer, vamos nos ajeitando na medida em que vai indo. 
Com um pensamento mais otimista é isso. Tinha algumas horas que eu 
queria desistir, que eu pensava que estava muito bagunçado, que aquilo 
não ir me dar a carga acadêmica que eu queria. Às vezes eu chorava 
e me arrependia de não ter ido para Curitiba, de não ter tentado em São 
Paulo. (Trecho de fala da Entrevistada 2) 

2) Uma demanda “que não acaba”: 

“(...) Aí o que aconteceu (pois isso foi somente o começo), me colocaram 
numa área enorme, com uma população que demandava muita atenção. 
Era uma população que procurava muito o posto, não era uma área 
tranquila, aí afunilou. Eu tinha poucas vagas, tinha muita procura, e aí 
virou uma bola de neve. E não importava o tempo que passasse, por que 
a gente começava com seis e depois ia para oito vagas, depois dez, 
depois doze vagas no período de quatro horas, de seis em seis meses 
mudava. Então por exemplo, teve período que ficávamos com doze 
agendamentos por dia, que é menos da metade do atendimento do 
profissional da rede, e que representa a real necessidade daquela 
população. (Trecho de fala da Entrevistada 2) 

3) O modelo da ABS, o não reconhecimento pela população do médico da 

estratégia da saúde da família: 

(...) Mas para você ter noção eles [pacientes] queriam passar com 
ginecologista e pediatra ao invés de passar comigo. E aí era difícil de 
entender o que o médico de família iria fazer se não era ginecologista. 
Tinha muito atrito, então era uma situação extremamente desagradável. 
Tem muitas pessoas lá que trabalham arduamente, que eu sinto falta, que 
eu gosto muito, mas não é um lugar que eu voltaria hoje em dia. Meu 
maior medo quando eu entrei no concurso era o de que me jogassem em 
uma área vizinha, porque o prefeito está transformando tudo em USAFA. 
O meu medo era de ir para uma unidade de saúde que tivesse um 
perfil igual a daquela. Quando eles me ofereceram a vaga para trabalhar 
no PAD (Programa de Atenção Domiciliar) eu aceitei na hora. (Trecho de 
fala da Entrevistada 2) 

4) Uma unidade para os residentes? Mais problemas no caminho: 
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A USAFA [Unidade de Saúde da Família] já inaugurou com esse modelo, 
então todos os profissionais que entraram já sabiam desse contexto. A 
USAFA tinha uma estrutura gigante, mas não mais a partir do momento 
que colocaram sete médicos, além disso residência de enfermagem. E 
para [que] esse processo de residentes na rede não gerasse um 
desconforto [com os médicos da rede, como por exemplo] do porquê os 
residentes terem uma sala para se reunir e os outros médicos não 
poderem (…) a sala que a gente podia se reunir, não [era mais] somente 
para residentes, é uma sala de vídeo. Mas o processo de trabalho com a 
residência, veio desde o início [da inauguração da unidade]. Entendendo 
as limitações da agenda, do tempo com preceptor. Ai no começo ficava a 
dúvida [na equipe], se era estudante, ou se era residente, etc. Aqui 
[município 1] não passei isso, eu passei no município 2. Eu fui numa 
unidade que não sabia o que era residência, e nem sabia o que era 
MFC. (Trecho de fala da Entrevistada 1) 

É importante considerar que há limites colocados pela realidade dos serviços 

de saúde, frente às expectativas formativas e a história pregressa de cada residente. 

Por exemplo, a ida para o território e as visitas domiciliares, duas das práticas 

fundamentais da ABS (BRASIL, 2017) apareceram pouco nos relatos.  

Os componentes do cuidado que mais apareceram nas falas estão 

relacionados à longitudinalidade e ao vínculo com um conjunto de usuários/famílias 

específicos (dois pontos chaves propostos na PNAB), com ações mais delimitadas à 

gestão de retorno dos usuários nas agendas das UBS e os esforços para a realização 

de uma coordenação do cuidado de usuários encaminhados para serviços de 

especialidade. As considerações da entrevistada 4 revelaram mais sobre isso: 

A [longitudinalidade] inclusive é um dos maiores e melhores princípios 
que eu não posso abrir mão para cuidar do meu paciente. Eu posso rever 
meu paciente. Isso me agrada bastante inclusive se, por exemplo, o 
paciente tem uma avaliação a longo prazo, eu estou ali sempre. Falando, 
me chama que eu já vejo o paciente. (....) Os pacientes falam “não muda, 
fica”, eles gostaram e querem que o médico fique ali, e a intenção da 
medicina de família e comunidade é isso, é o vínculo. É conhecer a 
comunidade, é voltar, mas é uma abordagem que requer paciência do 
médico. (...) Eu mando encaixar na agenda, e tenho essa liberdade lá 
onde estou trabalhando agora. Na residência eu tinha ACS, então não 
tem um enfermeiro pra cada médico [está falando da UBS em que 
trabalha atualmente], não tem equipe, é uma unidade tradicional, clínicos 
contratos e eu como médica de família. Fazendo o máximo que eu 
consigo atender, tudo o que o MFC atende. (Trecho de fala da 
Entrevistada 4) 

