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RESUMO

As políticas públicas implementadas pelos governos em uma sociedade, são ações ou regras
que  influenciam  diretamente  a  vida  de  todos  os  cidadãos.  Depois  de  desenhadas,
transformam-se  em  planos,  projetos  ou  programas  que  modificarão  e  ordenarão  áreas
importantes da sociedade, como a Saúde e Educação. Historicamente no Brasil, as tentativas
de construção de sistemas públicos de amplo acesso a serviços essenciais, foram fragmentadas
e frágeis. O ordenamento e sistematização das ações governamentais brasileiras só se tornou
mais evidente após a Constituição de 1988, que determinava ao Estado o dever de prover
direitos individuais e coletivos, inalienáveis, como a Educação e Saúde. Em 2013, criou-se o
Programa  Mais  Médicos,  política  pública  de  Saúde  e  Educação,  cujos  eixos  principais
buscavam o provimento de médicos para a Atenção Básica; mudanças e ampliação no ensino
médico e melhoras nas estruturas físicas das Unidades de Saúde do país. O Mais Médicos,
além da garantia de assistência médica com o provimento emergencial para áreas remotas,
como o Nordeste de Minas Gerais, viabilizou a criação de duas novas escolas médicas na
Universidade  Federal  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri,  sendo  uma  no  campus de
Diamantina e outra no  campus Mucuri, em Teófilo Otoni, ambas cidades de Minas Gerais.
Neste contexto, o trabalho realizado tem como objetivo geral, investigar o processo de criação
e implantação do curso de Medicina da UFVJM – campus Mucuri, em Teófilo Otoni, como
políticas  públicas  de  Educação  e  Saúde.  Como  objetivos  específicos,  busca  investigar  o
surgimento  e  o  desenvolvimento  das  políticas  públicas  de  Saúde  e  Educação  no  Brasil;
analisar o Programa Mais Médicos e sua relação com tais políticas e; resgatar o histórico de
criação e implantação do curso de Medicina da UFVJM -  campus  do Mucuri, em Teófilo
Otoni.  Trata-se  de  estudo  qualitativo,  de  natureza  exploratória,  que  utiliza  a  análise
documental, além do levantamento bibliográfico, para determinar os contextos atuais sobre o
programa. Em três anos de funcionamento, a Faculdade de Medicina do Mucuri conta com
aproximadamente  210  alunos.  O curso  possui  entrada  semestral  de  30  vagas  e  currículo
modular, baseado em metodologias ativas de aprendizagem, voltado para a formação de um
profissional generalista, com foco em medicina rural e perfil humanista. O registro histórico
tem importante relação com o desenvolvimento da identidade do curso de Medicina e por se
tratar  de  estudo exploratório,  não  se  esgota  em si  mesmo,  permitindo  novas  pesquisas  e
abordagens acadêmicas.

Palavras-chave:  Programa  Mais  Médicos.  Atenção  Primária  à  Saúde.  Saúde  da  Família.
Políticas Públicas de Educação e Saúde. Ensino médico.





ABSTRACT

Public policies are actions or rules, implemented by governments in a society, that directly
influence the lives of all citizens. Once drawn, they are transformed into plans, projects or
programs  that  will  modify  and  order  important  elements  of  society  such  as  health  and
education. Historically in Brazil, attempts to construct public policies with broad access to
essential  services  have  been fragmented  and fragile.  The ordering  and systematization  of
public policies became more evident only after the 1988 Constitution, which determined the
State's  duty to  provide individual  and collective  inalienable  rights,  such as education  and
health. In 2013, the “Mais Médicos” Program was created, as a public policy of health and
education whose main axes sought the provision of doctors for Primary Care; changes and
expansion in medical education and improvements in the physical structures of the country's
Health  Units.  The  “Mais  Médicos”  Program,  in  addition  to  the  guarantee  of  medical
assistance with the emergency provision for remote areas such as the Northeast of Minas
Gerais, made possible the creation of two new medical schools at the Federal University of
the Jequitinhonha and Mucuri Valleys, one on Diamantina campus and another at the Mucuri
campus  in  Teófilo  Otoni  /  MG.  In  this  context,  the  general  objective  of  this  work  is  to
investigate the process of creation and implementation of the Medical Course of the UFVJM -
Campus Mucuri,  in  Teófilo  Otoni,  as  a  public  education  and  health  policy.  As  specifics
objectives,  they  seek to  investigate  the  emergence  and development  of  public  health  and
education policies in Brazil; to analyze the “Mais Médicos” Program and its relationship with
public health and education policies and to recover the history of creation and implementation
of the Medical Course of the UFVJM - Campus Mucuri, in Teófilo Otoni, Minas Gerais. It is
a qualitative study, exploratory in nature, which uses documentary analysis in addition to the
bibliographic survey, which determines the current contexts about the program. In three years
of operation,  the Medical  School of Mucuri already has approximately  210 students.  The
course has a semester entry of 30 places and a modular curriculum, based on active learning
methodologies, aimed at the formation of a generalist professional focusing on rural medicine
and humanistic profile. The historical record has important relation with the development of
the identity of the Medical Course and because it is an exploratory study, it does not exhaust
itself, allowing new researches and academic approaches.

Keywords: “Mais Médicos” Program. Primary Health Care. “Saúde da Família” Program.
Education and Health Public Policies. Medical education.
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1 INTRODUÇÃO

O conceito de política está intimamente ligado ao cidadão, ao público e ao social.

Possui relação direta com as ações do Estado e são decididas por autoridades governamentais.

As políticas públicas implementadas pelos governos em uma sociedade, são ações

ou regras que influenciam diretamente a vida de todos os cidadãos. Depois de desenhadas,

transformam-se  em  planos,  projetos,  ou  programas  que  modificarão  e  ordenarão  áreas

importantes da sociedade como a Saúde e a Educação.  

Para  analisar  a  formulação  e  implementação  das  políticas  é  necessário

compreender o contexto histórico-social de seu surgimento, pois estudar o passado permite

analisar o presente e refletir sobre a sociedade que se deseja para o futuro.

Desde o período Imperial  até os primeiros anos de República,  as tentativas de

construção de sistemas públicos de amplo acesso a serviços essenciais, foram fragmentadas e

frágeis.  Analisando,  especificamente,  as  políticas  de  Educação  e  Saúde,  percebemos  a

ausência de ordenamento das ações governamentais, muito mais voltadas ao atendimento dos

interesses de uma elite minoritária, do que às necessidades das populações trabalhadoras ou

escravizadas. 

O ensino superior, especialmente o ensino médico, alvo de estudo deste trabalho,

surgiu no Brasil, no século XIX, baseado em modelos pedagógicos europeus, sem nenhuma

conexão  com as  necessidades  da  saúde brasileira.  E  assim se  manteve  até  o  século  XX,

quando ações governamentais, que garantiam acesso à Saúde e à Educação, trouxeram novos

paradigmas e a necessidade de reforma na formação médica.

O ordenamento e sistematização das políticas públicas só se tornou mais evidente

após a Constituição de 1988, conhecida como “Constituição Cidadã”,  que determinava ao

Estado o dever de prover esses direitos inalienáveis.

As Leis Orgânicas do Sistema Único de Saúde (SUS), como a Lei nº 8.080/90 e a

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, surgiram após a Constituição de 1988

para  auxiliar  na  implantação  de  novos  princípios  governamentais,  garantindo  os  direitos

adquiridos constitucionalmente, como o acesso à Saúde e Educação de qualidade.

Na área da Saúde, após a década de 1990, com o estabelecimento e ampliação da

Política de Atenção Básica, tendo na Saúde da Família o modelo de organização, propunha-se

levar cuidados essenciais para todos os municípios brasileiros. 
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Na área da Educação, após a LDB de 1996, o Plano Nacional de Educação (PNE),

lançado em 2001, articulou o desenvolvimento regional à expansão do acesso à Educação de

qualidade, relacionando três eixos: educação, território e desenvolvimento.

Os  processos  de  descentralização  propostos  para  Educação  e  Saúde,  pela

Constituição de 1988, trouxeram grandes desafios, considerando-se as diferenças regionais de

um país  continental.  Com 8,5  milhões  de  km²  e  uma população estimada  em quase  208

milhões  de  habitantes,  o  Brasil  contabiliza  5.570  municípios,  divididos  em  26  estados

federados, e um Distrito Federal (IBGE, 2017a).

Dos  estados  brasileiros,  Minas  Gerais  constitui  um  dos  mais  significativos

exemplos de heterogeneidade. Com mais de 19 milhões de habitantes, e 26,6% destes na faixa

de pobreza, possui Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,731, bem próximo do

indicador brasileiro que é de 0,744 (IBGE, 2017b).

Apesar de o número de municípios brasileiros classificados como de muito baixo

IDH  (<0,5)  ter  diminuído  consideravelmente  no  período  de  1991  a  2010  (de  85%  dos

municípios para 0,6%) (CARTA CAPITAL, 2013), algumas regiões, como o Vale do Mucuri

em Minas Gerais,  persistem com IDHs próximos a 0,5.  Para entender  o contexto  atual  é

importante resgatar a História do Vale do Mucuri.

Duarte (2002, p. 15) afirma que na Província de Minas Gerais, do século XIX, a

região do Rio Mucuri foi uma das últimas a conhecer o desenvolvimento e urbanização. A

motivação principal era a possibilidade de trânsito seguro das elites por essa região de Mata

Atlântica,  para  o  mapeamento  e  transporte  de  mercadorias.  Nesse  contexto,  fundou-se  a

Companhia de Navegação do Vale do Mucuri.

Até meados do século XIX, a maior área do vale era ocupada por tribos indígenas

(macuni,  malali,  machacali,  naknanuk,  aranau, bakuê,  bituruna  e jiporok)  conhecidos,  de

modo geral, como “botocudos” e com uma área ambiental de florestas quase intransponíveis.

O  desenvolvimento  veio  motivado  pela  exploração  de  pedras  preciosas  nas  montanhas,

principalmente  esmeraldas,  e  teve  em Teófilo  Benedito  Ottoni  a  figura  responsável  pelo

desbravamento da região e pela fundação do município, que recebeu o nome de Teófilo Otoni

(DUARTE, 2002. p.22).

O Vale  do  Mucuri  fica  na região  nordeste  do  estado de Minas  Gerais,  sendo

composto por 23 municípios, divididos em duas microrregiões, como segue:

a) Microrregião de Nanuque: Nanuque, Carlos Chagas, Águas Formosas, Serra

dos  Aimorés,  Machacalis,  Santa  Helena  de  Minas,  Bertópolis,  Crisólita,

Umburatiba, Fronteira dos Vales;
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b) Microrregião  de  Teófilo  Otoni:  Ataléia,  Frei  Gaspar,  Malacacheta,  Pavão,

Teófilo  Otoni,  Catuji,  Itaipé,  Novo  Oriente  de  Minas,  Poté,  Franciscópolis,

Ladainha, Ouro Verde de Minas, Setubinha. 

A cidade de Teófilo Otoni possui 134.745 habitantes (IBGE, 2017c), e encontra-

se  a  452  km  da  capital  do  estado  de  Minas  Gerais,  Belo  Horizonte.  O  Índice  de

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), do município passou de 0,440, em 1991, para

0,701, em 2010. Apesar da melhora, ainda se encontra bem distante do salto dado pela capital,

Belo Horizonte, de 0,602, em 1991, para 0,801, em 2010 (IBGE, 2017c). 

Dados da Secretaria  Municipal  de Saúde mostram que o município de Teófilo

Otoni foi dividido em quatro distritos de saúde e conta com 33 equipes da Estratégia Saúde da

Família, o que gera uma cobertura de 75% da população. A mortalidade infantil é de 16,96

óbitos por mil nascidos vivos, o que o coloca em décimo lugar entre os 13 municípios de sua

microrregião.

Por ser cidade pólo da Macro-nordeste, Teófilo Otoni agrega recursos de níveis

secundários  e  terciários  de  assistência  à  saúde,  que  servem  de  referência  para  os  23

municípios listados acima.

A região do Vale do Mucuri recebeu importante incentivo à ampliação do acesso

ao  ensino  superior  ao  ser  contemplada,  através  do  Programa  de  Apoio  a  Planos  de

Reestruturação  e  Expansão  das  Universidades  Federais  (REUNI),  com  a  criação  da

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), em 2005. O campus do

Mucuri está situado na cidade de Teófilo Otoni/MG.

A UFVJM é, portanto, fruto de uma política pública de Educação que interiorizou

cursos  com objetivo  de articular  desenvolvimento  regional  e  produção de conhecimentos.

Hoje são 80 cursos, distribuídos em quatro  campi (Diamantina, Mucuri, Unaí e Janaúba) e

mais de 8.000 alunos.

Inserida  em uma das  regiões  mais  vulneráveis  do  estado  de  Minas  Gerais,  a

UFVJM tem compromisso com o desenvolvimento social e econômico da região, permitindo

chances de mobilidade social e de fixação de profissionais, qualificados com graduação e pós-

graduação, no seu território de abrangência.

Em 2013, através da Lei 12.871, de 22 de outubro,  criou-se o Programa Mais

Médicos  (PMM),  envolvendo  Saúde  e  Educação,  cujos  eixos  principais  buscavam  o

provimento de médicos para a Atenção Básica (AB), mudanças e ampliação no ensino médico

e melhorias  nas  estruturas  físicas  das  Unidades  de Saúde do país.  Voltado para áreas  de

vulnerabilidade  social,  distantes  dos  grandes  centros  urbanos,  o  Programa Mais  Médicos,

http://reuni.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=28
http://reuni.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=28
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além da assistência médica através da atuação na Saúde da Família, trouxe duas novas escolas

médicas ao nordeste de mineiro.

Nessa perspectiva,  em 2014, através da Resolução nº  09/2012, considerando a

Portaria SESU/MEC nº 109, de 05 de junho de 2012, o Conselho Universitário da UFVJM,

cria dois cursos de Medicina, sendo um na cidade de Diamantina/MG e outro na cidade de

Teófilo Otoni/MG. 

Após três anos de sua criação, o curso de Medicina do campus do Mucuri possui

aproximadamente  210  alunos,  com  entrada  semestral  de  30  vagas  e  currículo  modular,

baseado  em  metodologias  ativas  de  aprendizagem,  voltado  para  a  formação  de  um

profissional generalista, com foco em medicina rural e perfil humanista.

O curso de Medicina de Teófilo  Otoni está  inserido em nove das trinta  e três

Unidades  de  Saúde  da  cidade,  contando  com  diversos  projetos  de  pesquisa  e  extensão,

inclusive  com  pesquisas  de  fomento  internacional  e  Ligas  Acadêmicas.  A  presença  dos

graduandos  tem  estimulado  mudanças  na  Rede  SUS,  aumentando  a  oferta  de  serviços,

colaborando com materiais permanentes para as Unidades de Saúde, trazendo eventos para

discussão de protocolos e treinamentos aos profissionais de saúde do município e região, além

de  promover  diversos  encontros  de  educação  em saúde com as  comunidades,  através  de

módulo de inserção prática.

Diante  do  exposto,  esta  dissertação  discute  as  ações  do  PMM  enquanto  atos

governamentais que visam a melhoria da assistência à Saúde e Educação no Vale do Mucuri,

em Minas Gerais. Este trabalho tem como objetivo geral,  investigar o processo de criação e

implantação do curso de Medicina da UFVJM – campus do Mucuri, em Teófilo Otoni, como

política pública de Saúde e Educação. 

Como  objetivos  específicos,  o  surgimento  e  o  desenvolvimento  das  políticas

públicas de Saúde e Educação no Brasil; analisar o Programa Mais Médicos e sua relação com

tais políticas e resgatar o histórico de criação e implantação do curso de Medicina da UFVJM

- campus do Mucuri, em Teófilo Otoni.

Trata-se  de  estudo  do  tipo  histórico,  de  natureza  exploratória  e  abordagem

qualitativa, uma vez que busca resgatar os registros da criação e implantação do curso de

Medicina do campus do Mucuri. 

A abordagem histórica  é  a  do tempo presente,  que segundo Guarinello  (2004,

p.26) 
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O presente que não é mera repetição do passado, mas um campo de restrições  e
possibilidades em aberto para projetos alternativos de futuro. O presente, entendido
como o  dia  de  hoje,  é  como o vértice  de  uma tríade  temporal  que forma,  com
passado e futuro, o curso da história.

Segundo  Delgado  e  Ferreira  (2013),  há  resistências  entre  os  historiadores  em

aceitar a história do presente, pois para estes, a História estaria relacionada com análise de

fatos passados e só poderia ser contada por especialistas. 

A  História  do  tempo  presente  contraria  estes  conceitos,  pois  os  historiadores

estariam próximos de seus objetos de estudo (GUARINELLO, 2004). Parte de um evento de

ruptura ou político e faz uma análise que sabidamente será refletida em um futuro próximo,

possuindo  diversas  denominações  (não  sinônimos)  como  “história  imediata,  história

contemporânea, história recente e história atual” (DELGADO; FERREIRA, 2013, p. 24).

Neste trabalho,  o desafio de relatar  uma história  próxima, a da criação de um

curso de Medicina a partir de uma política pública de Educação e Saúde, foi aceito por tratar-

se de um evento de ruptura do processo educacional médico, para construção de outras bases

na formação profissional.

Importante salientar que este trabalho não se presta a descrever todos os fatos

históricos, uma vez que não será possível esgotar o tema. A exploração do histórico do curso

será um registro inicial que permitirá novas pesquisas científicas. 

Para Triviños (1987), os estudos exploratórios permitem ao investigador ampliar

sua experiência  em determinado tema e abre caminhos para outros estudos descritivos ou

experimentais.

No que tange aos meios, utilizou-se a pesquisa documental e bibliográfica, para os

fins descritos anteriormente.