Pela Resolução nº. 1, de 25 de maio de 2015, da CNRM (BRASIL, 2015e), que 

estabeleceu os requisitos mínimos para a RMFC, somente no primeiro ano há 19 

áreas de competências clínicas que deveriam ser desenvolvidas para agravos 

específicos, como por exemplo, problemas respiratórios, digestivos, relacionados aos 

olhos e à visão, saúde mental, cardiovasculares, entre outros.  
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 Nos depoimentos abaixo surgiu a tênue relação com os serviços de 

especialidade, onde a busca pela especificidade técnica das residentes evidenciou os 

desafios na relação com a preceptoria e os limites da formação na relação com outras 

especialidades médicas, na tentativa de garantir uma clínica aparentemente mais 

resolutiva nas UBS: 

1) A preceptoria nos ambulatórios de especialidades: “muda de médico para 

médico “: 

Alguns profissionais recebiam a gente maravilhosamente bem, sanavam 
todas as nossas dúvidas e eles eram colegas de trabalho, estavam ali 
para ajudar aquele residente, pois já haviam sido residentes um dia. 
Outros se negavam, igual eu te falei por que era opção da prefeitura, mas 
eles não eram obrigados a ser preceptores, e ensinar é uma arte né? O 
que acontecia, não é uma residência acadêmica, não é um 
laboratório de faculdade acadêmico, então estávamos inseridos na 
agenda de um profissional que estava muitas vezes abarrotado. (...) 
Não estava garantido agenda, então isso era do profissional, muda 
de médico para médico. E teve algumas especialidades que foi 
pedido “Ah, eu posso acompanhar e tal”, e o profissional falou, eu 
acho que isso não é interessante, e a especialidade não entrou em 
nossa formação. (Trecho de fala da Entrevistada 4). 

A preceptoria apareceu como ponto fundamental nas vivências dentro serviços 

de especialidade, mas, como vimos, nem todos queriam os residentes, inclusive por 

uma agenda de trabalho aparentemente incompatível com as atividades de 

acompanhamento dos residentes.  

2) O conhecimento técnico-científico:   

Por exemplo cardiologia eu tive uma aula, na universidade, com 
vários alunos do internato por duas horas. E não tem como isso 
estruturar um médico de família para o resto da vida. É pouco tempo. 
Na verdade, a gente viu dois atendimentos e conseguimos discutir dois 
casos. Isso é muito pouco. Tinha que ser por exemplo, no caso da 
cardiologia que o médico de família tem que ter bom conhecimento na 
atenção básica, tinha de ser uns dois ou três meses pelo menos. Hoje em 
dia eu não sei como está, eu não sei se eles mudaram alguma coisa, se 
eles resolveram reformular isso. (Trecho de fala da Entrevistada 2) 

3) As competências do médico de família e os conflitos com as outras 

especialidades médicas: 
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Vou dar um exemplo, aqui a base do nosso aprendizado é o currículo 
baseado em competências da sociedade brasileira de medicina de 
família. E tem lá o que é essencial que o residente saia para saber. Eles 
estão baseando nisso, eu acho ótimo. Temos um roteiro de mínimo, 
desejado e o avançado. E nas partes essenciais temos de saber inserir o 
DIU, mas aqui na rede eles não acham isso. Quem cuida da parte de DIU 
é a ginecologia/obstetrícia, acham que a gente não tem de saber isso. 
Acham que quem tem de saber disso é o especialista em 
ginecologia. E aí está um embate: quem vai ensinar a gente a colocar 
DIU? Fica um embate nisso. (Trecho de fala da entrevistada 1)  

Ou, ainda, nesse relato da entrevistada 1: 

A gente passa, mas a gente tem o NASF e a gente acompanha o trabalho 
deles, e mesmo essa ginecologista do NASF também acha que a 
gente não tem que saber. Que não cabe à gente, cabe ao especialista. 
Então é uma luta que a gente tem aí. Eu estou na COREME desde 
março, antes disso eu já sabia que a gente já levava isso para a pauta. E 
todo mês a gente discute isso de novo, pra saber como é que está. (...) 
Em um ano os alunos passaram num lugar no outro ano já havia mudado 
o cenário. No meu ano a gente teve um apoio com a ginecologia mais 
intenso do que no ano anterior. Mas ao mesmo tempo o preceptor não 
acreditava nos preceitos da MFC e queria falar só da especialidade 
dele, e tinha esse choque de entendimento. (Trecho de fala da 
Entrevistada 1) 

4) A rede de atenção do município e a chegada dos residentes:  

A rede está preparada pra isso? Não. Então eu acho que isso dificulta 
porque a gente tem embasamento teórico, tem vários comprovantes de 
que a gente pode ser capacitado pra isso, e aqui por causa de uma 
questão política e por não ser tão acadêmico, isso não vale tanto. A gente 
está aí lutando até hoje. Falta um semestre pra eu terminar e eu não tive 
isso. Eles estão dizendo [a coordenação do PRM] que vai ter, estão 
tentando outros meios. Mas eles queriam deixar alguma coisa oficial 
dentro da prefeitura, mas ainda não conseguiram. (Trecho de fala da 
Entrevistada 1) 

E continua:  

E lá [PRMFC do município 2] não, lá não tinha isso, eu tinha que chegar 
me apresentar, apresentar a especialidade [de MFC] para o preceptor, e 
qual era a proposta. Aqui também teve isso, mas foi muito menos, até 
porque o grupo que passou anterior já tinha feito esse caminho. Lá não, 
lá mudou muito [os serviços de especialidades que recebiam residentes]. 
Em um ano os alunos passaram num lugar no outro ano já havia mudado 
o cenário. (Trecho de fala da Entrevistada 1) 

Cabe destacar que, além da busca pelas especificidades técnicas da formação 

em MFC, e a complexa relação com a estrutura dos outros serviços da rede, há outras 

especificidades relativas à atuação na ABS, assim como abordado por Reis (2015): 

O trabalho médico na atenção básica reveste-se de especificidade 
decorrente tanto das características da demanda, quanto da finalidade 
desses serviços. Trata-se de trabalho de alta complexidade 
constituído de várias tensões: lidar ao mesmo tempo com normas e 
padrões de atendimento e com a singularidade dos casos; combinar 
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atividades programáticas e projetos terapêuticos individualizados; 
intervenções para reduzir riscos e ao mesmo tempo aumentar os 
coeficientes de autonomia dos pacientes em instituir suas próprias 
normas. (REIS, 2015, p. 40) 

Outro ponto que também entra em cena é que nem todos os residentes queriam 

exatamente a formação em MFC, como abordado anteriormente. Uma parte se 

interessava por essa residência pela bonificação de pontos disponibilizada para outras 

especialidades, ou mesmo participava do PRMFC como intervalo de atuação entre 

processos seletivos de outros programas. Abaixo, a entrevistada 1 trouxe 

considerações sobre os colegas de turma do PRMFC do município 2: 

Sim, tenho contato [com os residentes do município 2] ainda por causa do 
curso de preceptoria que eu fiz por lá. Eu os encontrava nas provas. Uns 
não praticam a medicina de família, foram seguir outra carreira, 
foram fazer medicina do trabalho, medicina do trânsito, outros foram 
fazer outras especializações, dermatologia por exemplo. Teve uma 
menina que nem sei se terminou a formação e foi fazer dermatologia. 
Então é assim, lá no município 2, uma coisa que me incentivou a não 
continuar foi a de que eu achava a coordenação muito disposta, 
querendo que desse certo, buscando alternativas para que ficasse, 
mas eu vi o corpo dos residentes não muito interessados nisso. 
Então parecia que eu estava remando contra a maré, e eu queria 
fazer medicina de família. Daí eu ia propor uma aula que não tivesse um 
tema clínico, daí vinham muitas reclamações por parte dos colegas de 
turma, e não entendiam muito bem como funcionava, enfim... Era um 
pouco desestimulante esse momento com outros residentes. Mas eu 
percebi que teve muita gente que foi se apaixonando pela MFC, teve 
dois casos de duas pessoas que falavam: ‘nossa eu gosto disso, não 
quero fazer mais nada além disso’. (Trecho de fala da Entrevistada 1) 

A seguir, serão abordadas as expectativas das egressas para atuação após o 

término da residência, a busca por uma boa inserção profissional, e o aprofundamento 

de suas relações com o “mundo do trabalho”.  

A vinculação com os municípios e a contínua busca pela valorização 

profissional: o mundo do trabalho 

Você se forma lá, cria o vínculo lá, e gostaria de continuar lá. Aí 
quando você sai fica perdido e pergunta e agora, o que você faz, vai 
voltar para o plantão? Não é o que eu gosto. Não é a minha formação. 
(Trecho de fala da Entrevistada 4) 

Ao passo que as atividades formativas dos PRMFC foram sendo finalizadas, 

as buscas por inserções no SUS, por parte das entrevistadas e também de seus 

colegas de turma, ficam bastante evidentes nos depoimentos. O primeiro movimento, 

bem significativo, foi tentar continuar tendo vínculo com o município em que se 
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formaram. Como disse a entrevistada 4: “Eles formaram, eles pagaram, a prefeitura 

bancou, né?” 

As falas a seguir foram estruturadas a partir da seguinte pergunta, por parte da 

pesquisadora às entrevistadas individualmente: “você teve a oportunidade de ficar no 

município, após a formação em MFC?”, já que essa era também uma aposta do PMM. 

No caso da entrevistada 4, a frustação de não poder continuar no mesmo município, 

onde haveria a necessidade de concurso público para a entrada, mas não aconteceu, 

foi destacado abaixo:  

Isso me frustrou demais, a falta de oportunidade. Tem alguns lugares 
que estão contratando por OSS [Organização Social de Saúde]. Só que 
lá no município 2 isso não aconteceu também. Você se forma lá, cria o 
vínculo lá, e gostaria de continuar lá. Aí quando você sai fica perdido 
e pergunta e agora, o que você faz, vai voltar para o plantão? Não é 
o que eu gosto. Não é a minha formação. E eu tive que voltar por um 
período até eu encontrar esse emprego. Os plantões eram no 
município 2 mesmo, mas em menos de um mês eu consegui esse 
trabalho [atual como generalista]. (Trecho de fala da Entrevistada 4) 

Entretanto, outras inserções, mesmo que não na ABS, se revelaram como 

positivas, como na história da entrevistada 4. Todavia, ao final, ainda reforçou sua 

frustação: 