Marconi  e  Lakatos  (1999)  consideram  que  na  metodologia  da  pesquisa

documental  a  fonte  de  coleta  de  dados  está  restrita  a  documentos.  Entre  os  documentos

escritos  encontramos  os  seguintes  tipos:  documentos  oficiais,  publicações  parlamentares,

documentos  jurídicos,  fontes  estatísticas,  publicações  administrativas  e  documentos

particulares (MARCONI; LAKATOS, 1999).

A  análise  documental,  nesta  dissertação,  foi  feita  através  de  consultas  a

documentos  oficiais  (leis,  portarias,  decretos),  e  publicações  administrativas  (portarias

universitárias e atas do Conselho Universitário da UFVJM, no período de 2008 a 2014).
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Segundo Marconi e Lakatos (1999, p. 73), a pesquisa bibliográfica “abrange toda

bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo”, não sendo apenas repetição de

informações escritas ou ditas, mas permitindo a abordagem sob novo ponto de vista.

Neste trabalho, o estudo bibliográfico foi feito em livros, revistas científicas, e

sites  governamentais,  servindo para  contextualização  do tema com dados da atualidade  e

identificação de estudos anteriormente realizados sobre o assunto escolhido. 

Quanto  à  procedência,  por  definição,  (MARCONI;  LAKATOS,  1999  p.  73)

tratam-se  de  dados  secundários.  Os  dados  utilizados  foram  retirados  dos  sistemas  de

informação oficiais como, por exemplo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), sites governamentais

(como o do Ministério da Saúde, Educação ou Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e

Educação) ou outras fontes públicas de dados. 

O  primeiro  capítulo  examina  o  surgimento  e  desenvolvimento  das  políticas

públicas de Saúde e Educação no Brasil, e é dividido em duas seções: uma de conceituação de

tais políticas, com descrição de modelos de formulação destas; outra que descreve o histórico

sobre estas duas áreas no Brasil.

No segundo capítulo é  analisado o Programa Mais Médicos,  enquanto política

pública de Educação e Saúde, seu contexto social de surgimento e os desdobramentos de sua

implantação e regulação, com base na Lei nº 12.871/2013.

O terceiro capítulo volta-se para a descrição da implantação do curso de Medicina

do Vale do Mucuri e a influência deste na Saúde da região, além dos desafios enfrentados no

surgimento de um curso inovador, com currículo embasado em metodologias ativas, inserido

totalmente  na  Rede  SUS  e  que  busca  formação  humanista  e  reflexiva.  Propostas  que

culminam,  inevitavelmente,  em  mudanças  paradigmáticas  seculares  do  ensino  médico

tradicional.

Com o presente trabalho espera-se iniciar o registro de alguns fatos da história da

fundação da Faculdade  de Medicina  do Mucuri  e  abrir  caminhos  para novas  pesquisas  e

investigações  sobre  o  tema.  Artigos  científicos,  pesquisas,  trabalhos  em congressos  entre

outras produções podem ser produtos deste e dos futuros estudos.
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2  SURGIMENTO  E  DESENVOLVIMENTO  DAS  POLÍTICAS  PÚBLICAS  DE

SAÚDE E EDUCAÇÃO NO BRASIL

2.1 Conceituação e Modelos de Formulação

Ao recorrer ao Dicionário de Política de Bobbio, Matteucci e Pasquino (1998)

encontramos a definição do termo “política” como sendo “[...] derivada do adjetivo originado

de  polis,  que significa tudo o que se refere à cidade e, consequentemente, o que é urbano,

civil, público, e até mesmo, sociável e social”.

O  termo  “política”  se  popularizou  por  influência  da  obra  homônima  de

Aristóteles,  que  traz  pela  primeira  vez  a  política  como  a  arte  ou  ciência  do  Governo

(BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO, 1998, p. 954).

Para Lima (2012, p.50), deve-se entender política pública como um “[...] conjunto

de decisões, não como uma decisão isolada”.

Segundo Souza (2014, p. 67), a Política Pública enquanto área do conhecimento e

disciplina acadêmica, contou com quatro fundadores: H. Laswell, H. Simon, C. Lindblom e

D. Easton, sendo a definição de Laswell (que será descrita nesse capítulo) a mais conhecida

(SOUZA, 2014, p.68).

Simon (apud RUAS; ROMANELLI, 2013) em 1947, afirmava que a tomada de

decisão é o centro da Administração. Posteriormente em 1957, agregou à sua teoria o conceito

de “racionalidade limitada” dos tomadores de decisão, por informações incompletas, tempo

para a tomada de decisão e auto-interesse (SOUZA, 2014, p. 67).

Em 1951, Laswell e D. Lerner (apud RUAS; ROMANELLI, 2013, p.3) definiram

“policy sciences” como o “conjunto de métodos voltados para a investigação dos processos

políticos, com vistas a contribuir para a atuação dos governos.” Nesta obra, Laswell e Lerner

estabelecem etapas para a formação das políticas públicas: informação, promoção, prescrição,

invocação, aplicação, término e avaliação (RUAS; ROMANELLI, 2013).

Lindblom, em 1959 e 1979, (apud SOUZA, 2014, p.68) trouxe questionamentos

ao racionalismo de Laswell e Simon e introduziu variáveis como as relações de poder e a

integração entre as diferentes fases de Laswell, nas formulações das políticas públicas.

Easton,  em 1965  (apud  SOUZA,  2014,  p.68),  criou  a  “Teoria  dos  Sistemas”

(RUAS;  ROMANELLI,  2013),  definindo  as  políticas  como  o  produto  de  um  sistema  e

valorizou a influência do ambiente, ou seja, da mídia, dos partidos, e dos grupos de interesse

(SOUZA, 2014). A teoria de Easton trouxe o conceito de ciclo compreendendo a absorção de
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informações,  a  formulação da política,  a  geração de resultados,  e  a  resposta  do ambiente

(RUAS; ROMANELLI, 2013).

Lima  (2012)  traz  a  divisão  das  Políticas  Públicas  entre  as  com  “abordagem

estadista” e “abordagem multicêntrica”. A abordagem estadista seria protagonizada por atores

estatais, por outro lado, a multicêntrica define a política a partir da “origem do problema a ser

enfrentado”. Deste modo a Política Pública seria aquela voltada a responder anseios públicos.

No Brasil, o período de início efetivo dos estudos sobre as Políticas Públicas se

estende do final da década de 1970 até 1980, tendo na ocasião o foco de análise nas ações

populistas de Vargas (HOCHMAN; ARRETCHE; MARQUES, 2014).

A esse período seguiram-se  outros,  como o de redemocratização  de  1980 e  a

reforma do Estado em 1990, em que os estudos das Políticas Públicas procuravam entender e

colaborar  com  reflexões  e  ressignificações  acerca  das  decisões  específicas  do  Estado

(HOCHMAN; ARRETCHE; MARQUES, 2014, p. 13-15).

Sobre o conceito de Políticas Públicas, Souza (2014, p.69) afirma que:

Pode-se então resumir política pública como o campo do conhecimento que busca,
ao mesmo tempo, colocar  o ‘governo em ação’ e/ou analisar  essa ação (variável
independente)  e,  quando  necessário,  propor  mudanças  no  rumo ou  curso  dessas
ações (variável dependente). 

O termo política pode ser compreendido então, como ações ou decisões de um

governo, relacionados ao público e ao social. Nomeamos de políticas públicas, o agrupamento

de algumas destas ações, escolhidas e realizadas pelos governos, em resposta a segmentos da

sociedade.

2.2 Modelos de formulação das políticas públicas

Como área de conhecimento, o estudo das Políticas Públicas surgiu nos Estados

Unidos, no mundo acadêmico, através de reflexões sobre a ação dos governos. Por “governo”,

podemos entender os locais nos quais interesses, preferências e ideias sobre políticas públicas

são discutidos e decididos (SOUZA, 2014).

Muitos são os modelos teóricos que analisam a formulação de políticas públicas.

Entre eles podemos citar: o garbage can ou “lata de lixo”, o do equilíbrio interrompido e o

modelo de múltiplos fluxos.
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No modelo  garbage can ou “lata  de lixo”,  desenvolvido por  Cohen,  March e

Olsen (1972), considera-se que escolhas de soluções são feitas como se estivessem em uma

lata de lixo, ou seja, muitos problemas e pouca resolutividade. 

Segundo Souza (2014), Baumgartner e Jones (1993), elaboradores do modelo de

equilíbrio  interrompido,  afirmam  que  as  políticas  públicas  podem  se  manter  por  longos

períodos  de  estabilidade,  permeados  por  outros  de  instabilidade,  gerando  as  mudanças

(SOUZA, 2014, p.77).

Em 2003,  nos  Estados  Unidos,  surge  o  modelo  de  múltiplos  fluxos  (multiple

stream model), descrito por John Kingdon (20031), e inicialmente usado para estudar as áreas

de Saúde e Transportes, do governo federal do citado país. O modelo de múltiplos fluxos trata

da formação da agenda política  (agenda-setting)  e  das alternativas  para a formulação das

políticas (policy formulation), chamados estados pré-decisórios (CAPELLA, 2014, p.88). 

Considera-se  que  as  políticas  públicas  sejam criadas  para  dar  resposta  a  uma

necessidade  coletiva,  mas  nem sempre  ocorre  desta  forma.  Para  entender  o  processo  de

formação  e  seleção  de  uma política  pública,  Kingdon  define  diferenças  entre  questões  e

problemas de uma sociedade (CAPELLA, 2014 p. 89-90).

Questões  referem-se  às  situações  sociais  identificadas  (através  de  indicadores,

eventos – crises desastres ou feedback sobre ações governamentais – cumprimento de metas,

manifestações  de  cidadãos,  etc.),  mas  que  nem  sempre  mobilizam  ações  políticas.  Os

problemas  surgem  na  medida  em  que  legisladores  veem  questões  como  importantes  e

propõem soluções.  Mas problemas também podem ser “criados” para justificar  “soluções”

encontradas pelos legisladores (CAPELLA, 2014).

Viana  e  Batista  (2014,  p.66)  afirmam  que  “um  problema  se  torna  prioritário

quando mobilizam ações  políticas  de  ‘grupos de  interesse’  dotados  de  fortes  recursos  de

poder”,  em  situações  de  calamidade,  catástrofe,  ou  uma  situação  de  conveniência,

constituindo o que Kingdon chamou de “janela de oportunidade”.

Capella (2014, p.91) considera que para uma estratégia de formulação, a definição

do problema é fundamental, como se pode perceber no trecho a seguir: “A forma como um

problema é definido, articulado, concentrando a atenção dos formuladores de política, pode

determinar o sucesso de uma questão no processo altamente competitivo de agenda-setting”.

1 As datas destacadas são do desenvolvimento das teorias que sustentam os modelos citados.
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O modelo proposto por Kingdom considera que para ocorrer mudanças na agenda

governamental  deve  haver  convergência  entre  três  fluxos:  os  problemas,  as  soluções  ou

alternativas e a política (CAPELLA,2014).

Neste estudo usaremos o modelo de formulação de múltiplos fluxos, de Kingdon

(2003), por ter sido formulado para a análise do setor Saúde e por valorizar, em sua definição,

o contexto de discussões sociais como local de identificação de questões e problemas para o

estabelecimento de uma agenda política.

2.3 Histórico das políticas públicas de Saúde e Educação no Brasil

2.3.1 Período Imperial (1822-1889)

A primeira  escola de Medicina no Brasil  foi  criada em fevereiro de 1808, em

Salvador. Em abril do mesmo ano, a Escola de Anatomia e Cirurgia foi fundada no Rio de

Janeiro. Estas escolas formavam “cirurgiões” que na ocasião não eram médicos. Os médicos

continuavam sendo formados em Portugal. Nesse contexto, apenas um pequeno e abastado

grupo de estudantes, era capaz de trazer o título de médico para o Brasil (GONÇALVES;

BENEVIDES-PEREIRA, 2009).

Em  decorrência  desta  realidade  sobre  a  formação  dos  novos  médicos,  os

profissionais que exerciam a medicina erudita eram membros da elite, concentravam-se nos

grandes  centros  urbanos  e  atendiam  às  camadas  mais  altas  da  sociedade  (ESCOREL;

TEIXEIRA, 2014). As medidas de Saúde Pública eram praticamente inexistentes, reduzindo-

se apenas ao combate de epidemias, como a de varíola (BERTOLLI FILHO, 2008).

No período Imperial, podemos observar as dificuldades de sistematização dos três

níveis de ensino (elementar, secundário e superior), por conta do caráter elitista das ações do

poder monárquico. As políticas públicas educacionais não tinham caráter sistemático e nem

planejamento (ARANHA, 2006).

A  Saúde  e  Educação  da  população,  principalmente  dos  escravizados  estavam

relacionadas intimamente às ordens religiosas. No caso da Saúde temos as Santas Casas de

Misericórdia,  como  exemplo  da  assistência  filantrópica  prestada  aos  menos  favorecidos

(ESCOREL; TEIXEIRA, 2014).

Como informa Aranha (2006, p.222), em 1827 foi instituído o Decreto Imperial

que criava as “escolas de primeiras letras”, em todas as cidades, vilas e lugarejos, constituindo
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a primeira tentativa de implementação do acesso universal ao ensino elementar para todos.

Por motivos políticos, econômicos e técnicos, a proposta fracassou.

Do ponto de vista histórico,  é importante  relatar  que as políticas públicas,  em

especial aquelas voltadas à Educação no Brasil, especialmente antes do período republicano,

mostravam-se  parciais  e  fragmentárias.  Estas  políticas  foram  iniciadas  com  a  vinda  dos

jesuítas  (1549)  para  a  Colônia,  com  o  objetivo  de  exercerem  o  trabalho  missionário  e

pedagógico e atender às elites ou às exigências da Corte portuguesa.

Aranha (2006, p.222) afirma que os períodos do Primeiro e Segundo Impérios

foram marcados pelas dificuldades de sistematização das políticas educacionais dos primeiros

e segundos níveis de ensino (elementar e secundário).

As  primeiras  ações  educadoras  brasileiras  ficaram  a  cargo  dos  jesuítas,  que

ministravam uma educação básica aos índios e brancos (exceto mulheres), e educação média

para homens da elite. Alguns desses homens progrediam para o ensino sacerdotal e poderiam

receber  o ensino superior  religioso.  A elite  que desejava  progredir  os  estudos,  cruzava  o

Atlântico  em  direção  à  Europa,  principalmente  às  universidades  da  Metrópole

(ROMANELLI, 2005).

Para  Aranha  (2006),  Coimbra  e  Évora  sediavam  as  Universidades  mais

procuradas em Portugal. Os cursos de Direito e os Seminários eram os mais solicitados pelos

estudantes brasileiros. A formação superior era meio de aquisição de “status” e de se iniciar

uma carreira administrativa, política ou jornalística. 

Com  características  humanísticas  e  altamente  eruditas,  os  conhecimentos

adquiridos  na  academia,  em nada se aproximavam aos  necessários  para trabalhar  com os

meios  de  produção,  mantidos  pelo  sistema  escravagista,  causando  um distanciamento  do

conhecimento acadêmico para com o mercado de trabalho (ARANHA, 2006).

Os primeiros cursos superiores foram criados durante a permanência da família

real  portuguesa no Brasil,  no período Joanino,  século XIX, e  visavam a formação para a

marinha e o exército: Academia Real da Marinha (1808), Academia Real Militar (1810) e

Cursos  Médico-cirúrgicos  (1808)  da  Bahia  e  Rio  de  Janeiro,  conforme  anteriormente

mencionado neste capítulo (ARANHA, 2006; ROMANELLI, 2005).

Em 1832, as escolas médicas brasileiras foram transformadas em Faculdades de

Medicina, com duração de seis anos do curso. É importante salientar que desde 1240, a Escola

de Salerno, determinava o estudo teórico em cinco anos e um ano de práticas médicas, para a

obtenção do título de “Doutor em Medicina, Pharmacêutico e Parteiro”, de onde se originou a

referência de “doutores” aos profissionais médicos (GONÇALVES; BENEVIDES-PEREIRA,



26

2009).  Aos  segmentos  sociais  restantes,  destinava-se o  ensino  elementar:  “ler,  escrever  e

contar” (ARANHA, 2006, p.223).

Os primeiros ensaios de um sistema nacional de educação vieram com a outorga

da  Constituição  de  1824,  mas  a  institucionalização  do ambiente  escolar  não  aconteceu  -

muitos  pais  ensinavam  seus  filhos  em  casa  ou  contratavam  professores  para  a  tarefa

domiciliar.  Para  a  constituição  das  escolas,  faltavam  materiais,  bancos,  salas  amplas  e

professores preparados. As mulheres e os escravos também não tinham o direito à educação,

sendo esta reservada a um pequeno grupo social (ARANHA, 2006).

A Educação do período colonial caracterizou-se pelo conteúdo religioso, acesso

elitista e voltado à cultura europeia, mantendo as diretrizes deixadas pelos jesuítas mesmo

após sua expulsão. 

A iniciativa  privada  organizou-se  a  partir  da  década  de  1860 e criou  grandes

colégios religiosos como o Colégio São Luiz, em Itu, no estado de São Paulo (ARANHA,

2006).

O aprendizado escolar era restrito aos filhos homens, não primogênitos,  pois a

estes últimos estava reservado o dever de conduzir negócios familiares e não progredir nos

conhecimentos e educação (ROMANELLI, 2005).

2.3.2 República Velha (1889-1930)

Com  a  proclamação  da  República  em  1889,  o  objetivo  das  elites  era  de

modernizar  o  país  a  qualquer  custo,  para  atender  às  necessidades  da  industrialização.  A

população passou a ser vista como fonte de lucros à medida em que trabalhava nas indústrias,

recém-implantadas no país. 

A  Constituição  de  1891  consagrou  a  “dualidade”  no  sistema  de  ensino,  pois

designou a União como responsável pelo ensino superior e médio acadêmico, voltados para a

“educação  para  classes  dominantes”.  E  as  Províncias  ficaram  responsáveis  pelo  ensino

elementar e profissionalizante, ou seja, a “educação para o povo” (ROMANELLI, 2005).