E eles gostam muito de mim, já recebi até aquelas manifestações na 
ouvidoria. E eu estava conversando com os médicos, eles assim, nossa 
o pessoal não elogia... E eu tenho o que, dois meses lá... e já recebi dois 
elogios. Um deles disse assim: “eu recebi um elogio na minha carreira 
inteira”. E eles são médicos bem mais antigos e estão na rede em São 
Paulo, em hospital grande, especialista, é outra abordagem, outro 
atendimento. (...) Então dentro do que eu me formei eu acho muito 
legal, por isso que as oportunidades poderiam ser maiores. E eu 
acho que eles absorverem a gente é minha esperança, eu realmente 
achei que eles iam fazer isso. Eles formaram, eles pagaram, a 
prefeitura bancou, né? (Trecho de fala da Entrevistada 4) 

Os municípios são diferentes e, onde o modelo estava mais estruturado, a 

continuidade parece ser mais fácil e desejada, como nos contou a entrevistada 3: 
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Eu sempre quis continuar aqui, eles têm uma boa estrutura. E a gente 
compara a estrutura daqui com municípios próximos... E aqui é 100% 
de cobertura [ESF], você já visitou as USAFAS [Unidades de Saúde da 
Família] e viu como é que é, tudo novo, organizado. Deve ter algumas 
falhas aqui e ali, mas compara com município em que está tudo fechado, 
aqui está 100%. Recebemos em dia, não atrasa salário. Por que falam 
e a gente observa que o salário está menos do que em alguns 
lugares, mas pelo menos todo mês é certeza de que você vai receber. 
Tem município que paga o dobro, mas você não sabe se vão pagar no 
dia certo, se vai juntar dois ou três meses pra receber. (Trecho de fala da 
Entrevistada 3) 

A relação com o sistema privado apareceu também como um dos conflitos após 

a formação, pois ele surgiu como uma possibilidade de “boa” inserção profissional.  

 Aqui, temos um dos pontos-chave da pesquisa. Foi ficando claro que a 

formação se dá NO SUS, mas não necessariamente PARA o SUS, pois também 

esteve em disputa o “locus” de inserção desses profissionais. Se os municípios não 

se planejarem para absorver tais profissionais, o sistema privado o faz e fará com 

cada vez mais “entusiasmo”.  

As estratégias das empresas de planos de saúde para absorção de 

especialistas formados em MFC têm se formado mais, como podemos ver na 

reportagem de Segatto (2017), no site da revista Época, de título “Planos de saúde 

investem em médicos de família - o objetivo é evitar que os clientes recorram a 

hospitais sem necessidade. Isso funciona?”: 

SEM PRESSA. A dona de casa Vanderlisse dos Santos é atendida 
pela médica de família Amanda Anderi e pela enfermeira Danielle 
Lopes em uma unidade da Amil, em São Paulo. ‘Construir vínculos 
com as famílias é o que me atrai nessa profissão’, diz a médica. 
(...) O investimento da operadora nos centros de atenção primária foi 
inspirado nos modelos do Reino Unido e de outras nações 
reconhecidas pela qualidade na assistência à saúde. ‘Estamos 
fazendo o que dá certo nesses países’, diz Gustavo Gusso, diretor da 
Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. ‘Lá, as 
unidades de atendimento são privadas, mas o financiamento é público. 
(SEGATTO, 2017) – grifos nossos 

Tais construções cotidianamente se apresentam como alternativas de atuação, 

frente a um SUS ainda em construção, com muitos problemas estruturais. A 

entrevistada 3 comentou esse aspecto, ao ser perguntada sobre suas prioridades de 

inserção profissional: 
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O que ainda está bloqueando, é que eles [planos de saúde privados] 
contratam por empresa, então você tem de abrir a sua empresa, você tem 
de ter CNPJ. Eles contratam como empresa. O bom é que dá pra conciliar, 
atender de tardezinha, de noite, aos sábados. Por exemplo, eles dão 
essas oportunidades, você deve fazer 20 horas, podendo completar no 
sábado. (Trecho de fala da Entrevistada 3) 

Ou seja, para a entrevistada 3, essa também é uma oportunidade de inserção 

a ser avaliada, mas não no momento atual:  

(...) Aí disseram que estão instalando a Amil em um município próximo 
daqui, que também vai ter a medicina de família, mas eu não pretendo ir 
por essa parte, por enquanto. (Trecho de fala da Entrevistada 3). 