Na área da Saúde não era diferente. As condições sociais eram pouco valorizadas

como influenciadoras do adoecimento, sendo mais valorizados, enquanto fatores relacionados

ao  adoecer,  os  fatores  biológicos,  ou  seja,  o  biologicismo.  As  populações  urbanas

continuavam crescendo com a industrialização.  A ausência de saneamento e  as condições

insalubres de trabalho, características dessa época, eram importantes fatores de adoecimento.
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Para Sarreta (2009) o saber bacteriológico e biologicista, no período de 1880 a

1930, sobrepunha-se aos determinantes sociais e embasou a formação dos primeiros serviços

de  Saúde,  dominados  pelo  saber  científico  daquele  momento  histórico.  A prática  médica

refletia  o  ensino  da  época:  centrado  no  biológico,  no  médico  e  no  ambiente  hospitalar

(GONÇALVES; BENEVIDES-PEREIRA, 2009).

Bertolli Filho (2008, p.14) salienta os interesses econômicos na elaboração das

políticas públicas de combate às enfermidades, como descrito abaixo:

A ideia de que a população constituía capital humano e a incorporação de novos
conhecimentos clínicos e epidemiológicos às práticas de proteção da saúde coletiva
levaram os governos republicanos, pela primeira vez na história do país, a elaborar
minuciosos planos de combate às enfermidades, que reduziam a vida produtiva, ou
‘útil’ da população.

O modelo pedagógico adotado nas três escolas médicas brasileiras, a da Bahia, do

Rio de Janeiro e a de Porto Alegre (criada em 1898), refletia o elitismo do ensino médico. Era

marcado pelo academicismo francês, influenciado pela Escola Médica de Paris. O modelo

francês, altamente teórico, foi utilizado para a criação de programas, regimentos, e as leituras

das escolas brasileiras. As pesquisas médicas brasileiras, sob moldes das escolas alemãs, só

foram  iniciadas  em  1866.  Até  este  ano  o  conhecimento  era  “importado”  da  Europa

(GONÇALVES; BENEVIDES-PEREIRA, 2009).

O  modelo  francês  foi  totalmente  substituído,  a  partir  de  1908,  pelo  modelo

americano.  Embasado em um relatório orientador  para a organização das escolas médicas

americanas  e  canadenses,  o  Relatório  Flexner  de  1910,  as  escolas  brasileiras  passaram a

dividir seus seis anos de ensino em: ciclo básico, ciclo clínico e internato.

O ensino médico foi claramente organizado com base em modelos estrangeiros:

francês, alemão e americano, pouco se relacionando com as necessidades de um país tropical

em processo  de  industrialização,  distanciando  o  conhecimento  acadêmico  do contexto  de

prioridades para a população brasileira.

A década de 1920 foi palco de diversos movimentos de contestação mundial que

traziam reflexos no Brasil. Como exemplos, podemos citar a Revolução Russa, de 1917, que

influenciou a criação do Partido Comunista do Brasil, em 1922, e a quebra da Bolsa de Nova

York, em 1929, que culminou na chamada crise do café, que estimularia a grande transição

econômica  brasileira  para  o  modelo  de  substituição  das  importações  (ARANHA,  2006;

ROMANELLI, 2005).
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Dentro deste contexto mundial de valorização dos movimentos sociais, houve a

instituição do serviço nacional de saúde da Inglaterra, em 1948, mas cujo marco teórico foi o

Relatório Dawson, lançado em 1920, pelo Ministério da Saúde britânico.  Este documento

trazia os primeiros conceitos de Atenção Primária, e de organização através da regionalização

e  hierarquização  dos  sistemas  nacionais  de  saúde,  dividindo-os  em  centros  de  saúde

primários,  secundários  e  hospitais-escola  (STARFIELD,  2002;  LAVRAS,  2011),  e  que

influenciariam a constituição do Sistema Único de Saúde no Brasil, na década de 1980. 

Em 1923, no Brasil, o Decreto Presidencial n° 4.682, de 24 de janeiro, que ficou

conhecido como Lei Eloy Chaves, criou em cada uma das empresas ferroviárias do país, uma

caixa de aposentadorias e pensões, visando ao atendimento da população trabalhadora. Graças

a  esta  lei,  outras  categorias  profissionais  como  marítimos  e  portuários,  também  foram

beneficiadas, profissões essenciais ao pleno desenvolvimento da monocultura exportadora da

ocasião (SARRETA, 2009; ESCOREL; TEIXEIRA, 2014).

A Lei Eloy Chaves foi promulgada em meio às revoltas tenentistas, que duraram

de 1922 a 1927 e que representavam o descontentamento da população urbana com as elites

dominantes (ARANHA, 2006).

Apesar dos avanços na assistência à Saúde até a década de 1930, ainda existia no

país  uma  imensa  massa  de  desassistidos,  cujos  cuidados  de  saúde  ficavam  a  cargo  das

instituições filantrópicas, em sua maioria, religiosas.

Os preceitos religiosos eram percebidos também no campo da Educação. Embora

o  ensino  religioso  formal  tenha  sido  proscrito  na  1ª  Constituição  da  República,  lutas

ideológicas levaram a uma nova instituição do ensino religioso nas Constituições de 1934 e

1937 (ROMANELLI, 2005).

No período da industrialização, a educação era um complemento à cultura das

elites, não representando uma fonte de descobertas científicas para o alavancar da economia

nacional. Não havia demanda por desenvolvimento tecnológico e científico, já que tratava-se

de uma agricultura primária e voltada para a exportação. 

Apesar do ensino superior ter sido criado no período do Império, como discutido

no início deste capítulo, a primeira Universidade brasileira surgiu em 1920, com a unificação

das faculdades de Direito, Medicina e Escola Politécnica, formando a Universidade do Rio de

Janeiro. Existia, desde 1912, a Universidade do Paraná, mas seu reconhecimento oficial veio

apenas em 1946 (ROMANELLI, 2005).
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Em 1930, existiam no Brasil  12 escolas médicas,  todas públicas.  O acesso era

feito através de processos seletivos, os chamados vestibulares (GONÇALVES; BENEVIDES-

PEREIRA, 2009).

A crise  mundial  de 1929 causou uma brusca  mudança  no foco dos  meios  de

produção. A ampla oferta de mercadorias na Europa, em crise, força os industriais brasileiros

a  adequar  suas  metas  de  produção,  de  modo  a  atender  o  mercado  interno,  e  exigiu  da

formação  escolar  o  desenvolvimento  de  tecnologias  para  suprir  a  demanda  interna

(ROMANELLI, 2005).

Romanelli (2005) reflete também sobre as consequências do desenvolvimento de

políticas  de  Educação como resposta  às  demandas  econômicas  e  sociais,  partindo  de  um

pressuposto de defasagem de conhecimento em relação às necessidades do país. Diferente de

quando  o  progresso  tecnológico  gera  acumulação  de  capital,  modelo  visto  nos  países

desenvolvidos.

Neste sentido, podemos entender que após a crise de 1929, ficaram mais evidentes

as necessidades sociais da população trabalhadora por áreas básicas como Saúde e Educação e

o pouco interesse da elite letrada pelo desenvolvimento de pesquisas e novas tecnologias.

2.3.3 Era Vargas (1930-1945) e a República Populista (1945-1964)

Assim como a Saúde, a Educação não possuía políticas públicas específicas até

1930, quando foi  criado o Ministério  da Educação e Saúde Pública  (MESP),  no governo

provisório de Getúlio Vargas, sendo composto pelo Departamento Nacional de Educação e

Departamento Nacional de Saúde (ESCOREL; TEIXIERA, 2014).

O primeiro-ministro  da  Educação  e  Saúde Pública  foi  Francisco  Campos.  Ele

promoveu uma reforma voltada para o ensino secundário e superior que pode ser entendida

como a primeira ação efetiva do Estado em direção a uma política organizada na Educação

(ROMANELLI, 2005).

A falta de uma política pública educacional robusta e organizada é analisada em

um  importante  documento  de  1932,  o  Manifesto  dos  Pioneiros  da  Educação  Nova

(AZEVEDO  et  al.,  1932).  O  documento  propunha  uma  organização  escolar  de  acesso

universal e embasado em princípios de laicidade, gratuidade, obrigatoriedade e coeducação. O

Manifesto,  assinado  por  26  educadores,  entre  os  quais  Fernando  de  Azevedo  e  Anísio

Teixeira,  trata  da  educação  universal  e  gratuita  como  função  do  Estado,  e  ressalta  a

importância da família como local de assentamento dos trabalhos educacionais.
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O movimento pela Escola Nova, baseado nas ideias de valorização da formação

do  cidadão,  entendia  que  não  importava  apenas  o  acúmulo  de  conhecimentos,  mas

principalmente a aplicação destes nas vivências do indivíduo (ARANHA, 2006).

Na Saúde, o entendimento do indivíduo como ser social surge após a década de

1970, com as primeiras discussões sobre sistemas públicos de saúde. Até este momento a

saúde pública brasileira era para poucos.

Em 1933, o governo getulista iniciou a criação dos Institutos de Aposentadoria e

Pensão (IAP),  que contavam com a presença de técnicos  governamentais,  constituindo os

primeiros  passos  para  um  sistema  nacional  de  previdência  social  orientado  pelo  Estado

(ESCOREL; TEIXEIRA, 2014).

A política contentora dos primeiros anos do governo Vargas, segundo Escorel e

Teixeira (2014), manteve apenas as aposentadorias e pensões como obrigações do Estado,

ficando a assistência médica a cargo das empresas contratantes.

Apesar de ampliadas a outras categorias profissionais, as caixas tratavam em sua

maioria,  de  doentes  graves,  com tratamentos  centrados  na  internação  hospitalar  de  longa

duração, como nos casos de tuberculose. Em 1934, com a Consolidação das Leis Trabalhistas

(CLT), algumas conquistas foram evidentes, como a indenização por acidente de trabalho e os

benefícios foram ampliados a trabalhadores e dependentes (BERTOLLI FILHO, 2008).

Durante muitos anos, a assistência à saúde no Brasil esteve ligada ao modelo de

atenção  curativo,  individualista  e  hospitalocêntrico,  com  declínio  da  saúde  pública  e

valorização dos medicamentos, equipamentos e hospitais (SARRETA, 2009).

No cenário internacional, as décadas de 1940 e 1950 foram marcadas pela criação

da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1948, e pelo fortalecimento e legitimação da

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) (PIRES-ALVES; PAIVA, 2006).

Ambas as organizações trabalharam pelo estabelecimento de convênios e acordos

internacionais de colaboração e proteção da saúde no mundo. Em 1961, em Punta del Este, no

Uruguai, ocorreu a Reunião Extraordinária do Conselho Interamericano Econômico e Social

em Nível Ministerial (CIES-OEA), com o apoio da OPAS. 

Nesse  evento  a  Saúde  foi  colocada  como  eixo  central  do  desenvolvimento

econômico  e  social,  demonstrando  a  necessidade  de  implementação  de  estratégias,  para

atingimento de metas de melhoria na saúde das populações, principalmente relacionadas ao

saneamento,  mortalidade  infantil  e  controle  de  doenças  transmissíveis  (PIRES-ALVES;

PAIVA, 2006). 
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O Estado passava a atuar de modo fundamental na assistência à saúde, formando o

sistema  previdenciário  e  instituindo  o  Ministério  da  Saúde  em  1953  (MACIEL  FILHO;

BRANCO, 2008).

Com poucas verbas e funcionários, a criação do Ministério da Saúde não trouxe a

reforma  assistencial  esperada  para  o  momento,  atendo-se  às  campanhas  de  combate  às

epidemias da época: malária, doença de Chagas, tracoma e esquistossomose. A exploração

política da assistência,  chamada de “clientelismo”, perdurou até meados dos anos sessenta

(BERTOLLI FILHO, 2008).

O histórico de fragmentação e fragilidade nas políticas públicas do Ministério da

Saúde foi influenciado em grande parte pela rotatividade de ministros que lideraram a pasta.

Em dez anos foram quatorze nomes responsáveis (ESCOREL; TEIXEIRA, 2014, p. 312).

Ainda  na  década  de  1950,  a  criação  de  dois  órgãos  no  Brasil  objetivava  o

fortalecimento do ensino superior, especialmente a pesquisa científica, são eles: Coordenação

de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Ensino  Superior  (CAPES)  e  o  Conselho  Nacional  de

Pesquisa (CNPq) (GONÇALVES; BENEVIDES-PEREIRA, 2009).

O cenário econômico e social do Brasil havia mudado substancialmente. Com a

urbanização  e  industrialização,  estimuladas  pelo  desenvolvimentismo  de  Vargas,  as

necessidades da população em relação à saúde e educação também mudaram. 

A Lei de Diretrizes e Bases, de 1961, demorou treze anos para ser promulgada

devido  aos  inúmeros  debates  que  suscitou  (ARANHA,  2006;  ROMANELLI,  2005)  e  se

encontrava defasada em relação ao momento histórico em que foi redigida. Apesar de firmar o

financiamento das escolas públicas como dever do Estado, abria também precedentes para o

fomento de escolas particulares (ARANHA, 2006).

Segundo Romanelli  (2005), a principal importância da LDB de 1961, chamada

Lei nº 4.024, foi na descentralização, uma vez que não prescrevia um currículo único para

todo o território nacional. Permitiu-se que Estados e instituições tivessem mais liberdades na

inserção de disciplinas, julgadas importantes pelas instituições.

Em 1964, existiam 37 cursos de Medicina em funcionamento no Brasil,  sendo

81%  de  financiamento  público,  com  acesso  modulado  por  processos  seletivos

(GONÇALVES;  BENEVIDES-PEREIRA,  2009).  A  intensa  concorrência  para  os  poucos

cursos de Medicina no país, criaram a necessidade dos cursos preparatórios para o vestibular,

pois os conteúdos solicitados nas provas de vestibular refletiam mais que o que era proposto

como conteúdo do ensino médio (GONÇALVES; BENEVIDES-PEREIRA, 2009).
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Os  cursos  médicos  mantinham  suas  características  elitistas,  pois  os  melhores

“cursinhos” preparatórios eram privados e centrados nas grandes cidades.

2.3.4 Ditadura Militar (1964-1985)

A LDB, promulgada em 1968, representava uma versão conservadora do modelo

proposto por Darcy Ribeiro, para a Universidade de Brasília (UnB), mas incorporava algumas

ideias do intenso movimento estudantil, que ganhou robustez após o golpe militar de 1964

(SAMPAIO, 1991).

Na visão de Souza (1996), a Reforma Universitária de 1968, colaborou para a

desintegração do pensamento político universitário, através da organização dos docentes em

departamentos  (unidades  mínimas  de  ensino  e  pesquisa)  e  a  localização  dos  campi

universitários em áreas distantes da área urbana. Além dessas mudanças, a reforma instituiu o

currículo em duas etapas: o ciclo básico e o de formação profissionalizante, e a organização

das faculdades em gestões colegiadas (SAMPAIO, 1991).

Por outro lado, após as reformas de 1968, as faculdades de medicina criaram seus

departamentos  de  Medicina  Preventiva,  que  se  tornariam,  em curto  período,  as  bases  do

movimento  pela  Reforma  Sanitária.  Disseminavam-se  as  ideias  de  aproximação  entre  as

ciências sociais e os problemas de saúde (ESCOREL, 2014, p.331).

O cenário nacional que antecedeu o período militar iniciado em 1964, era de uma

política  de  nacionalismo  desenvolvimentista,  com  abertura  do  mercado  para  o  capital

estrangeiro. “50 anos em 5”, era o lema de Juscelino Kubitschek (SAVIANI, 2008).

A  industrialização  foi  alcançada  e  os  diferentes  objetivos  da  burguesia  e  dos

movimentos  de  esquerda  ficaram  bem evidentes.  As  forças  de  esquerda  reivindicavam  a

nacionalização das empresas estrangeiras e reformas de base (tributária, agrária, educacional).

A polarização social era marcante (SAVIANI, 2008).

Segundo Saviani (2008, p. 294), “A articulação entre os empresários e os militares

conduziu ao golpe civil-militar desencadeado em 31 de março e consumado em 1º de abril de

1964”.

As  políticas  educacionais  durante  a  Ditadura  Militar  foram  voltadas  à

profissionalização, do ensino primário ao superior. As universidades estavam alinhadas com

as empresas, para uma formação tecnológica e a influência do Ministério do Planejamento

sobre o Ministério da Educação (MEC) era evidente (SAVIANI, 2008).



33

O  tecnicismo  representava  uma  busca  por  racionalização  dos  processos

ensino/aprendizagem  e  foi  associado  a  uma  intensa  burocratização  dos  mecanismos  de

acompanhamento dos alunos nas escolas.  O condicionamento do comportamento era mais

importante  que  a  reflexão  e  baseava-se  nos  conceitos  do  behaviorismo  para  esse  fim

(ARANHA, 2006).

Na Saúde, a década de 1970 foi marcada pela polarização das ações entre um

caráter coletivo (vacinações, vigilância epidemiológica e sanitária) e as ações de assistência

médica individual  e hospitalocêntrica do Instituto Nacional  de Previdência Social  (INPS),

criado em 1966 (PAULUS JÚNIOR; CORDONI JÚNIOR, 2006).

Em 1977, na cidade do Cazaquistão, na extinta União das Repúblicas Socialistas

Soviéticas (URSS), ocorreu a trigésima Reunião Anual da Assembleia Mundial de Saúde, que

resultou  em  uma  importante  declaração,  conhecida  como  “Declaração  de  Alma-Ata”,

posteriormente ratificada em 1979. Durante a conferência, lançou-se a estratégia “Saúde para

todos no Ano 2000”,  que estabelecia  “[...]  a  obtenção por parte  de todos os  cidadãos  do

mundo  de  um nível  de  saúde  no  ano 2000,  que  lhes  permitiria  levar  uma vida  social  e

economicamente  produtiva”  (STARFIELD,  2002,  p.  30;  GIOVANELLA;  MENDONÇA,

2014, p. 495).