Há que se considerar que a ida, após a formação especializada, para o setor 

privado não é algo novo. Nesse trecho, a entrevistada 2 teceu uma crítica ao SUS, 

mas não deixa também de considerar que no âmbito privado o mundo do trabalho 

também não é “apenas de flores”:  

Eu já tinha uma visão de que o SUS é muito bonito no papel, que ele é 
uma coisa que na prática tem suas mazelas, seus defeitos, seus 
problemas, suas corrupções também, e suas tiranias. Por exemplo, 
médico regulador dita quem faz o exame e quem não faz, quem vai 
no médico e quem não vai. Se ele não gostar do seu encaminhamento 
aquele paciente não vai. Então são coisas assim, coisas que eu 
aceitei. Não tem jeito, não tem como fugir. É o nosso sistema. Tem 
como melhorar? Acho que teria que mudar muito a cabeça da população 
mais jovem, pra daqui alguns anos quem sabe, tudo possa ser diferente. 
Agora em comparação com trabalhar em empresa, hospital grande 
CLT, eu não sei se teria coragem, porque eu tenho certeza que a 
carga seria pior. Por exemplo convênio, ia ser pior. Da minha 
experiência não importa para onde a gente for, vai ser exigido que a 
gente atenda o máximo no menor tempo possível, mesmo na 
medicina de família. (Trecho de fala da Entrevistada 2) 

A busca pelo novo trabalho passou pela existência ou não de possibilidades de 

continuar no município, e aqui um fator chave foi a existência ou não do concurso 

público, aparentemente como qualquer outro profissional da saúde.  

De certa forma, as entrevistadas buscavam a estabilidade, prioritariamente via 

fixação no município, por contratações estáveis como os concursos públicos. Talvez 

assim, via cargo público, estivesse mais clara a estabilidade buscada desde o início 

da residência, mas ficou evidente que nem sempre isso é possível.  

As experiências pouco positivas de colegas em outros municípios também 

trouxeram informações desafiadoras das futuras relações do mercado de trabalho: 
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Eu tive um colega de trabalho, que tinha sido contratado por OSS 
(Organização Social de Saúde) em outro município. Ele descobriu que 
não estavam depositando o dinheiro dos benefícios. O tempo todo 
que ficou lá não estavam depositando nada dos benefícios dele de 
CLT. Mas daí ele resolveu sair e perdeu tudo. Descontavam todo mês, 
mas quando saiu não recebeu, mas não sei como vai ficar agora. Então 
tem essa parte que aqui é bem estruturado, organizado. Isso me dá mais 
vontade de querer continuar aqui, pois fica mais fácil de planejar as 
coisas, e se você está num lugar que oscila muito não dá né pra 
contar. (Trecho de fala da Entrevistada 3) 

Das entrevistadas que permaneceram no município onde realizaram a 

residência, a relação com a cidade, os vínculos criados, a estabilidade e o encontro 

com uma “vida possível” auxiliaram a desenhar boas perspectivas de permanência 

nessas localidades. Todavia, resgataram que há desvalorização por parte das gestões 

municipais, ao não considerar melhores condições salariais aos profissionais da ABS 

que tenham o título de especialista. O desejo de continuar no lugar onde fizeram a 

residência foi uma constante, como nos disse a entrevistada 3: 

Agora eu já terminei a residência’, agora já sou médica de família. É isso, 
parece que aumenta um cabinho da estrela, fica mais forte esse cabinho. 
Mas como a gente formou num serviço e já conhecia há dois anos, 
continua o mesmo. O bom é que a gente vai para as capacitações, 
durante um período na semana a gente sai para capacitações. (…) E 
quando a gente vai lá, praticamente já conhece todo mundo! Melhor 
do que chegar lá e pensar: ‘Meus Deus quem é essa mulher que vai 
dar essa aula’. (Trecho de fala da Entrevistada 3) 

Mas, ela é uma generalista: 

(...) Eu estou aqui pelo concurso, só que eles contratam como generalista, 
eles não pedem a residência. Mas eles já fizeram agora um concurso que 
pediu e a demanda foi bem pouquinha, mas o salário é o mesmo. Eu 
agora eu vou mudar para o outro [da medicina de família e 
comunidade], vai mudar o número da minha matrícula só, o salário é 
o mesmo, a carga horária, tudo. O programa é o mesmo. (Trecho de 
fala da Entrevistada 3) 

A inserção profissional foi sendo construída por diferentes tipos de contratação:  

(…) eu voltei para o município em que morava, porque acabaram 
oferecendo em um grupo de plantão se alguém tinha interesse em PSF, 
unidade básica. Aí eu falei que eu tinha, mandei meu currículo. Daí, o cara 
me falou para fazer um projeto piloto, daí ele me colocou em uma unidade 
básica através de uma empresa, por uma OSS. Aí foi uma coisa assim, 
ainda não tem MFC, mas tem o projeto de implantar. Eu sou a 
primeira que tem essa formação lá, eles vão abrir concurso, vão fazer 
tudo. Mas enfim eu sou contratada como autônoma. (Trecho de fala da 
Entrevistada 4) 

Lermen (2014) também aborda tais questões ao contar sobre as estratégias 

municipais para manutenção dos egressos do programa próprio de RMFC em outro 

município: 
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Para a manutenção dos egressos, o município tem realizado 
regularmente concursos públicos buscando absorver todos os 
egressos, não só dos programas do município, mas também visando 
a atrair egressos de outros programas. Podemos afirmar 
categoricamente que nenhum egresso de nosso programa deixa de 
ser absorvido em nossa rede, a não ser que não queira, mesmo 
porque seria uma contradição investir na formação e deixar de 
absorver esses profissionais. (LERMEN, 2014, p. 302) – grifos 
nossos 