A Declaração de Alma-Ata refletia o pensamento questionador da OMS sobre a

assistência verticalizada até então prestada e procurava “alternativas” ao modelo hegemônico,

trazendo a Atenção Primária como alternativa importante para o alcance de novos paradigmas

assistenciais mundiais (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2014).

Na  Reunião  Anual,  importantes  aspectos  sobre  os  determinantes  sociais  do

conceito saúde/doença foram postos em discussão. 

A  definição  de  Atenção  Primária  veio  em  decorrência  dessa  reunião,  e  está

contida na Declaração de Alma-Ata de 1979 (STARFIELD, 2002, p.30), como segue:

Atenção  essencial  à  saúde  baseada  em  tecnologias  e  métodos  práticos,
cientificamente  comprovados  e  socialmente  aceitáveis,  tornados  universalmente
acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade por meios aceitáveis para eles e a
um custo que tanto a comunidade como o país possam arcar em cada estágio de seu
desenvolvimento, um espírito de autoconfiança e autodeterminação. É parte integral
do sistema de saúde de um país, do qual é função central, sendo o enfoque principal
do desenvolvimento social  e  da comunidade.  É o primeiro nível  de  contato dos
indivíduos  das  famílias  e  das  comunidades  com  o  sistema  nacional  de  saúde,
levando a atenção à saúde o mais próximo possível do local onde as pessoas vivem e
trabalham, constituindo o primeiro elemento de um processo de atenção continuada
à saúde. 
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A Declaração de Alma-Ata influenciou alguns países a organizar seus serviços de

Saúde  com foco  na  Atenção  Primária,  como os  “médicos  de  família  de  Cuba”,  que  são

membros da comunidade, sendo agentes modificadores do ambiente e sociedade, como prevê

a Alma-Ata (STARFIELD, 2002, p. 31).

Na  China  houve,  nesse  período,  a  organização  da  assistência  de  modo  muito

semelhante às características da Atenção Primária:  “A experiência dos ‘médicos descalços

chineses’,  leigos  que  combinavam  cuidados  preventivos  e  curativos,  alopatia  e  medicina

tradicional  e  atuavam  em  regiões  rurais,  foi  um  modelo  difundido  mundialmente”

(GIOVANELLA; MENDONÇA, 2014, p.496).

Pela  primeira  vez  a  importância  dos  aspectos  sociais  na  determinação  dos

processos de saúde/doença eram discutidos e valorizados. A definição da Atenção Primária e

a valorização de um conceito ampliado de saúde, levando em consideração mais do que o

adoecimento orgânico, influenciou o Brasil e o mundo na criação de suas políticas públicas.

Os reflexos dessa influência culminariam com a criação de um Sistema Único, público e de

acesso universal no Brasil – o Sistema Único de Saúde.

As  políticas  educacionais  brasileiras  foram  marcadas  pelo  tecnicismo  e

profissionalismo,  refletindo uma busca pela  racionalização,  acompanhada pelo abafamento

dos movimentos sociais, especialmente o movimento estudantil organizado.

No ensino médico, segundo Giovanella e Mendonça (2014), em 1970, surgiram

modelos de ensino que valorizavam a integração ensino-serviço e a medicina comunitária,

deixando  de  lado  a  valorização  apenas  biológica  para  considerar  a  influência  social  no

processo  saúde-doença.  Esses  novos  movimentos  de  formação  médica  eram capitaneados

pelos  departamentos  de  medicina  preventiva  das  escolas  médicas,  buscavam  levar  os

estudantes  para além dos muros das universidades  e influenciaram comunidades  a refletir

sobre os cuidados de saúde que recebiam (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2014).

O conceito ampliado de saúde trazido pelos movimentos mundiais de 1970, ou

seja, saúde como sendo um bem-estar biopsicossocial, aliado à aproximação do conhecimento

científico  das  universidades  às  comunidades,  iniciaria  o  processo  de  questionamento  à

qualidade  dos  cuidados  em  saúde.  Nestas  reflexões  uniram-se  profissionais,  estudantes,

docentes  e  comunidades.  Iniciava-se  o  movimento  conhecido  como  Reforma  Sanitária

brasileira e que culminaria com a criação do Sistema Único de Saúde, em 1988.

O Brasil, na contramão das discussões sociais mundiais, viveu, de 1964 a 1985,

um período de centralização política e de ausência do estado de direito, com o foco das ações
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governamentais no desenvolvimento econômico e pouco contextualizado com as necessidades

regionais do país, refletindo a centralização político-administrativa do período.

2.3.5 Constituição de 1988 

Segundo Carneiro (2015), a valorização da saúde e educação, além da moradia,

trabalho e livre-expressão como direitos fundamentais, iniciou-se em 1948, com a Carta de

Direitos da Organização das Nações Unidas. Os países demoraram períodos variáveis para

desenvolver e aplicar leis que garantissem esses direitos, especialmente relacionadas à saúde e

educação. O Brasil não foi exceção à regra, conforme afirma Carneiro (2015, p.28), no trecho

abaixo:

No caso da Educação, as conquistas foram desiguais, de país a país. No preâmbulo
da Declaração Mundial Sobre Educação Para Todos (1990), este registro está feito.
E o Brasil, que tem ajudado a compor o cenário das nações com os mais elevados
índices de desescolarização do mundo, não fugiu à regra.

Durante o governo Geisel (1974-1979), a medicina preventiva e social  ganhou

força.  As  universidades  passaram a  manter  serviços  em comunidades  vulneráveis  e  uma

valorização da saúde nas comunidades rurais foi marcante. Esse movimento objetivava não

apenas a mudança assistencial, mas também uma reordenação da política de Saúde no Brasil

(ESCOREL, 2014). 

Com  forte  participação  de  profissionais  da  Saúde,  as  manifestações  sociais

conhecidas por Reforma Sanitária, tinham objetivos como: modificar a situação sanitária do

país, através da melhora de condições gerais de saúde, tornando o acesso universal; fortalecer

o pacto federativo e a descentralização dos processos decisórios e; diminuir as desigualdades

sociais, principalmente relacionadas à distribuição de renda e ao acesso a serviços essenciais

como Saúde e Educação (ESCOREL, 2014).

Sobre a Reforma Sanitária, Sarah Escorel (2014, p. 394) define como “[...] um

movimento, um novo pensamento, que em seu processo de articulação, foi se conformando

como um novo ator coletivo,  uma nova força política.”  Neste momento,  havia críticas ao

“modelo  fragmentado,  privatista,  e  excludente”  de  assistência  à  saúde,  mas  era  preciso

mudanças estruturais no sistema para atingir a reforma desejada (MACHADO; BATISTA;

LIMA, 2014).

No contexto da Reforma, diante do quadro de insuficiência do setor público da

Saúde, o governo militar  iniciou a contratação de serviços privados. O financiamento dos

hospitais  particulares  pelo Estado culminou num percentual  de 82% de hospitais  privados
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atuantes  no Brasil,  em 1978, além de concentrar  51% dos empregos em Saúde, em 1982

(MACIEL FILHO; BRANCO, 2008).

Na  década  de  1980,  o  governo  militar  não  conseguiu  conter  os  movimentos

políticos  pela  democratização.  Em  1984,  grandes  manifestações  de  massa,  envolvendo

sociedade civil,  políticos e estudantes, passaram a ocorrer no Brasil pedindo o término do

militarismo. O movimento pelo fim da ditadura ficou conhecido como “Diretas Já” e recebeu

apoio de sindicatos e outras organizações  civis,  como a Ordem dos Advogados do Brasil

(OAB) (ARANHA, 2006, p. 320; ESCOREL, 2014, p. 348).

Após  a  abertura  política,  no  governo  de  José  Sarney,  em  1985,  grandes

idealizadores do Movimento Sanitário ocuparam cargos no Ministério da Saúde, como Sérgio

Arouca, e no Ministério da Previdência Social, como Hésio Cordeiro. A construção de um

sistema universal e nacional de saúde foi amplamente discutida na 8ª Conferência Nacional de

Saúde, que ocorreu em Brasília, em março de 1986. Essa conferência representou um marco

histórico na construção das políticas públicas de saúde no Brasil, pois pela primeira vez, além

de profissionais e prestadores de serviço, os usuários se fizeram presentes de forma marcante

(ESCOREL, 2014).

Em 1988, após discussões políticas e defesas de interesses de diversos setores

sociais, a Constituição Federal foi promulgada garantindo o direito à educação e à saúde como

um  dever  do  Estado  brasileiro.   Pela  primeira  vez  institui-se  políticas  sistematizadas  e

norteadoras que garantem o acesso universal a um sistema público de Saúde e Educação.

Em relação à Educação, a nova constituição trazia pontos importantes, destacados

pela autora Aranha (2006), como os que seguem abaixo:

 Ensino fundamental obrigatório e gratuito;

 Direito a atendimento em creches e pré-escola,  para crianças de zero a seis

anos;

 Gratuidade do ensino público;

 Plano de carreira para o magistério público;

 Autonomia universitária e indissociabilidade da tríade: ensino, pesquisa e ex-

tensão;

 Instituição do Plano Nacional de Educação.

Dentre os pontos destacados tem especial relevância a criação do Plano Nacional

de  Educação,  que  visava  articular  ações  dos  diversos  níveis  do  poder  público  para  o
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desenvolvimento educacional do país, incluindo a erradicação do analfabetismo (ARANHA,

2006).

Na área da Saúde, a Constituição de 1988 representou um marco para a história

das  políticas  públicas,  pela  criação  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  considerada  a

“primeira  política  social  universal  do  Brasil”,  descentralizada  e  com  direção  única  nos

governos federal, estadual e municipal (MACIEL FILHO; BRANCO, 2008).

A organização  e  implantação  do SUS iniciaram-se  com as  Leis  Orgânicas  da

Saúde  (Lei  nº  8.080/90  e  Lei  nº  8.142/90),  que  trouxeram  as  bases  legais  do  sistema,

descrevendo inclusive os princípios norteadores como: universalidade de acesso, igualdade na

assistência sem qualquer discriminação, integralidade, participação social e descentralização

político-administrativa.

A  década  de  1990  foi  marcada  por  um alinhamento  político  neoliberal,  com

privatizações  e retrações  do Estado em diversos setores,  fortalecendo a livre demanda do

mercado (MACHADO; BATISTA; LIMA, 2014). Essa descentralização também foi evidente

nos modelos de políticas públicas. 

As  Normas  Operacionais  Básicas  (NOB)  tratavam  da  regulação  da

descentralização do SUS (NOB 91/92, NOB/93), e estabeleciam responsabilidades das esferas

de governo. O federal, representado pelo Ministério da Saúde, passava a coordenar e planejar

ações  e  políticas.  Aos  estados  da  federação,  foi  destinada  a  responsabilidade  do  nível

secundário de Atenção. Finalmente, aos municípios,  cabia a responsabilidade pelo cuidado

com seu território, mantendo a Atenção Básica e ações de Vigilância em Saúde (NORONHA;

LIMA; MACHADO, 2014).

A  NOB,  de  1996,  que  define  os  modelos  de  gestão  e  estabelece  as

responsabilidades  dos  três  níveis  de  governos  (federal,  estadual  e  municipal),  trazia  o

Programa Saúde da Família como modelo de organização da Atenção Básica. Em 2006, o

Pacto  pela  Saúde  traz  mudanças  no  financiamento,  dividindo  as  transferências  em  seis

grandes  blocos:  atenção  básica,  média  e  alta  complexidade,  ambulatorial  e  hospitalar,

vigilância em saúde, assistência à saúde, gestão do SUS. O Pacto de 2006 traz pela primeira

vez, definições mais claras das responsabilidades das esferas de governos em todos os níveis

de Atenção (NORONHA; LIMA; MACHADO, 2014).

Assim como na Saúde as leis e normatizações surgiram ao longo dos anos para a

implementação  do  SUS,  a  Educação  também  contou  com  leis  normatizadoras,  após  a

Constituição de 1988. A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e

bases da educação nacional (LDB), e apresenta-se como documento norteador das políticas
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educacionais brasileiras, após a promulgação da Carta Magna, legitimando uma resposta do

Estado brasileiro às demandas por educação escolar (CARNEIRO, 2015).

Se a promulgação da LDB de 1961 levou treze longos anos de debate, a de 1996

não foi diferente. As discussões e embates ideológicos duraram oito anos, mas o projeto teve

como  elemento  inovador  a  participação  de  entidades  sindicais,  estudantis  e  outras

organizações  sociais.  Dois projetos corriam paralelamente: um proposto pelo relator Jorge

Hage (com participação social), outro pelo senador Darcy Ribeiro (mais conservadora), e que

terminou por ser aprovado (ARANHA, 2006).

Mesmo com algumas limitações,  a LDB de 1996 deixava  claro  os papéis  dos

níveis federal, estadual e municipal. A proposta aprovada apresentava muitas características

neoliberais,  uma  vez  que  delegavam  ao  setor  privado  grande  parte  de  suas  obrigações

(ARANHA, 2006).

Na Lei nº 4.024, de 1961, a divisão do ensino no Brasil era em: ensino primário,

ciclo ginasial do ensino médio, ciclo colegial do ensino médio e ensino superior. Na segunda

LDB, a de nº 5.692, de 1971, dividiu-se em: primeiro e segundo graus e ensino superior. Em

1996, a LBD de nº 9.394, separa os níveis macro estruturantes em: educação básica (educação

infantil, ensino fundamental e ensino médio) e educação superior (CARNEIRO, 2015).

O art.  211 da Constituição  Federal  determina  que  a  União,  estados e  Distrito

Federal  e os municípios,  se organizarão  de forma a colaborar  com o sistema nacional  de

ensino.  Os  municípios  ficam  responsáveis  pela  educação  infantil  e  ensino  fundamental,

enquanto  os  estados  se  ocuparão  do  ensino  médio  e  também  poderão  colaborar  com  o

fundamental.  No que tange  a  União,  esta  será responsável  pelo ensino superior,  além de

coordenar todo o sistema nacional (CARNEIRO, 2015).

Neste  trabalho,  trataremos  da  descrição  da  implantação  de  uma  faculdade  de

medicina no nordeste de Minas Gerais, portanto, nosso foco principal será a educação em

nível superior, sem deixar de valorizar a importância do fortalecimento da educação básica

para  as  mudanças  sociais  e  culturais  que  permitirão  as  transformações  necessárias  para

garantia dos direitos constitucionalmente estabelecidos.

O  Capítulo  IV  da  LDB,  de  1996,  trata  da  educação  superior,  segmento  que

completa  a  composição  da  educação  formal  e  da  oferta  de  ensino  escolar  sequencial,

estruturados na tríade ensino, pesquisa e extensão (CARNEIRO, 2015).

Cunha (2003) pontua que a LDB, de 1996, não esclarece formas de acesso ao

ensino superior, mas menciona a necessidade de processos seletivos e a conclusão do ensino

médio.  Discussões  sobre mudanças  nas  formas  de acesso,  que se mantinham desde 1911
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através  dos exames vestibulares,  foram implantadas  em 1998, com o Exame Nacional  do

Ensino Médio (ENEM), em vigor até os dias atuais.

2.3.6 Municipalização da Educação e Saúde

A descentralização,  colocada em foco pela  Constituição de 1988, trouxe como

consequências a municipalização da educação infantil e fundamental, assim como da Atenção

Básica, no setor da Saúde. Os anos e as legislações que se seguiram foram no sentido de

normatizar e operacionalizar essa descentralização.

Considerando as imensas diferenças estruturais  de um país continental  como o

Brasil, pode-se concluir que os processos de municipalização foram lentos e muito diferentes

nas diversas regiões do país.

As ideias de municipalização acompanham a Educação desde a década de 1950 e

têm em Anísio Teixeira um de seus principais idealizadores. Silva (1999) analisa as obras de

Anísio Teixeira e afirma que a municipalização é colocada como uma forma de organização

do ensino no Brasil.

O processo de responsabilização dos municípios  não elimina a  necessidade de

articulação  e  cooperação  entre  as  três  esferas  de  poder,  não  sendo  possível  avanços

significativos na Educação sem o entendimento de que este processo seria “um meio” para a

efetivação da descentralização e que as diferentes realidades locais precisam ser consideradas

(SILVA, 1999).

No  âmbito  das  políticas  de  Saúde,  a  municipalização  foi  consequência  da

descentralização trazida pelo SUS. A hierarquização do sistema traz o conceito de níveis de

Atenção, divididos em Primária, Secundária e Terciária.

A  exemplo  da  Educação,  a  maioria  dos  municípios  brasileiros  não  possuía

estruturas que permitissem a atenção integral ao indivíduo, sendo necessária a pactuação de

responsabilidades entre as três esferas na execução das ações do sistema (determinadas pelo

Pacto  pela  Saúde,  de  2006).  A integralidade,  enquanto  princípio  do  sistema,  considera  a

articulação entre os gestores do SUS (representantes das três esferas de poder) para efetivação

de políticas econômicas e sociais que permitam a melhoria da qualidade da assistência à saúde

(NORONHA; LIMA; MACHADO, 2014).
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2.3.7 Reforma Universitária do governo Lula da Silva (PROUNI, FIES, REUNI) 

Durante  os  anos  1990,  a  política  neoliberal  estava  presente  nas  decisões

econômicas e sociais dos governos brasileiros. As privatizações de vários setores sociais, para

respeitar os interesses do capital, geraram uma valorização e intensa ampliação da educação

privada no país.

Entre as instituições influentes sobre as decisões educacionais brasileiras está o

Banco  Mundial,  que  estimulou  o  desenvolvimento  de  instituições  privadas  de  ensino,

entendendo que países “periféricos” não precisavam de grandes investimentos em pesquisas

de tecnologia,  valorizando a profissionalização e  o tecnicismo (NOMERIANO; MOURA;

DAVANÇO, 2012).

Ao final da década de 1990, havia no país um sistema de ensino superior elitista,

de predominância privada, concentrado nos grandes centros urbanos e com algumas políticas

de  acesso  facilitado  pelos  créditos  educativos.  As  diminuições  das  verbas  de  custeio  das

universidades públicas chegavam a 50% nesse período (AGUIAR, 2016).

Segundo Rosa (2013), Lula defendeu em suas propostas de governo a criação de

um  novo  contrato  social,  que  envolveria  a  ação  reguladora  do  Estado  para  combater  a

exclusão social. Dentro de sua proposta, havia forte preocupação com a fome, a pobreza e a

desigualdade  social,  além  da  atenção  às  populações  específicas,  como  negros,  índios,

portadores de deficiência, entre outros.

Nos anos iniciais  do governo Lula,  a meta proposta  era  de dobrar as 600.000

vagas nas universidades públicas federais e, para isso, um grupo de trabalho interministerial

foi montado para estudar as condições das universidades do país. O relatório concluiu que

havia uma grande crise dos sistemas privado e público e propunha um plano de ação visando

a  reestruturação  e  democratização  das  Instituições  Federais  de  Ensino  Superior  (IFES)

(NOMERIANO; MOURA; DAVANÇO, 2012).

Com vistas à ampliação do acesso, o governo Lula criou em 2004 o Programa

Universidade  para  Todos (PROUNI),  em vigor,  que  concede  bolsas  de  50% ou 25% em

instituições particulares para jovens de baixa renda familiar e que, à época, não conseguiam

acesso  às  universidades  públicas.  Além  das  questões  de  vulnerabilidade  financeira,  o

programa prevê que o aluno deve ter cursado todo ensino médio em escola pública ou estude

com bolsas integrais em escolas privadas (ROSA, 2013).
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Não se pode negar que o PROUNI permitiu acesso de jovens com realidades bem

distintas dos perfis de alunos das escolas particulares, permitindo diversidades nos grupos e

discussões, antes, totalmente dominados pelas elites.

O Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES), foi criado em 1999 pelo

governo Fernando Henrique Cardoso, em substituição aos programas de Crédito Educativo,

mas foi modificado pelo governo Lula e vinculado ao acesso pelo ENEM. O pagamento seria

feito em um prazo até três vezes superior ao período do curso e com juros de 3,4% ao ano

(ROSA, 2013).

Alguns  autores  afirmam que o PROUNI e  o FIES financiaram as  instituições

privadas, trazendo benefícios tributários e contribuindo, desta forma, para a sobrevivência e

ampliação do setor  privado de ensino superior  no país,  em grave crise  naquele  momento

(NOMERIANO; MOURA; DAVANÇO, 2012, AGUIAR, 2016).

De fato, as primeiras ações do governo Lula foram voltadas para o crescimento do

acesso  ao  ensino  superior  das  universidades  privadas.  Apenas  em  2007  as  reformas  e

expansões das IFES tornaram-se foco.

Segundo  Nomeriano,  Moura  e  Davanço  (2012),  em  2005  houve  o  início  do

processo de interiorização dos  campi universitários.  A Universidade Federal dos Vales do

Jequitinhonha e Mucuri, objeto de estudo deste trabalho, foi criada no mesmo ano de 2005, e

terá sua história descrita no próximo capítulo.

Em 2007, criou-se o Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão

das Universidades Federais (REUNI), através do Decreto nº 6.096, de 2007, que tinha como

objetivos além de aumentar o acesso nas instituições públicas de ensino superior, garantir um

crescimento do número de estudantes que concluíam a graduação. Todas as IFES aderiram ao

REUNI. Em 2002 eram 140 campi de Universidades Federais no Brasil, em 2010 esse número

passou a ser de 354 instituições (ROSA, 2013).

Neste contexto, críticas de autores podem ser citadas quanto à falta de estrutura

física e de recursos humanos para os cursos federais, com o “reaproveitamento de espaços”

específicos, como laboratórios para aulas simultâneas de várias turmas e o “improviso” de

espaços  para  estudantes  receberem  conhecimento,  em  containers,  prédios  alugados,  ou

cedidos por gestores estaduais e municipais para o funcionamento dos cursos (NOMERIANO;

MOURA; DAVANÇO, 2012, AGUIAR, 2016).

As  mudanças  ocorridas  no  ensino  superior,  nos  anos  2000,  promoveram,  sem

dúvida, o crescimento do acesso, seja no setor público ou privado, embora esse aspecto não

seja por si só garantia de conclusão do ensino ou fornecimento de um ensino de qualidade.
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Continua sendo urgente o investimento na reestruturação das IFES, que vinham anteriormente

desgastadas por um processo de cortes de vagas e congelamento de concursos no governo de

Fernando Henrique Cardoso (FHC). Da mesma forma a avaliação da qualidade de ensino e do

crescimento das instituições privadas são prementes para o fortalecimento e democratização

do ensino superior. 

As  decisões  governamentais  sobre  Saúde  e  Educação  receberam  ordenamento

político apenas no século XX, no Brasil, mais especificamente após a Constituição de 1988.

Outras leis, nas duas áreas foram promulgadas para modular a implantação das ações exigidas

pela constituição, como a efetiva organização do SUS e o fortalecimento da Atenção Básica

ou Primária, não apenas como primeiro contato da pessoa com o sistema, mas também como

Nível de Atenção Coordenador do cuidado em saúde.

No ensino superior, nas décadas de 1990 e 2000, tentativas de democratização e

ampliação  do  acesso  foram  implantadas  para  todas  as  áreas  de  conhecimento.  O  ensino

médico, especificamente, mantinha sua característica elitista dos primeiros anos de império,

uma vez que devido à grande concorrência,  exigia que o ingressante tivesse estudado nas

melhores escolas e feito cursos preparatórios privados. 

Em relação  à  formação  médica,  as  políticas  públicas  pouco  influenciavam as

mudanças necessárias ao momento vivido pelo país: a de criação do SUS e fortalecimento da

Atenção  Básica.  O  ensino  se  mantinha  centrado  nos  hospitais-escola,  com  influências

estrangeiras, e pouco voltado para questões humanísticas e sociais. O perfil do egresso não

considerava  as  necessidades  epidemiológicas  da  população  brasileira  e  muito  menos  as

diversidades regionais. O contexto que gerou a necessidade de mudança do ensino médico e

suas consequências serão tratadas no próximo capítulo.
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3 O PROGRAMA MAIS MÉDICOS COMO POLÍTICA PÚBLICA EM SAÚDE E

EDUCAÇÃO

3.1 Conceito de Atenção Primária 

O documento  publicado  na  Inglaterra  em 1920,  por  Lord  Dawson,  marcou  o

surgimento formal da Atenção Primária e influenciou a criação de diversos sistemas de saúde

pelo mundo (STARFIELD, 2002). 

A definição  de  Atenção Primária  está  contida  na  Declaração  de  Alma-Ata  de

1979, como segue:

Atenção  essencial  à  saúde  baseada  em  tecnologias  e  métodos  práticos,
cientificamente  comprovados  e  socialmente  aceitáveis,  tornados  universalmente
acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade por meios aceitáveis para eles e a
um custo que tanto a comunidade como o país possam arcar em cada estágio de seu
desenvolvimento, um espírito de autoconfiança e autodeterminação. É parte integral
do sistema de saúde de um país, do qual é função central, sendo o enfoque principal
do desenvolvimento social  e  da comunidade.  É o primeiro nível  de  contato dos
indivíduos  das  famílias  e  das  comunidades  com  o  sistema  nacional  de  saúde,
levando a atenção à saúde o mais próximo possível do local onde as pessoas vivem e
trabalham, constituindo o primeiro elemento de um processo de atenção continuada
à saúde (ORGANIZAÇÂO PAN-AMERICANA DA SAÙDE, 1978).

O conceito de Atenção Primária deixado pela declaração fala da necessidade de

garantia do acesso universal aos sistemas de saúde e do contexto específico de cuidado que

deve ser prestado a cada população, considerando e respeitando os recursos e a aceitabilidade

do cuidado dentro da realidade cultural de cada comunidade. Deixa claro também o papel de

primeiro acesso desempenhado pela Atenção Primária  em qualquer  sistema de saúde,  e a

obrigatoriedade de sua aproximação física com as comunidades, mesmo as mais distantes e

menos vulneráveis.

No Brasil,  a partir  da criação do SUS, após a Constituição Federal de 1988, a

Atenção Primária passou a ser nomeada como Atenção Básica e refere-se a um conjunto de

práticas  assistenciais  embasadas  na  integralidade  e  voltadas  ao  coletivo  (GIOVANELLA;

MENDONÇA,  2014,  p.  493).  Apesar  de  ser  amplamente  discutida  nos  processos  de

ordenação do SUS, apenas em 2006, com a Portaria 648 do Ministério da Saúde, a Política

Nacional de Atenção Básica foi definida, conforme podemos ver no trecho da portaria que

segue abaixo:
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A Atenção Básica caracteriza-se  por um conjunto de ações de saúde,  no âmbito
individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção
de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É
desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas
e  participativas,  sob  forma  de  trabalho  em  equipe,  dirigidas  a  populações  de
territórios  bem  delimitados,  pelas  quais  assume  a  responsabilidade  sanitária,
considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver
os  problemas  de  saúde de  maior  frequência  e  relevância  em seu  território.  É  o
contato  preferencial  dos  usuários  com  os  sistemas  de  saúde.  Orienta-se  pelos
princípios  da  universalidade,  da acessibilidade  e  da  coordenação  do cuidado,  do
vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da
equidade e da participação social (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

É possível perceber a congruência nos conceitos apresentados pela OMS e pelo

Ministério  da  Saúde  como:  princípio  do  acesso  universal,  coordenação  do  cuidado,  a

priorização de áreas mais necessitadas (equidade) e a valorização dos contextos regionais de

saúde das  populações.  Diante  do exposto,  podemos  concluir  que a  Atenção Primária  e  a

Atenção Básica, são em muitos momentos utilizadas como sinônimos no Brasil.

Como abordado  no  Capítulo  1,  após  a  criação  do SUS e  a  promulgação  das

Normas Operacionais Básicas, o Brasil precisava de medidas que ampliassem e qualificassem

o acesso dos cidadãos ao sistema de saúde. Era preciso organizar a Atenção Primária nos

moldes do conceito de Alma-Ata.

Segundo  Giovanella  e  Mendonça  (2014),  a  Atenção  Primária  à  Saúde  (APS)

refere-se a uma atenção ambulatorial, de primeiro nível, voltada para os agravos mais comuns

de uma população, e possuem diversas abordagens de seus conceitos, como: APS seletiva

(selective primary care)  -  programas com objetivos  específicos  e ações restritas,  primeiro

nível  de  atenção  (primary  care);  APS  abrangente  de  Alma-Ata  (comprehensive  primary

health  care)  -  modelo  assistencial  e  de  organização  do sistema de  saúde;  APS enquanto

abordagem de saúde - filosofia que permeia os setores sociais e de saúde e compreende esta

como direito humano inquestionável.

As  tentativas  de  organização  da  Atenção  Primária  sofreram  influências  e

financiamentos de instituições internacionais como a Fundação Rockfeller e o Banco Mundial

e  tiveram  suas  primeiras  experiências  no  Brasil,  numa  abordagem  do  tipo  APS  seletiva

(selective  primary  care),  ou seja,  através  do lançamento  de programas  específicos,  como

descrito anteriormente. Machado, Batista e Lima (2014) citam as Ações Integradas em Saúde,

da década de 1970, como uma dessas ações específicas, mas ao mesmo tempo, fortalecedoras

da rede pública ambulatorial. 
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No mesmo período, segundo Machado, Batista e Lima (2014), foram criados o

Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM) e o Programa de Atenção Integral

à Saúde da Criança (PAISC). Ambos os programas trouxeram discussões importantes acerca

da integralidade,  descentralização e hierarquização das ações,  mas por suas características

bem específicas,  objetivos  e  metas  podem ser  classificadas  como ações  de  uma Atenção

Primária seletiva.

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde foi criado em 1991, mas ainda

sob a ótica de uma APS seletiva, em uma região de alta vulnerabilidade como o Nordeste, e

com objetivos específicos de diminuição das mortalidades materna e infantil (MACHADO;

BATISTA; LIMA, 2014).

3.2 Saúde da Família como seu modelo de organização da APS no Brasil

As primeiras experiências em Saúde da Família no Brasil iniciaram na década de

1980, com as ações dos Agentes Comunitários de Saúde, nas regiões Norte e Nordeste, nas

áreas rurais e periurbanas (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2014).

Em  1991,  o  Ministério  da  Saúde  cria  oficialmente  o  Programa  de  Agentes

Comunitários de Saúde (PACS). Em 1994 temos a publicação do primeiro documento oficial

- “Programa de Saúde da Família: dentro de casa”.

Mais do que uma forma de organizar um nível de atenção, a Saúde da Família

tornou-se uma política pública de saúde, conforme descrevem Gusso e Lopes (2012, p. 30):

A Saúde da Família ultrapassou em muito os limites de um programa, tornando-se
uma política  do  estado  brasileiro  com lugar  nas  agendas  dos  gestores  do  SUS.
Nenhuma outra iniciativa dentro do SUS alcançou a magnitude desse programa que
hoje é globalmente citado como exemplo de sucesso. 

Segundo Gusso e Lopes (2012), o Programa de Saúde da Família (PSF) assume

um importante papel na organização SUS no Brasil, na medida em que promove o acesso ao

sistema  de  saúde,  com  base  na  integralidade,  na  coordenação  do  cuidado  e  na

intersetorialidade.

Rosa e Labate (2005) afirmam que o PSF surgiu no Brasil como uma estratégia de

reorientação do modelo assistencial da Atenção Básica, em conformidade com os princípios

do Sistema Único de Saúde.
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O PSF, enquanto política pública de saúde, propôs uma quebra dos paradigmas

assistenciais,  com um modelo  centrado  na saúde,  no  coletivo,  e  baseado no trabalho em

equipe multiprofissional (DUNCAN, SCHIMIDT; GIUGLIANI, 2004).

A quebra do paradigma assistencial veio também pelo respeito ao saber popular e

ao entendimento do indivíduo num contexto familiar e social. Tecnologias de cuidado pouco

tradicionais foram inseridas no programa, conforme afirmam Rumel e Santos (2014, p.32) no

trecho abaixo:

A  incorporação  de  diferentes  tecnologias  de  cuidado,  como  o  desenho  da
constelação  familiar,  ou genograma,  no arsenal  da medicina de família,  permitiu
entender a pessoa no seu contexto familiar e identificar seus pontos de fragilidade e
de resiliência.

Planos,  programas  e  projetos  fazem  parte  das  políticas  governamentais.  O

conceito de Programa refere-se a um conjunto de projetos com o mesmo objetivo (MACIEL

FILHO; BRANCO, 2014). O caráter de finitude do conceito de Programa impulsionou a nova

nomenclatura dada à Saúde da Família a partir de 2006 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).

Na Portaria nº 648, promulgada em 2006, que definiu a Atenção Básica no Brasil,

estabelece-se  o  Programa  de  Saúde  da  Família  (PSF)  como  estratégia,  de  abrangência

nacional e de reorganização da Atenção Básica. O Programa Saúde da Família passa a ser

denominado  Estratégia  Saúde  da  Família  (ESF)  (MINISTÉRIO  DA  SAÚDE,  2006).  As

características principais deste modelo também foram definidas na portaria de número 648 e

são identificadas como:

a) Trabalho em equipe;

b) Territorialização;

c) Longitudinalidade;

d) População adscrita;

e) Coordenação do cuidado;

f) Intersetorialidade.

Mais do que apenas ser o primeiro contato dos usuários com o SUS, a Atenção

Primária  tem a função de ser o eixo central  e coordenador do cuidado (GUSSO; LOPES,

2012). A responsabilização da equipe com o paciente não termina no ato de encaminhamento

em outro nível de Atenção, pois a longitudinalidade garante que esse paciente seja seguido

pela equipe de Saúde da Família em todos os ciclos de vida.
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A ESF prioriza em suas bases teóricas a promoção da saúde, o que não significa

desprezar a clínica, visto que a integralidade da atenção é um de seus princípios norteadores,

além  do  que  todas  as  ações  de  Saúde  (promoção,  prevenção,  cura  e  reabilitação)  estão

embutidas no conceito amplo de promoção (DUNCAN; SCHIMIDT; GIUGLIANI, 2004).

O período de 2007 a 2010 foi marcado, no Brasil, por um intenso investimento

estatal nas políticas sociais. A articulação entre a economia e as políticas sociais foi evidente.

O período de incremento  nos investimentos  do Bolsa Família  (resultado da unificação de

antigos programas de transferência de renda), conflui com períodos de aumento do Produto

Interno  Bruto  (PIB)  e  aumento  do  poder  econômico.  Na  Saúde,  enfatiza-se  o  grande

desenvolvimento  da  ciência  e  tecnologia,  principalmente  da  indústria  farmacêutica

(MACHADO, BATISTA, LIMA, 2014).

Segundo  Machado,  Batista  e  Lima  (2014)  os  focos  governamentais  em

diminuição  da  pobreza  criaram  uma  “nova  classe  média”  no  Brasil,  que  passou  a  ser  a

principal consumidora do país, detendo 46,5% da renda nacional.

Chamado  de  neodesenvolvimentista,  o  período  acima  citado  colaborou  para  o

aumento da classe média, a queda da mortalidade infantil (na área da Saúde) e a redução do

analfabetismo  (na  área  da  Educação),  mas  foi  o  período  de  acentuação  das  diferenças

regionais no setor Saúde (MACHADO, BATISTA, LIMA, 2014).

3.3 Contexto social da criação do Programa Mais Médicos: as “Jornadas de Junho”

O crescimento da classe média trouxe consequências, pois não foi acompanhado

por um desenvolvimento econômico que oferecesse plenitude aos direitos constitucionais do

cidadão. Essa disparidade,  com a influência da mídia,  traria uma insatisfação popular que

seria  base  para  os  movimentos  populares  ocorridos  em  junho  de  2013,  e  que  ficaram

conhecidos como “Jornadas de Junho” (MEDEIROS, 2014).