Porém, nessa investigação exploratória, não foi este cenário encontrado. Dito 

de outra maneira, a queixa das egressas aos municípios, por não considerarem a 

residência em MFC como pré-requisito de valorização profissional, seja em concursos 

ou em processos seletivos, deixou claro o “desconforto” de estarem no mesmo 

contexto salarial dos médicos generalistas. Mesmo tendo finalizado a formação como 

especialistas em saúde da família e comunidade, o depoimento da entrevistada 2 foi 

contundente ao falar da política de contratação do município 1:  

E aí eles [coordenação do programa] tem um discurso de que eles querem 
que a gente fique aqui, de que eles querem que a gente progrida dentro 
do município, só que em compensação quando eles fizeram o 
concurso de médico de família, o salário era igual a do generalista. 
Não tinha diferença nenhuma, o que vai te diferenciar é só nome, 
você não ganha nada. Foram dois anos para não ter nenhuma 
diferença. (...) Por que a gente tem de ganhar menos do que um 
endocrinologista? Por que a gente tem que ganhar menos do que o 
cardiologista? Será que a gente está sendo valorizado realmente? 
Qual a diferença? O nosso trabalho não é mais importante, pois é pra 
prevenir que as pessoas acabem indo parar lá? (Trecho de fala da 
Entrevistada 2) 

Não apenas a realização do concurso apareceu como elemento de fixação, 

mas também a questão salarial entra na análise dos residentes sobre a valorização 

da especialidade: 

Só acho que ganha pouco. Eu acho que é o médico mais 
desvalorizado. Nessa pós-graduação que estou fazendo nova, é uma 
coisa que estou fazendo para agregar e tentar me manter na MFC. (...) 
Só que eu quero me manter na MFC, então eu acho que é um plano. 
Perto de tudo o que a gente estudou eu realmente acho que deveria 
ser melhor remunerado. (Trecho de fala da Entrevistada 4) 

De certa maneira, cada uma das entrevistadas nos mostrou que a composição 

de estratégias municipais de fortalecimento da ABS e a formação dentro dos serviços 

de especialidades foram essenciais na estrutura dos PRMFC, assim como a 

aproximação inicial que tiveram com essa especialidade durante a graduação.  

É perceptível também que há aproximações com aspectos tecnológicos 

(práticas específicas da ABS e de outras especialidades) e organizacionais do SUS 
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(relação entre serviços de saúde, gestão de agenda), que foram compondo os 

aprendizados durante a formação. Todavia, os aprendizados oriundos da relação com 

os usuários ou práticas de controle social, que comporiam o quadrilátero, pouco 

apareceram nas falas.  

As expectativas de uma formação específica de MFC durante o curso também 

representaram uma busca por valorização profissional, após finalizarem a residência, 

principalmente focadas nas cifras salariais. Salários equivalentes ao de outras 

especialidades médicas talvez pudessem representar uma “retirada” da imagem ainda 

desvalorizada do profissional de MFC. Houve, de toda forma, um reconhecimento 

próprio das entrevistadas de que saíram potentes médicas de família para atuação no 

mundo do trabalho, ou até mesmo seguirem para outras especialidades.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As considerações trazidas ao final dessa investigação reforçam o fato dela ser 

uma aproximação exploratória com o campo da formação em medicina de família e 

comunidade, a partir de experiências municipais, tendo a narrativa dos entrevistados 

como a principal forma de acessá-las.  

As implicações da pesquisadora na análise desse material como motivação 

para questionamentos e problematizações durante as entrevistas apontaram que essa 

investigação foi fruto da mescla entre um extenso campo empírico de pesquisa e a 

própria pesquisadora. Algo importante a ser considerado, no âmbito de uma pesquisa 

de caráter qualitativo: em sendo outro o pesquisador, seriam outros os resultados e 

discussão da pesquisa.  

Ter percorrido, nesse caminho, as relações entre os atores envolvidos com os 

PRMFC municipais, desde o MS até a experiência relatada pelas egressas sobre seu 

processo formativo, caracterizou-se como um grande desafio, todavia essencial para 

acessarmos a dimensão das ações disparadas pelo PMMB, em pouco mais de dois 

anos de sua implantação. Um programa de âmbito nacional e que envolveu uma série 

de iniciativas, tensionamentos e articulações bastante peculiares no que tange à 

formação de profissionais médicos NO e PARA o SUS. 

Vale a pena considerar que, durante a pesquisa, foi possível acessar uma breve 

visão sobre várias dimensões, dentre elas: o saber e o poder médico, a relação da 

formação com os interesses de classe profissional, o saber produzido pela 
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universidade, as práticas de cuidado na rede de serviços, a gestão política em nível 

municipal e as relações interfederativas, as formas de organização locais do SUS, os 

modelos de AB municipais, os interesses do setor privado na saúde e os desafios da 

formação de profissionais no SUS pela integração ensino-serviço. 

Foi possível perceber que as proposições relativas aos programas de 

residência médica, presentes no PMMB, são frutos de uma aproximação importante 

entre MS e MEC com os municípios, desde o âmbito nacional, pela inclusão de 

representantes de CONASS e CONASEMS na CNRM, para formulação e implantação 

da política. Durante pelo menos os dois primeiros anos do PMMB, essa aproximação 

se desdobrou também no âmbito municipal, de distintas formas, entre as secretarias 

de saúde e as instituições de ensino superior. As relações com o nível estadual de 

gestão do SUS não apareceram como significativas aos entrevistados e também na 

análise documental. Apenas as discussões regionais locais sobre a integração ensino-

serviço parecem ter sido fortalecidas pelas ações indutoras do PMMB no eixo 

formação.  