Em especial  na área da Saúde, a crise no sistema público foi importante  fator

influenciador das Jornadas, conforme trecho abaixo:

Outro aspecto que chama atenção é o pouco espaço dado, no interior da política à
discussão sobre o impacto da nova classe média sobre as demandas de saúde; e a
não  incorporação  dessas  mudanças  sociais  e  demográficas  na  estratégia  de
regionalização (MACHADO; BATISTA; LIMA, 2014, p. 57).
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Iniciadas no estado de São Paulo, as Jornadas de Junho, tiveram por motivação

primeira, o aumento das tarifas de transporte público. As primeiras manifestações ocorreram

em 27 e 28 de maio de 2013, conduzidos pelo Movimento Passe Livre/SP. O número de

participantes  é  sempre  polêmico  variando  conforme  fontes  oficiais  ou  dos  líderes  dos

movimentos. Os registros variam de cinco a setenta e cinco mil participantes (SINGER, 2013;

MEDEIROS, 2014).

Os  protestos  logo  tomaram rumos  diferentes  e  ganharam outros  focos:  contra

corrupção, contra os gastos com reformas e construções de estádios para a Copa do Mundo,

ocorrida no Brasil em 2017 (recursos que poderiam ser usados em melhorias no sistema de

saúde e educação),  entre  outros. As convocações  aconteciam pelas redes sociais  e tinham

intensa participação da mídia (SINGER, 2013; MEDEIROS, 2014).

A  classe  média  paulistana  teve  importante  papel  no  desencadeamento  dos

movimentos. Singer (2013) faz uma análise do perfil dos participantes dos movimentos, que

não se restringiram à capital paulista, espalhando rapidamente por outras capitais do país, e

afirma  que  houve  predomínio  de  jovens  até  25  anos  de  idade,  com  alta  escolaridade,

caracterizando a ausência das classes da base da pirâmide social. 

Afirma Singer (2013, p. 28) que “nas oito capitais pesquisadas, nada menos que

43%  dos  manifestantes  tinham  diploma  universitário,  quando  em  2010,  apenas  8%  da

população  brasileira  possuía  o  canudo”.  Se  associados  os  estudantes  universitários,  em

algumas manifestações de São Paulo, a porcentagem sobe para 80%.

Os  dados  demonstram que  a  parcela  da  população  com maior  dificuldade  de

acesso à Saúde e Educação representava a minoria dos presentes nas manifestações. O perfil

demonstra a presença de uma maior parcela de jovens universitários, ou recém-formados, que

tiveram maior acesso ao ensino superior na década de 2000.

Em um segundo momento, principalmente após a manifestação de 17 de junho em

São Paulo, os movimentos foram marcados por uma intensa repressão militar, mas também

por depredação de prédios  públicos  e privados.  O caráter  oposicionista  ganhou influência

entre os discursos, que usavam como mote principal o combate à corrupção. Logo passou-se a

protestar contra os gastos com a Copa: as reformas dos estádios e dos “hospitais padrão Fifa”,

durante os preparativos para o evento (SINGER, 2013).

Esse contexto apressou a conclusão de uma política de provimento emergencial

que  estava  sendo construída  desde  janeiro  de  2013.  Em 8 de  julho  de  2013,  criava-se  o
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Programa Mais Médicos (PMM), por meio da Medida Provisória n° 621, regulamentada pela

Lei n° 12.871/2013 (BRASIL, 2013)2.

Segundo  Couto,  Salgado  e  Pereira  (2015),  os  movimentos  de  junho  de  2013

tiveram uma relação direta de causa e efeito para a criação do PMM, conforme podemos

analisar no trecho: “O Poder Executivo interpretou as Manifestações de Junho de 2013, como

uma onda de mobilizações sociais causadora da (re)emergência dos problemas relacionados à

necessidade de ampliação do acesso à saúde”.

Se  analisarmos  o  contexto  pela  perspectiva  do  modelo  de  Múltiplos  Fluxos,

podemos  identificar  questões  (como a  insatisfação com o sistema de  saúde)  que  viraram

problemas para o governo federal, proporcionando a criação de uma política pública de Saúde

e Educação, o Programa Mais Médicos, como resposta às manifestações de junho de 2013.

3.4 Legislação que embasa a criação e implantação do Programa Mais Médicos

Em  2011,  a  Portaria  nº  2.488,  de  21  de  outubro,  revoga  a  nº  648  (que

implementava  a  Atenção  Básica),  e  cria  a  nova Política  Nacional  de  Atenção  Básica.  O

surgimento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) foi um dos pontos diferenciais na

nova  política,  uma  vez  que  constitui  equipe  multiprofissional  formada  para  aumentar  a

resolutividade da Estratégia Saúde da Família, realizando consultorias, reuniões de educação

permanente e grupos operativos. O NASF desempenha desta forma, papel de equipe matricial

às equipes da Estratégia (BRASIL, 2015).

Segundo  dados  de  Departamento  de  Atenção  Básica,  do  Ministério  da  Saúde

(2017),  em setembro de 2008,  o total  de equipes  da Estratégia  Saúde da Família,  era  de

29.684, correspondendo a 50.87% de cobertura populacional estimada. Em setembro de 2012,

o registro do número de equipes de Saúde da Família foi de 34.090, correspondendo a 55.55%

da população coberta pela estratégia.

Pelos dados apresentados,  podemos concluir  que houve um aumento de 4.406

equipes em 4 anos, ou seja, uma média de 1.101,5 novas equipes ao ano. A ampliação e

fortalecimento da Atenção Básica no Brasil não foram acompanhadas pela mesma proporção

de crescimento do número de médicos no país (BRASIL, 2015).

A ausência da disponibilidade de médicos com competência e habilidades para o

trabalho em Atenção Primária  limitava  o crescimento da Estratégia  no território  nacional,

2 Diversos setores da sociedade se manifestaram na mídia a respeito do PMM, incluindo as entidades médicas,
como o Conselho Federal de Medicina, entre outros. Este trabalho não abordará esse contexto, por entender que
se trata de extenso tema, que pode ser descrito em estudos futuros.
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especialmente em áreas de maior vulnerabilidade, como periferias e zonas rurais de pequenos

municípios. A contratação de novos profissionais era urgente, mas era também um problema

antigo no Brasil, como será analisado e explicado abaixo.

A década de 1990 foi marcada pelo surgimento de organizações não estatais como

as Organizações  Sociais  (OS) e  as Organizações  da Sociedade Civil  de Interesse Público

(OCIPS),  cujo objetivo era transferir  responsabilidades  antes relacionadas  às organizações

estatais (MACHADO; BATISTA; LIMA, 2014).

A política neoliberal, em vigência no período, influenciava a retração da máquina

estatal,  como discutido no capítulo anterior, assim como marcou as formas de contrato do

trabalho em Saúde nas  décadas  que se seguiram à implantação do SUS. Cooperativas  de

profissionais  do  SUS,  empresas  privadas,  e  Organizações  Não-Governamentais  (ONGs)

passaram a ser responsáveis pelas contratações dos profissionais de Saúde, como evidenciam

as autoras Machado, Batista e Lima (2014):

O modelo heterogêneo e flexível de incorporação e gestão do trabalho manteve, no
entanto, as dificuldades de fixar profissionais, de gerir e implantar novas diretrizes
da política por insuficiência de pessoal. Além disso, no final do governo Fernando
Henrique  Cardoso,  havia  um  grande  volume  de  questionamentos  por  parte  dos
órgãos de controle do Estado quanto à legalidade das formas de contratação e gestão
nas instituições de saúde (MACHADO; BATISTA; LIMA, 2014, p. 202).

Maciel Filho e Branco (2008) trazem importantes contribuições para as reflexões

sobre o mercado de trabalho médico e afirmam que nas décadas de 1970 e 1980 houve grande

expansão  dos  hospitais  privados  com  fins  lucrativos,  sem  semelhante  proliferação  dos

serviços  ambulatoriais,  e  com  um  significativo  crescimento  do  assalariamento  dos

profissionais médicos.

As formas precárias de contratação, expostas, consistem em um agravante entre os

fatores que dificultaram a fixação dos profissionais no SUS.

O Brasil não possui histórico de políticas públicas para planejamento e gestão dos

recursos  humanos  necessários  para  o  trabalho  no  sistema  de  Saúde.  Países  da  Europa  e

América  trabalham  há  alguns  anos  com o  estudo  de  cenários  futuros,  especialmente  em

relação ao número e perfil dos profissionais necessários para a manutenção dos sistemas.

Alguns países como o Canadá e a Austrália, possuem tradição no planejamento de

seus sistemas de saúde e nos recursos humanos necessários para sua organização, planejando

e prevendo cenários futuros. Ambos conduzem a gestão através de comitês consultivos. A

Espanha  teve  um  início  mais  tardio  deste  planejamento  e,  diante  de  estudos  sobre  as
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especialidades  médicas,  propôs  mudanças  com  foco  em  2030  (VALCARCEL;  PEREZ;

VEGA, 2011).

O crescimento da Atenção Básica no Brasil  gerou uma grande necessidade de

médicos no SUS. Os autores Valcárcel, Perez e Vega (2011) afirmam que há quatro formas

principais  de avaliar  a  necessidade  de médicos  de um serviço  ou localidade:  necessidade

(demanda potencial), demanda (utilização), Benchmarking e método profissional.

No planejamento  por  necessidade  considera-se o número de  profissionais  pela

população,  no  caso  do  método  profissional,  os  próprios  médicos  controlam  o  acesso  ao

mercado de trabalho e as avaliações práticas, tendo nos Estados Unidos seu maior exemplo. O

método por demanda ou utilização, como o próprio nome indica considera o consumo de um

serviço e os recursos necessários para atingir metas desejadas. O  Benchmarking envolve a

comparação com serviços de excelência ou “padrão ouro” (VALCARCEL; PEREZ; VEGA,

2011).

Em 2011, segundo dados do Ministério da Saúde (2015), o Brasil possuía uma

razão de número de médicos por 1.000 habitantes da ordem de 1,8, enquanto a Argentina

possuía  3,9  e  o  Uruguai,  3,7.  No  primeiro  estudo  sobre  a  demografia  médica,  em 2011

(SHEFFER; BIANCARELLI; CASSENOTE, 2011), o Conselho Federal de Medicina aponta

uma  razão  de  1,95,  descordando  da  estatística  apresentada  pelo  governo.  Em  2015

(SCHEFFER, 2015), essa relação foi elevada para 2,11 médicos por 1.000 habitantes.

A  concentração  desses  profissionais  segue  um padrão  de  distribuição,  que  se

mantém desde o período do Império no nosso país, e não se modificaram entre 2011 e 2015.

Aproximadamente  55% dos  profissionais  estão  nas  capitais  de  27  estados  da  federação,

atendendo a 23,80% dos brasileiros. Mesmo entre as capitais as desigualdades são alarmantes:

Florianópolis apresenta uma razão de 7,95, enquanto em Macapá, temos 1,42 médicos por

1.000 habitantes (SCHEFFER, 2015).

O  Distrito  Federal  apresenta  um  índice  de  4,28,  sendo  o  maior  do  país,  em

segundo lugar temos o estado do Rio de Janeiro,  com 3,75 médicos por 1.000 habitantes

(SCHEFFER, 2015).

Quando se considera a população brasileira que não mora nas capitais, ou seja, o

Brasil interior, a média é de 1,23, chegando a 0,13 médicos no estado do Amazonas, ou 0,30

no  Pará.  Em  Minas  Gerais,  quando  consideramos  o  Brasil  interior,  o  índice  é  de  1,52

(SCHEFFER, 2015).

Na região Sudeste, temos 55,3% dos médicos do país, tendo a melhor proporção

médico/habitante:  2,75,  entre  as  diversas  regiões  do  Brasil.  Entre  os  estados  da  região
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Sudeste, Minas Gerais é o estado de pior índice: 2,15 (SCHEFFER, 2015), como mostra o

quadro abaixo: 

Quadro 1 – Distribuição de médicos por 1.000 habitantes na Região Sudeste do Brasil

Estados da Região Sudeste Médicos por 1.000 habitantes
Espírito Santo 2,24
Minas Gerais 2,15
Rio de Janeiro 3,75

São Paulo 2,70
Fonte: SCHEFFER (2015, p. 49).

Apesar de apresentar índice próximo à média nacional no ano de 2015, o estado

de Minas Gerais caracteriza-se por grande discrepância quando se considera o número de

médicos  por  habitantes  no  interior  do  estado.  Esses  dados  justificam  o  investimento  do

Programa Mais Médicos em regiões mineiras, como o Vale do Mucuri.

A vinda de médicos para provimento de serviços de saúde em regiões remotas foi

uma medida adotada por muitos países que possuíam áreas de “deserto assistencial” ao redor

do mundo. Com medidas restritivas de registro aos estrangeiros, realizadas pelo conselho de

classe da profissão médica, essa alternativa nunca foi possível no Brasil (BRASIL, 2015).

O Programa Mais  Médicos,  criado em julho de 2013, propunha o provimento

emergencial de médicos como resposta imediata às desigualdades de assistência médica no

território  brasileiro,  pois  priorizava  áreas  de  maior  vulnerabilidade.  Ao  mesmo  tempo

envolvia medidas de médio e longo prazo, através da criação e interiorização de novas escolas

médicas e das mudanças curriculares propostas.

A  Medida  Provisória  nº  621,  promulgada  em  8  de  julho  de  2013,  institui  o

programa  e  traz  em  seus  objetivos  a  diminuição  da  carência  de  médicos  nas  regiões

consideradas prioritárias para o SUS, o estímulo a uma formação médica generalista e com

base na realidade de saúde da população brasileira, o fortalecimento da integração ensino-

serviço, o estímulo às pesquisas aplicadas ao SUS, entre outros (BRASIL, 2013a). 

O PMM envolvia ações que fortaleceriam a assistência prestada pela Saúde da

Família e ao mesmo tempo traria transformações no modelo de ensino médico, ao propor um

novo currículo de formação para as universidades, criadas a partir de 2013.

O capítulo II, da MP nº 621, trata da escolha dos municípios para a implantação

de novas escolas médicas e apresentava entre os critérios de seleção a relevância social e a

necessidade local do curso. No capítulo III, sobre a formação médica, divida-a em dois ciclos,
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um de no mínimo sete mil e duzentas horas, e outro de treinamento em serviço, na Rede SUS,

com duração de dois anos (BRASIL, 2013a).

O  Projeto  Mais  Médicos  para  o  Brasil  (PMMB),  parte  específica  do  PMM

relacionada  ao  provimento  emergencial,  é  descrita  no  capítulo  IV  e  trata  da  seleção  de

médicos  (com prioridade  para os  brasileiros)  para  a  atuação nos  municípios  selecionados

(BRASIL, 2013a).

A Portaria Interministerial de nº 1.369, também de 8 de julho de 2013, descreve a

implantação e critérios para a execução do PMMB, incluindo a regulamentação de bolsas para

médicos,  supervisores  e  tutores.  As  funções  de  capacitação,  aperfeiçoamento  técnico  e

educação  continuada  ficam  a  cargo  de  supervisores  que  devem  acompanhar  em  visitas

mensais as atividades dos médicos participantes. Os tutores são docentes de Instituições de

Ensino Superior  conveniadas,  e  que  devem prover  o  acompanhamento  e  capacitação  dos

supervisores na Atenção Primária (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013b).

Em 1º outubro de 2013, a Secretaria da Gestão do Trabalho e da Educação na

Saúde promulga a portaria nº 23, com o objetivo de dispor sobre os deveres dos municípios e

Distrito Federal em relação à “recepção, deslocamento, garantia de moradia, alimentação e

água potável” aos médicos participantes do PMMB (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013a).

A conversão da Medida Provisória (MP) em lei  ocorreu em 22 de outubro de

2013, com a promulgação da Lei nº 12.871, instituindo o Programa como uma política pública

de Saúde e Educação Médica no Brasil (BRASIL, 2013d).

3.5 O provimento emergencial de médicos

O histórico de tentativas de interiorização do trabalho médico e de fixação destes

profissionais  em  áreas  remotas  e  de  maiores  carências  assistenciais  é  antigo  no  Brasil.

Diversos programas e tentativas governamentais foram feitos, mas tiveram pouco resultado,

haja vista os números recentes acima analisados.

Segundo  Maciel  Filho  e  Branco  (2008)  foram  quatro  grandes  programas

governamentais  que a partir  de 1960 buscaram dirimir as discrepâncias na distribuição de

médicos  (e  outros  profissionais)  no  Brasil:  Projeto  Rondon,  em  1968,  Programa  de

Interiorização  das  Ações  de  Saúde  e  Saneamento  (PIASS),  em  1970,  Programa  de

Interiorização do Sistema Único de Saúde (PISUS), em 1993 e o Programa de Interiorização

do Trabalho em Saúde (PITS), em 2001.
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O  PITS  encerrou-se  em  2004  e  oferecia,  em  sua  versão,  um  curso  de

especialização  em  Saúde  da  Família,  além  de  incentivos  financeiros  para  participação.

Oferecia também tutoria e supervisão através da internet ou visitas presenciais. O foco era em

municípios com menos de 50.000 habitantes, em regiões endêmicas para malária, hanseníase

e tuberculose, índice de mortalidade infantil maior que 80 crianças entre 1.000 nascidos vivos,

índice  de  consulta  médica/habitante/ano  igual  a  um  e  participar  de  outros  programas

governamentais (MACIEL FILHO, BRANCO, 2008).

Em 2011, o governo Lula lançou o Programa de Valorização do Profissional da

Atenção Básica (PROVAB), sendo uma ação dos  Ministérios  da Saúde e Educação,  com

objetivo  de  fixar  profissionais  em  áreas  remotas,  oferecendo,  mais  uma  vez,  formação

supervisionada e pontuações nas provas de residência médica como principais incentivos aos

médicos. O PROVAB disponibilizou cerca de 3.000 médicos para o país (BRASIL, 2015).