Com relação à implantação dos programas municipais de MFC, o principal 

papel indutor do MS permaneceu ligado à ampliação de financiamento da ABS e a 

formação de preceptores, auxiliando os municípios a comporem quadros de 

profissionais qualificados na rede para os processos educacionais com ou sem 

parceria com as universidades presentes nos municípios ou região de saúde. Todavia, 

as mudanças políticas nos municípios (troca de secretários de saúde) e no governo 

federal foram consideradas dificuldades importantes para a continuidade dos PRMFC 

municipais. Vale lembrar que o principal atrativo para os gestores municipais aderirem 

ao programa foi a possibilidade de aumentar o número de médicos, por 

complementação da bolsa de residência, e de fixação esses profissionais no 

município.  

Nesse ponto, era previsto na Lei n° 12.871 que até o final de 2018 haveria no 

país a universalização das vagas de residência médica, com prioridade de 

financiamento para os PRMFC, o que não ocorreu, e pouco há atualmente, de 

discussões sobre isso em nível nacional, nos dando a sensação de que isso “caiu por 

terra”. Ou seja, nos parece difícil acreditar que as ações de indução do governo federal 

para essa universalização possam ser retomadas no atual contexto político brasileiro, 

o que poderia ser caracterizado como um “tropeço” de futuro próximo. 
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Mesmo assim, no âmbito municipal, a integração entre as instituições de ensino 

e os serviços de saúde do SUS nos pareceu ser algo que permaneceu fortalecido, 

pois mesmo os programas municipais não tendo estabelecido parceria com as 

universidades na coordenação da RMFC, a relação com os ambulatórios das 

faculdades, com seus preceptores, constituiu reflexões interessantes sobre as 

práticas educacionais e de cuidado nos serviços em que os PRMFC se dão. 

Há que se considerar ainda que a diversidade na formação dos médicos de 

família ainda apareceu como um grande desafio, pois pouco se viu de integração 

desses profissionais com outras áreas da saúde, seja na integração dos programas 

de residência médica com programas de residência multiprofissional, seja pelo 

compartilhamento do cuidado com outras profissões da saúde para práticas de 

cuidado mais ampliadas e menos centradas no médico, algo que nos pareceu também 

difícil de acontecer, sem incentivos federais para composição de equipes 

multiprofissionais de apoio à ABS, ou mesmo criação de novos programas de 

residência multiprofissional nessas localidades. 

As mudanças na formação de profissionais médicos NO SUS, oriundas dos 

PRMFC municipais, parecem estar mais ligadas ao fortalecimento da relação entre as 

instituições de ensino e os municípios, com mudanças na estrutura de gestão 

educacional e de educação permanente das secretarias municipais de saúde, e com 

certo reflexo no fortalecimento da comunicação entre os serviços de saúde da rede 

municipal, pela circulação dos residentes nesses serviços, bem como nos 

ambulatórios das instituições de ensino parceiras dos municípios.  

Os entrevistados também nos mostraram que, nos três municípios estudados, 

foram implantadas estratégias municipais de fortalecimento da ABS, principalmente 

com relação à implantação de ESF, um outro avanço.  

Os três municípios estudados têm características bem distintas no que se refere 

a rede de atenção e a forma que organizavam o cuidado, em particular da ABS, assim 

como da sua relação com as IES. Assim, a despeito da PNAB (2012), o município 3 

não contou com nenhum médico de família na rede no momento da adesão ao 

programa, tinha o menor número de equipes de saúde da família, nenhum NASF 

implantado, mesmo sendo a cidade mais rica entre as três estudadas.  

No município 2 ficou evidente uma organização da ABS mais fragmentada, 

desordenada como nos disse uma das egressas, com uma faculdade de medicina 

tradicional no município, que se opôs à implantação das residências municipais. 
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Nesse município houve menor fixação de residentes na especialidade de MFC. Sem 

a pretensão de comparar os municípios, chamou atenção a organização do município 

1, e os esforços para implantação pioneira de PRMFC na região de saúde. Sendo 

que, nesse caso, tornou-se “real” uma das premissas do MS com o PMMB, de atender 

cidades sem a tradição de demandar ou de submeter projetos.  

Foi possível deduzir que toda e qualquer política, como por exemplo o PMMB 

com seus fortes processos componente indutores, encontrará diferentes realidades 

locais, diferentes intenções. Sua execução nos municípios pode representar desde 

uma transformação no quadro sócio-sanitário, ou ser utilizada de forma instrumental, 

não atingindo os objetivos propostos por elas. O SUS é também um sistema local, que 

acontece em cada estabelecimento de saúde, em múltiplos encontros entre usuários 

e profissionais.  

Os municípios estudados buscaram fortalecer a ABS a partir dos eixos do 

PMMB, o quanto e como isso ocorreu não foi possível avaliar por esta investigação. 

Mas há pistas de que nessas localidades houveram ganhos em relação à estrutura e 

aos processos de trabalho, a partir da implantação da PRMFC. Dentre eles, 

destacamos:  

1. O fortalecimento da ABS, com aproximação das estruturas 

organizacionais da Secretaria de Saúde, como por exemplo os núcleos e/ou 

departamentos de EP e a ABS; 

2. O conhecimento de várias ações de formação, incluindo residências 

médicas, no espaço hospitalar, desconhecidas pelas equipes de EP dos 

municípios; 

3. Estruturação e reestruturação dos espaços de EP; 

4. Reaproximação com a IES; 

5. Revisão dos modelos de ABS; 

6. Elaboração compartilhada de protocolos clínicos para a regulação, entre 

preceptores e residentes.  

Além disso, os coordenadores locais e as egressas destacaram o papel da 

preceptoria, não apenas para o desenvolvimento das residências, mas como 

possibilidade de atuação junto às equipes da ABS, bem como a importância do curso 

de formação de preceptores, ofertado pelo ministério. 

A valorização do profissional de MFC foi uma demanda trazida pelos médicos 

formados, desde a escolha por um programa de residência médica em que há 
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complementação do valor da bolsa, até a possibilidade de salários equiparados à de 

outras especialidades médicas nos municípios, após finalizarem a formação como 

especialistas em MFC.  

A entrada em um PRMFC também passou pela busca por uma “outra 

medicina”, mais programada, organizada e com possibilidades de maior autonomia 

profissional. Todavia, a pressão das gestões municipais pelo aumento de 

produtividade dos residentes e preceptores apareceu como ponto de tensão nos 

programas e fragilização dos espaços educacionais nas unidades de saúde. É 

possível afirmarmos que a busca por esta especialidade médica, tal qual relatada 

pelas egressas, seja quase um desejo de retorno a uma prática liberal da medicina 

(do controle da agenda e da clientela, do conhecimento e vínculo com os usuários e 

suas famílias), mesmo que agora institucionalizada? 

A garantia de permanência dos especialistas em MFC nos municípios em que 

se formaram aconteceu apenas no município 1, onde havia um planejamento de 

contratação desses profissionais, via concursos públicos. Para as egressas 

entrevistadas, a atuação como médicas de família no setor privado apareceu como 

uma possibilidade de inserção, mas não foi a primeira escolha ao se formarem. A 

possibilidade de migração dessa força de trabalho especializada, formada NO SUS 

para o setor privado poderia então ser considerada um “tropeço” futuro PARA o SUS, 

caso falte incentivos federais, estaduais e municipais para a ABS? 

Consideramos ainda que essa investigação pôde contribuir com a análise de 

potências e desafios do processo de implantação de novos programas de RMFC, 

desde o nível federal até o nível local, com reflexões e relatos de experiências que 

trouxeram novas ações de integração ensino-serviço, e que podem ser utilizadas 

como base para experiências futuras de implantação dessa modalidade de pós-

graduação em municípios e IES.  

Com relação às limitações, por ter optado pelo recorte de análise da 

implantação de novos programas de RMFC, é importante salientar que não se 

esperava, com essa investigação, descrever a totalidade de relações estabelecidas 

entre as instituições participantes, ou mesmo tangenciar análises sobre a “cultura 

institucional” das mesmas. Há que se considerar ainda que, pelo recorte dos objetivos 

da pesquisa, também não nos foi possível aprofundar sobre as estratégias 

educacionais de cada um dos programas, os reflexos da existência dos residentes 

diretamente para as equipes de saúde e para os usuários dos serviços. 
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edital de pré-seleção de municípios para implantação de curso de graduação em 
medicina por instituição de educação superior privada. Diário Oficial da União. Seção 
3. 23 out. 2013. 30-32p. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14
474-edital-mec3-pre-sel&category_slug=outubro-2013-pdf&Itemid=30192> Acesso 
em: 20 jan. 2019. 

_________. Ministério da Educação. COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA 
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Interface (Botucatu). 2017; 21(Supl.1):1301-13.  

TEDESCO SH et al. A entrevista na pesquisa cartográfica: a experiência do dizer. In: 
PASSOS E, KASTRUP V, TEDESCO S. Pistas do método da cartografia: a 
experiência da pesquisa e o plano comum – volume 2. Porto Alegre: Sulinas, 2014. 
P. 92-127  

TRINDADE TG. Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade. 
Apresentação em Power Point. Sociedade Brasileira de Medicina da Família e 
Comunidade. Brasil. 2015. 
http://dkw4g894e1jim.cloudfront.net/images/PDF/10_Seminario_20ago2015_Reside
ncia_em_MGFC_ThiagoTrindade_SBMFC.pdf. Acesso em: 30 jul. 2017 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. Universidade Aberta do SUS - Quem 
somos? [S.I.] Disponível em: <http://www.unasus.unifesp.br/index.php/quem-somos> 
Acesso em: 27 jan. 2019 

WELLER W, OTTE J. Análise de narrativas segundo o método documentário - 
Exemplificação a partir de um estudo com gestoras de instituições públicas. Dossiê 
Narrativas. Civitas, Porto Alegre, v. 14, n. 2, p. 325-340. 2014.  

WESTPHAL MF, BÓGUS CM, FARIA MM. Grupos Focais: experiências precursoras 
em programas educativos em saúde no Brasil. Boletim Oficina Sanitária 

Panamericana. 1996. 120(6):472-82.   

 