O  PROVAB  demonstrou-se  uma  estratégia  mais  efetiva  que  o  PITS,  que

conseguiu inserir apenas 421 profissionais (181 médicos e 240 enfermeiros), ficando alguns

municípios do Norte descobertos dessa estratégia (MACIEL FILHO, BRANCO, 2008).

O  Programa  Mais  Médicos  trouxe  como  grande  diferencial  o  provimento

emergencial, que poderia contar com a colaboração de médicos estrangeiros, caso as vagas

ofertadas  não fossem cobertas  pelos  profissionais  brasileiros.  Essa  medida  era  inédita  no

Brasil.

Segundo o Ministério  da Saúde (2015),  a análise  da Lei  nº  12.871, permite  a

organização da mesma em três eixos norteadores, que são descritos a seguir:

a) Eixo I – Provimento emergencial de médicos para a Atenção Primária;

b) Eixo II – Educação;

c) Eixo III – Infraestrutura.

O primeiro eixo cria o Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB) e estabelece a

participação de médicos brasileiros (formados em instituições reconhecidas  pelo MEC, ou

com  diploma  revalidado  no  país)  e  de  médicos  estrangeiros  (formados  em  instituições

superiores estrangeiras), “por meio de intercâmbio médico internacional” (BRASIL, 2013e).

Através  do  “provimento  emergencial”,  o  governo  federal  emprega  médicos

brasileiros e estrangeiros para trabalhar em áreas ditas remotas ou de grandes vulnerabilidades

sociais,  além  de  Distritos  Sanitários  Especiais  Indígenas  (DSEIs).  “Em  2015 foram

disponibilizadas  18.240  vagas  para  profissionais  médicos  em  4.058  municípios (o  que

representa 73% das cidades brasileiras) e 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs)

(CALDAS, 2016)”.
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A abrangência do PMMB, em menos de dois anos de atuação,  não tinha sido

atingida  por  nenhum  programa  governamental  de  interiorização  do  trabalho  médico.  Os

participantes  trabalham em Unidades  de Saúde da Família,  e devem se ocupar  apenas  da

assistência à Atenção Básica, seguindo as atribuições discriminadas na Portaria nº 2.488/2011.

Os  municípios  entram no Programa  através  de  adesão,  ou  seja,  a  realização  do  cadastro

demonstra a intenção do município em receber profissionais participantes (MINISTÉRIO DA

SAÚDE, 2011).

3.6 O eixo educacional – criação de novos cursos médicos em áreas prioritárias e as

reformas na residência médica

No segundo eixo norteador do Programa Mais Médicos, o da Educação, medidas

foram tomadas para a abertura de novos cursos de Medicina, também privilegiando regiões

distantes dos grandes centros econômicos do país. Como exemplo da implantação dos novos

cursos em áreas de vulnerabilidade econômica e social, os Vales do Jequitinhonha e Mucuri,

região nordeste de Minas Gerais, receberam, em 2014, duas novas faculdades de Medicina,

com trinta vagas em cada curso, nas cidades de Diamantina e Teófilo Otoni, frutos do eixo

educacional do PMMB.

Mais do que abrir escolas médicas, o programa desejava a formação de um novo

egresso, mais capacitado para o cuidado integral e para a construção de projetos terapêuticos

que envolvessem o cuidado familiar e comunitário. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de Medicina, de 2001,

foram resultado de quase dez anos de articulação entre diversas organizações de interesse no

ensino médico,  com consultas  públicas  e  de  forma democrática.  Esse longo processo  foi

conduzido  pela  Comissão  Interinstitucional  Nacional  de  Avaliação  do  Ensino  Médico

(CINAEM),  criada  na  década  de  1990.  As  DCN  de  2001  traziam  a  obrigatoriedade  da

formação “generalista,  humanista, crítica e reflexiva do profissional médico”,  tão desejada

pela  sociedade,  mas  pouco  aplicada  pelas  instituições  formadoras  (STELLA;  PUCCINI,

2008).

Nesse contexto a Lei nº 12.871, ao estabelecer a obrigatoriedade de oferta de 30%

da carga horária do internato a ser desenvolvida na Atenção Básica e Serviços de Urgência e

Emergência do SUS, busca aproximar os currículos médicos das Diretrizes Curriculares. Ao

mesmo  tempo,  o  governo  lança  discussões  sobre  a  formulação  das  Novas  Diretrizes

Curriculares, que seriam tornadas públicas em 2014.



56

Além da graduação, que confere ao egresso o título de Bacharel em Medicina, a

profissão  conta  com  a  residência  médica,  especialização  latu  sensu,  que  envolve  a

complementação da formação, através do treinamento em serviço. A regulamentação desta

modalidade  de  formação  é  dada  pela  Lei  nº  6.932,  de  7  de  julho  de  1981,  que  atrela  o

reconhecimento de qualquer programa brasileiro à Comissão Nacional de Residência Médica

(BRASIL, 2015).

Em  2009,  uma  ação  conjunta  entre  os  Ministérios  da  Saúde  e  da  Educação,

realizou  uma  análise  das  ofertas  de  programas  e  vagas  de  residência  médica  no  Brasil,

elencando algumas áreas prioritárias. Para apoiar a formação de especialistas nestas áreas, foi

criado o Pró-Residência que ordenava o projeto de Expansão de Programas de Residência

Médica  para  vinte  especialidades,  entre  elas:  Clínica  Médica,  Pediatria,  Ginecologia  e

Obstetrícia, Medicina de Família (BRASIL, 2015).

O PMM traz em sua lei a ordenação dos ciclos de formação médica em primeiro e

segundo ciclos. O primeiro em concordância com as DCN e o segundo ciclo de dois anos de

prestação de serviço no SUS, para todos os alunos ingressantes, a partir de janeiro de 2015. 

As mudanças na oferta de vagas de residência devem ser completadas até 31 de

dezembro de 2018, quando todo graduando deve ter direito a uma vaga de residência. Para

isso foram priorizados dois programas, a saber: o Programa de Residência em Medicina Geral

de  Família  e  Comunidade  e  o  Programa  de  Residência  Médica  de  acesso  direto,  (que

englobam  as  seguintes  especialidades  médicas:  Genética  Médica;  Medicina  do  Tráfego;

Medicina do Trabalho; Medicina Esportiva; Medicina Física e Reabilitação; Medicina Legal;

Medicina Nuclear; Patologia; e Radioterapia) (BRASIL, 2013d).

Com a interiorização de novas escolas médicas, com currículos voltados para a

comunidade, e a criação de vagas de residência de Medicina de Família, Geral e Comunitária,

os objetivos eram a formação de um novo perfil profissional, mais habilitado ao trabalho em

equipe,  com foco na  Atenção  Primária  à  Saúde  e  a  possibilidade  de  fixação  dos  jovens

médicos especialistas nas áreas remotas do país, dispensando a necessidade do provimento

emergencial, a médio e longo prazos.

O eixo educacional também pode ser percebido na formação supervisionada do

provimento emergencial, através do envolvimento de Instituições de Ensino Superior (IES),

principalmente  as  universidades  federais.  As  IFES  são  responsáveis  pela  capacitação  e
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supervisão  dos  médicos  participantes,  atuando  através  das  instituições  de  ensino  superior

conveniadas  e  mantendo  tutores  e  supervisores  em  contato  direto  com  os  médicos

colaboradores nas Unidades de Saúde (BRASIL, 2013d).

A Portaria nº 585, de 15 de junho de 2015, regulamenta a supervisão acadêmica

estabelecendo  as  competências  entre  a  Secretaria  da  Educação  Superior  (SESu)  e  as

Instituições de Educação Superior (IES). As instituições que podem aderir ao PMMB são as

federais,  estaduais  ou  municipais  que  oferecem  cursos  gratuitos  de  Medicina,  além  dos

programas de residência médica e secretarias municipais e estaduais que tenham vínculos com

programas de residência (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2015).

Através  da  tutoria,  com  recursos  presenciais  e  à  distância,  as  universidades

passaram  a  acompanhar  as  ações  dos  colaboradores,  identificando  necessidades  de

aprendizado. Segundo Almeida et al. (2017) a supervisão tornou-se importante ferramenta de

mudança  da  prática  assistencial  por  discutir  temas  contextualizados  com  a  realidade

vivenciada na Atenção Primária.

O  Vale  do  Mucuri  iniciou  o  programa  de  tutoria  para  o  PMMB,  através  de

convênio firmado entre o Ministério da Educação e a UFVJM.

No campus do Mucuri, a tutoria iniciou suas atividades em janeiro de 2014. Em

2015 instituiu,  através das orientações do MEC, os chamados “Encontros  Loco-regionais”.

Nesses encontros, assuntos de interesse comum à assistência médica na Atenção Primária, são

ministrados aos médicos participantes no Vale do Mucuri. 

As  loco-regionais  acontecem a cada  três  meses  e  são reuniões  regionais  entre

participantes  do  PMMB e  seus  supervisores,  para  trocas  de  experiências  e  aquisição  de

conhecimento.  Constituem  ferramentas  de  contextualização  dos  supervisionados  nos

protocolos  clínicos  brasileiros,  embasados  nas  notas  técnicas  e  condutas  sugeridas  pelo

Ministério  da  Saúde,  pelas  sociedades  brasileiras  de  especialidades  e  revistas  científicas

eletrônicas,  além de abordar outros temas pertinentes  ao contexto epidemiológico de cada

localidade.

Nas  visitas  “in  loco”,  o  supervisor  acompanha  os  atendimentos  do  médico

participante,  avaliando  necessidades  de  aprendizado,  dificuldades  na  gestão  das  agendas

médicas,  além  de  avaliar  as  relações  estabelecidas  com  os  gestores  e  dar  suporte  às
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necessidades  indicadas  pelos  colaboradores,  como essenciais  ao  bom desenvolvimento  do

trabalho.  As  atribuições  de  tutores  e  supervisores  estão  bem determinadas  nas  portarias,

especialmente na de nº 575, de 2015.
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3.7 Novas Diretrizes Curriculares dos cursos de Medicina (2007 a 2014)

Dentre  os  marcos  na  história  da  Educação  Médica  mundial,  o  trabalho  de

Abraham  Flexner  intitulado  “Medical  Education  in  the  United  States  and  Canada  –  A

Reporttothe Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching”, ficou conhecido como o

Relatório  Flexner  e  se  tornou  base  da  organização  das  escolas  médicas  desde  a  sua

publicação, em 1910 (PAGLIOSA; DA ROS, 2007).

Se por um lado o Relatório permitiu a organização das escolas que não tinham

modelos  padronizados  de  formação  médica,  por  outro  lado  aceitava  apenas  o  modelo

biomédico,  hospitalocêntrico  e  biologicista,  como exemplo  a  ser  seguido na  formação de

novos profissionais, desconsiderando questões humanísticas e sociais. Estabeleceu nesta fase

o currículo baseado em quatro anos de conhecimentos básicos e dois anos de ciclo clínico – o

chamado internato (PAGLIOSA; DA ROS, 2007).

Segundo afirmam Pagliosa  e  Da  Ros  (2007),  Abraham Flexner  era  professor,

formado em “Artes e Humanidades” e irmão de um dos patologistas criadores da Fundação

Rockfeller. Como estudioso e crítico do modelo educacional americano, foi convidado pela

Carnegie  Foundation,  a  realizar  um grande estudo sobre  as  escolas  médicas  nos  Estados

Unidos e Canadá. Após visitar 155 instituições, em ambos os países, em seis meses, Flexner

publicou seu relatório  que determinaria  a  organização do ensino médico  por mais  de um

século, no Brasil e no mundo.

A partir  da  década  de 1950,  um movimento  mundial  de educadores  iniciou  o

questionamento  do  ensino  baseado  na  doença  e  nos  hospitais,  passando  a  valorizar  a

experiência de estudantes em comunidades e baseado em problemas (KIDD, 2016).

Em  1965,  na  Universidade  de  McMaster,  no  Canadá,  pesquisadores

desenvolveram o método de Aprendizagem Baseado em Problemas, na Faculdade de Ciências

da Saúde. O método está baseado em pequenos grupos de 8 a 12 estudantes, e utiliza casos

reais,  sem  que  haja  o  estudo  prévio  dessas  situações  pelos  estudantes,  pode  abordar

conhecimentos  básicos e avançados e é  apontado como capaz de estimular  o pensamento

crítico e a capacidade de resolver problemas (ALVES et al., 2015).

No Brasil, com a implantação do SUS e o fortalecimento da Saúde da Família,

observou-se uma verdadeira cisão entre o ensino médico e as necessidades sociais do país. O

sistema de saúde, coordenado pela Atenção Primária e embasado em uma assistência integral
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às  comunidades,  não  era  consoante  com  uma  formação  baseada  no  biologicismo

hospitalocêntrico. 

Em uma reflexão sobre as causas das dificuldades de interiorização médica e o

trabalho  dentro  das  necessidades  do  SUS,  Maciel  Filho  e  Branco (2008,  p.  31)  fazem a

seguinte afirmativa: “As dificuldades de adaptação dos profissionais em atuar e viver nesses

municípios  podem  ser,  em  grande  medida,  atribuídas  ao  distanciamento  entre  educação

médica e a realidade socioeconômica do país”.

Após quase um século de influência do Relatório Flexner e das escolas médicas da

Europa e América sobre a educação médica no Brasil, determinando a orientação das escolas

mais tradicionais do país e diante das necessidades expostas nos parágrafos acima, diversas

ações governamentais foram lançadas na primeira década de 2000.

O Conselho Federal de Medicina (CFM), a Associação Brasileira de Educação

Médica (ABEM), os Ministérios da Saúde, da Educação, além da Organização Mundial da

Saúde  foram  algumas  instituições  envolvidas  nas  discussões  sobre  as  necessidades  de

mudanças nas escolas médicas (OLIVEIRA et al., 2008). 

Sobre  a  necessidade  de  integração  entre  a  formação  médica  e  os  serviços  de

saúde, Oliveira et al. (2008, p. 334) fazem a seguinte reflexão: 

Não trata mais de formar pessoal competente tecnicamente, mas profissionais que
tenham vivência sobre o acesso universal, a qualidade e humanização na Atenção à
Saúde, com Controle Social, o que significa dizer integração efetiva e permanente
entre formação médica e serviços de saúde.

Em  2001,  o  Ministério  da  Saúde  e  da  Educação  instituíram  o  Programa  de

Incentivo às Mudanças Curriculares nas Escolas Médicas (PROMED), cujo lema era “Uma

nova escola  médica  para um novo sistema de saúde” e  contou com a participação de 19

escolas  médicas.  Entre  os  principais  objetivos  estava  a  implantação  das  Diretrizes

Curriculares de 2001 e a integração ensino-serviço (ALVES et al., 2015).

Como desdobramento  do  PROMED, em 2008,  o  Programa de  Educação  pelo

Trabalho em Saúde (PET-Saúde), surgiu com a intenção de aproximar as universidades com a

Rede SUS, promovendo a produção de conhecimentos voltados para as necessidades do SUS,

através do contato sistematizado com as comunidades (ALVES et al., 2015).

Diante da nova realidade do sistema de saúde, dos movimentos sociais por uma

nova educação médica e da emergência de uma medicina integral e comunitária, não bastava

“saber”.  Para  Stella  e  Puccini  (2008,  p.  65)  “[...]  ser  competente  é  saber  sobre  (domínio
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cognitivo),  saber  fazer  (domínio  psicomotor)  e  saber  ser  (domínio  afetivo).”  Não basta  a

prática extramuros, a inserção de metodologias ativas, e a interdisciplinaridade se não houver

quebra de paradigmas educacionais e verdadeira integração ensino-serviço.

As novas  DCN dos cursos de Medicina foram divulgadas  em 20 de junho de

2014, através da Resolução nº 03, do Conselho Nacional de Educação. Além da instituição de

30% do internato em Atenção Básica e em Serviços de Urgência e Emergência da Rede SUS,

citados nesse capítulo, as novas diretrizes tratam do Contrato Organizativo de Ação Pública

Ensino-Saúde (COAPES), também presente na Lei nº 12.821. O COAPES é a garantia de

manutenção  dos  campos  de  estágio  na  Rede  SUS e  deve  ser  firmado  entre  as  IES  e  as

instâncias municipais de gestão (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2014).

O  novo  currículo  proposto  tem  uma  formação  médica  orientada  pelas

necessidades de saúde dos indivíduos e das coletividades, é pautado no uso de metodologias

ativas que permitam a integração dos conhecimentos e sua aplicabilidade prática,  prevê a

inserção dos estudantes desde os períodos iniciais na Rede SUS, valoriza o ensino coordenado

pela Medicina de Família e Comunidade, além da importância de conhecimentos em gestão,

vigilância em saúde e Saúde Mental (estágio obrigatório do internato médico).

As  mudanças  propostas,  pelas  DCN  de  2014,  colocam  os  cursos  criados  no

processo de Expansão das Escolas Médicas em posição de destaque, por criar seus currículos

diante de novos paradigmas educacionais. Como exemplo das novas escolas médicas, criadas

a partir das novas Diretrizes e do Programa Mais Médicos, analisaremos o curso de Medicina

da Faculdade de Medicina do Mucuri, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri, em Teófilo Otoni/MG.
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4 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE DE

MEDICINA DO MUCURI

4.1 O Vale do Mucuri: histórico e contexto atual

O histórico das políticas públicas de Saúde e Educação, destacados nos capítulos

iniciais  desta  dissertação,  evidencia  a  concentração  das  escolas  médicas,  da  produção  de

conhecimento e serviços de excelência em saúde, nos grandes centros urbanos. Até 2011, os

programas de interiorização de profissionais de saúde tinham contado com o envolvimento de

algumas centenas de profissionais apenas.

O Vale do Mucuri é um claro exemplo das regiões que ficaram à margem do

desenvolvimento  nas  áreas  da  Educação  e  Saúde  ao  longo  da  História.  As  ações

governamentais  voltadas para o incremento regional foram praticamente inexistentes até o

século XIX. O vale era coberto por florestas, habitado por tribos indígenas e repleto de lendas

sobre montanhas de pedras preciosas (CARVALHO, 2006).

No século XIX, após a descoberta  de jazidas  em Diamantina,  as tentativas  de

desbravamento da região do Rio Mucuri, tornaram-se de interesse das elites para escoamento

da produção de pedras preciosas.  A presença de índios hostis,  as infecções  trazidas pelos

mosquitos e as cachoeiras e pedras no leito do rio, dificultaram consideravelmente o interesse

das autoridades na região (CARVALHO, 2006).

Em 1836, o engenheiro Pedro Victor Renault, foi contratado para estudar o Rio

Mucuri e seu afluente, o rio Todos os Santos, e definir o local de construção para uma colônia

de degredados. Em períodos anteriores, diversas expedições para essa região foram tentadas,

mas a agressividade dos índios impedia a fixação dos exploradores, que voltavam com baixas

significativas em suas equipes devido a estes conflitos (DUARTE, 2002; CARVALHO,2006).

Sobre as dificuldades no contato com os habitantes da floresta, nas margens do

Mucuri, Duarte (2002, p.31) descreve: 

E aqui  os  conquistadores  encontraram  os  povos  indígenas,  e  principalmente,  os
grupos  denominados  botocudos,  nômades,  de  tradição  guerreira,  aos  quais  se
atribuíam a realização de rituais antropofágicos, extremamente resistentes ao contato
e à catequização.
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Fundada como Filadélfia, no século XIX, e sede da Companhia de Navegação do

Vale  do  Mucuri,  a  cidade  de  Teófilo  Otoni  recebeu  também  imigrantes  europeus,

principalmente  alemães,  além  de  holandeses,  franceses,  belgas,  austríacos  e  até  chineses

(DUARTE, 2002). A vinda dos imigrantes era para o trabalho na Companhia de Navegação,

uma vez que Ottoni, seu presidente e fundador, era abolicionista e não desejava escravizar os

índios da região (CARVALHO, 2006).

Diante  do  exposto,  é  possível  evidenciar  as  dificuldades  apresentadas  no

povoamento do Vale do Mucuri. Região de grandes riquezas naturais, mas quase inóspita,

pelas  doenças  e  conflitos  com  indígenas.  Formada  por  indígenas,  europeus,  e  também

escravos, a população do vale não contava com iniciativas públicas que considerassem as

necessidades da região.

Os  obstáculos  ao povoamento  do  Vale  do Mucuri,  e  o  consequente  atraso  no

estabelecimento  de  cidades  e  organizações  sociais,  trariam  consequências  para  o

desenvolvimento regional que podem ser percebidas, atualmente,  através,  por exemplo,  de

indicadores de desenvolvimento.

Segundo dados do IBGE (2017c), no ano de 2015, o salário médio mensal em

Setubinha apresenta uma média de 1,2 salários, sendo um dos menores do estado e ocupando

a 850ª posição entre os municípios mineiros. Apesar de apresentar médias salariais melhores,

Teófilo Otoni ocupa a 244ª colocação, com 1,8 salários mínimos como média mensal.

Em relação à Educação, a taxa de escolarização, em Teófilo Otoni, na faixa etária

de 6 a 14 anos, é de 96,6%, ocupando a 6ª posição entre as 13 cidades de sua microrregião,

ficando duas posições atrás de Nanuque, que ocupa o quarto lugar no mesmo quesito (IBGE,

2017c).

A taxa de mortalidade infantil, no ano de 2014, em Teófilo Otoni foi de 16,96

óbitos por mil nascidos vivos, maior que a de Nanuque (12,37), sendo ambos os resultados

bem acima da taxa de Belo Horizonte  (9,99),  capital  do estado de  Minas  Gerais  (IBGE,

2017c).

Os dados apontados  demonstram a vulnerabilidade  social  do Vale  do Mucuri.

Muitos outros indicadores poderiam ser mostrados, mas não se trata do foco principal deste

estudo.  As  informações  apenas  comprovam  a  ausência  de  políticas  de  desenvolvimento

regional específicas para o Mucuri, mantendo sua característica histórica de grande carência

social.

Diante do exposto, podemos concluir que a escolha do Vale do Mucuri para a

implementação de um curso de Medicina é ao mesmo tempo estratégica e ousada. Pode se
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tornar  ampla  oportunidade  de  fortalecimento  regional,  caso  surjam  investimentos  em

pesquisas e projetos voltados para as necessidades populacionais.

4.2 O Histórico do curso de Medicina e os problemas da falta de políticas públicas em

saúde e educação, na região do Vale do Mucuri

O estudo documental realizado identifica alguns registros oficiais, principalmente

das  reuniões  do  Conselho  Universitário  da  UFVJM,  “[...]  órgão  superior  máximo  de

deliberação coletiva” (UFVJM, 2017), além de outros arquivos de domínio público.

 É preciso salientar que o histórico não pretende abordar, de modo a exaurir, as

complexas lutas pela criação do curso, travadas tanto pela comunidade acadêmica como pela

sociedade e figuras políticas locais.  É sabido que houve intensa movimentação acadêmica

para  a  vinda  do  curso  de  Medicina  para  o  Mucuri,  mas  não  foram  encontradas  fontes

documentais que pudessem ser utilizadas nesta pesquisa.

Os primeiros registros das discussões sobre o curso de Medicina para o Vale do

Mucuri  aparecem  nas  atas  do  Conselho  Universitário  da  UFVJM  (CONSU),  em  2008

(UFVJM, 2008a). O então reitor da UFVJM, professor doutor Pedro Ângelo Almeida Abreu,

comentava, na ocasião, sobre a complexidade de se implantar um curso de Medicina. Essa

temática esteve presente em reuniões do Conselho Universitário ao longo de seis anos, até a

primeira aula inaugural do curso, em 09 de setembro de 2014 (ACONTECEU NO VALE,

2014).

Em vários  documentos  é  possível  perceber  as  discussões  que  antecederam os

processos de implantação, especialmente quando se tratava do local que receberia a Medicina.

Os campi de Diamantina e Teófilo Otoni eram os indicados pela reitoria para a instalação.

Antes da implantação, houve a designação de uma comissão, formada por oito

membros, entre docentes, discentes e técnicos administrativos, dos dois campi: de Diamantina

e Teófilo Otoni. O objetivo era avaliar a necessidade regional de cursos de Medicina, através

de consultas internas e externas à Universidade (UFVJM, 2008b).

No  Jornal  da  UFVJM,  nº  23,  de  dezembro  de  2008,  uma  nota  oficial  de

esclarecimentos afirma que os estudos acerca da implantação da Medicina, na UFVJM, foram

iniciados pelo então deputado federal Ademir Camilo e que indicavam a cidade de Teófilo

Otoni como local de implantação do curso. Na mesma nota, o reitor afirma que dois cursos

foram  liberados  pelo  MEC  “a  partir  de  um  ciclo  básico  comum”  para  as  cidades  de

Diamantina e Teófilo Otoni.
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O  “ciclo  básico  comum”  ocorreria  no  campus de  Diamantina,  utilizando  as

instalações da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde da UFVJM. Após este ciclo de

quatro anos, o internato ocorreria na cidade de Teófilo Otoni, que contava com uma estrutura

hospitalar de maior complexidade.

Na Ata de nº 29, de março de 2009, o reitor faz um resumo do histórico de ações

para a implantação do curso e salienta a mobilização de políticos e da sociedade do Vale do

Mucuri, citando idas à Brasília, em caravanas, para discussões com o MEC. O reitor cita,

neste documento, a articulação de diversos parlamentares da época, em defesa dos interesses

do Mucuri, o que não acontecia com a região de Diamantina (UFVJM, 2009a).

A prefeita de Teófilo Otoni, Maria José Haueisen, em seu mandato de 2009/2012

(TSE, 2008) e o deputado Ademir Camilo, em seu mandato de 2007/2011 (CÂMARA DOS

DEPUTADOS,  2017),  são  considerados  os  responsáveis  pela  articulação  política  com  o

Ministério  da  Educação  para  a  vinda  do  curso  de  Medicina  para  o  Vale  do  Mucuri.  Os

movimentos  políticos  de  Diamantina  eram  menos  evidentes  nos  anos  de  2008  e  2009,

conforme os documentos analisados (UFVJM, 2009a).

A Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde representava, em Diamantina, um

ponto  favorável  à  implantação,  em  relação  a  existência  de  laboratórios  de  anatomia  e

microscopia,  entre  outros,  que  poderiam ser  utilizados  nos  períodos  iniciais  do  curso.  O

campus do Mucuri,  em Teófilo  Otoni,  contava com cursos nas  áreas  de Ciências  Sociais

Aplicadas, Exatas e Engenharias, não possuindo laboratórios relacionados a cursos da área da

saúde. 

As implantações dos cursos médicos, com novos modelos curriculares, envolvem

grandes investimentos  financeiros  em equipamentos  como microscópios,  além de modelos

anatômicos  de  resina  (para  laboratórios  de  Anatomia  chamados  “secos”),  modelos  de

simulação realística de situações clínicas, como partos e paradas cardíacas, e espaços físicos

para instalação desses laboratórios específicos.

Essas demandas eram vistas com preocupação pela reitoria e própria comunidade

acadêmica do Mucuri, que contava com restrições nos espaços compartilhados pelos diversos

cursos do campus do Mucuri.

Em  03  de  abril  de  2009  (UFVJM,  2009b),  na  Ata  de  nº  31  do  Conselho

Universitário, o reitor afirma a intenção em manter dois cursos, mas com o “ciclo básico”

realizado em Diamantina,  pela existência  de estrutura física e corpo docente vinculado às

áreas da saúde. O campus do Mucuri não possuía, até o momento, nenhum curso vinculado à

área de conhecimento em tela. 
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Importante pontuar que nos registros das reuniões do Conselho Universitário, dos

anos de 2008 e 2009, as discussões a respeito da abertura dos cursos contaram por diversas

vezes com a presença de gestores municipais, vereadores e outros representantes da sociedade

civil,  além  dos  docentes  conselheiros.  A  participação  dos  discentes,  através  de  seu

representante,  identificado  nas  atas  como  “Acadêmico  Júnior”  (Júnior  da  Silva  Reis),

mostrava a coerência dos questionamentos e o desejo de pensar nas vulnerabilidades sociais

locais, discutidas em parágrafos acima. 

É essencial pensar na condição dos discentes que fariam um curso fragmentado

entre dois municípios muito distantes, aproximadamente 430 quilômetros, lembrando dos que

necessitam de moradia e auxílio estudantil (UFVJM, 2009b).

Era desejo da comunidade acadêmica  e necessidade  da região que o curso de

Medicina fosse voltado para o fortalecimento da assistência à Saúde no Vale do Mucuri.

Em  2009,  a  cidade  de  Teófilo  Otoni,  referência  para  os  tratamentos  de  alta

complexidade do SUS, no vale, ainda apresentava um modelo transicional de assistência, com

a presença de Unidades Básicas de Saúde, do modelo tradicional e Unidades de Saúde da

Família, demonstrando um atraso na mudança de modelo assistencial da APS.

A assistência em Nível Terciário era prestada por um hospital filantrópico e um

pronto  socorro  municipal,  referências  de  encaminhamento  especializado  para  os  23

municípios da Macrorregião. 

4.3 O curso de Medicina no Mucuri e seu Projeto Pedagógico

A proposta do “ciclo básico comum” foi rejeitada pelo MEC. Entre os anos de

2009 a 2012 não foram encontrados registros que detalhassem os acontecimentos do período.

O  documento  seguinte  data  de  2012,  quando  houve  a  instituição  de  uma  comissão  para

elaboração do Projeto Pedagógico do curso.

A Comissão de Elaboração do Projeto Pedagógico do curso de Medicina iniciou

os trabalhos em 2011, mas foi regulamentada através da portaria nº 277, de 15 de março de

2012, onde docentes da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde (prof. Fernando Costa

Archanjo, profa. Leida Calegário de Oliveira, profa. Nádia Verônica Halboth) e o pró-reitor

de graduação, prof. Valter Carvalho de Andrade Júnior, eram responsáveis pelos trabalhos.

Ainda  em 2012,  pela  portaria  nº  987,  de  25  de  julho  de  2012,  criou-se  uma

Comissão de Implantação dos Cursos, que contava com os mesmos docentes da Comissão de
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Elaboração, além da diretora de ensino, profa. Márcia Maria de Oliveira Lima e o vice-reitor,

prof. Donaldo Rosa Pires Júnior.

O  primeiro  pré-projeto  foi  idealizado  pela  pró-reitoria  de  Graduação

(PROGRAD), embasado nas Universidades de São Carlos (SP) e Ouro Preto (MG).

O curso de Medicina do campus do Mucuri, da Universidade Federal dos Vales do

Jequitinhonha e Mucuri, foi criado a partir da Portaria SESU/MEC nº109, de 05 de junho de

2012, e regulamentado pelo Conselho Universitário da instituição, através da Resolução nº 09

do Conselho Universitário da UFVJM, de 06 de julho de 2012 (UFVJM, 2012).

A aprovação, por unanimidade, da proposta de criação de dois cursos de Medicina

para a UFVJM está descrita na Ata nº 82 do CONSU, de 06 de julho de 2012 (UFVJM, 2012).

Em julho  de 2013,  a  comunidade acadêmica  do Mucuri  decidiu  por abrigar  o

curso  de  Medicina  dentro  do  campus.  As  propostas  de  receber  doações  (CONSELHO

UNIVERSITÁRIO, abril, 2013) ou mesmo adquirir terrenos adjacentes foram descartadas. A

preocupação, a partir  daquele momento,  era com a capacidade instalada de salas de aulas

existentes.  Discentes,  técnicos  e  professores,  questionavam  a  suficiência  do  campus  para

abrigar  um novo curso da robustez  da Medicina  (CONSELHO UNIVERSITÁRIO, julho,

2013).

A Faculdade de Medicina do campus do Mucuri (FAMMUC) foi criada em 21 de

março  de  2014,  segundo  Ata  do  CONSU  de  nº  103,  através  da  aprovação  de  Unidade

Acadêmica para o Curso (UFVJM, 2014a).

Em 05 de setembro de 2014, a Resolução nº 23 do CONSU, trata da aprovação do

Regimento Interno da Congregação da Faculdade de Medicina do Mucuri, que constitui  o

órgão superior de deliberação da referida Unidade Acadêmica (UFVJM, 2014b).

A Resolução 01 da congregação aprova o Regimento Interno do Colegiado do

curso. Com seus órgãos colegiados devidamente regulamentados, a FAMMUC iniciava suas

atividades de graduação.

A cerimônia de abertura do curso aconteceu em 09 de setembro de 2014, e foi

notícia nas mídias da cidade. Contou com a presença dos alunos da primeira turma, docentes e

técnicos administrativos, que se reuniram no auditório central do campus do Mucuri. Além da

presença  de  autoridades  locais  e  do  reitor,  esteve  presente  o  deputado  Ademir  Camilo,

convidado para ministrar a aula inaugural (ACONTECEU NO VALE, 2014).

São  30  vagas  oferecidas  por  semestre,  ou  seja,  60  vagas  anuais  para  novos

ingressantes. Ao final da implantação, o curso deverá contar com 73 docentes e 30 técnicos

administrativos. 
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O corpo docente do curso iniciou-se com a aprovação da professora Christiane

Correia  Rodrigues Cimini,  em concurso público regido pelo Edital  nº 20,  de fevereiro de

2013,  como a primeira  docente  da Medicina  do Mucuri.  Seguiram-se as  entradas  de três

outros docentes, profa. Vânia Soares de Oliveira e Almeida Pinto, profa. Sarah Alves Auharek

e prof. Caio César de Souza Alves, nesta ordem.

Como  docentes  da  FAMMUC,  foram  responsáveis  pela  revisão  do  projeto

pedagógico inicialmente proposto e formavam, com a diretora de graduação, profa. Márcia

Maria de Oliveira Lima, e quatro técnicos administrativos, a Comissão de Reestruturação do

Projeto Pedagógico, segundo a Portaria nº 562, de 02 de abril de 2014.

Os primeiros docentes tinham muitos desafios pela frente como finalizar o projeto

pedagógico  do curso,  escolher  a  bibliografia  utilizada,  realizar  cálculos  de  carga  horária,

programar concursos para a entrada de novos docentes, negociar campos de estágio com a

Rede  SUS,  organizar  horário  de  aulas,  além  de  compor  Colegiado,  Congregação  e

representação da FAMMUC nos Conselhos Universitários (CONSU e CONSEPE). 

Entre  este  grupo  de  professores,  de  maioria  feminina,  surgiram  os  primeiros

cargos administrativos: diretora da FAMMUC, coordenadora e vice-coordenadora do curso de

Medicina.

Os professores da FAMMUC contaram com o apoio e orientação da Comissão

Especial de Avaliação das Escolas Médicas (prof. Henry de Holanda Campus e profa. Maria

Neile  Torres  Araújo,  ambos  docentes  da  Universidade  Federal  do  Ceará),  instituída  pela

Portaria nº 15, de 22 de julho de 2013. Através de oficinas e visitas in loco, os membros desta

comissão auxiliaram, de modo decisivo,  a construção do PPC, segundo a ótica das novas

necessidades de formação médica. 

O plano pedagógico do curso da Faculdade de Medicina do Mucuri é embasado

em  metodologias  ativas  de  ensino  e  regido  pelas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  de

Medicina de 2014. Conta com o planejamento de atividades para trinta alunos por turma, com

entrada  semestral.  A  distribuição  curricular  se  faz  por  módulos,  que  são  divididos  em:

segmentares e longitudinais, sendo esses últimos os de maior conteúdo técnico profissional.

Com  a  proposta  de  formar  profissionais  habilitados  para  trabalhar  com  os

problemas específicos do Vale do Mucuri, o Plano Pedagógico do Curso (PPC), enfatiza o

conhecimento  nas  doenças  mais  prevalentes,  como:  Hanseníase,  Leishmaniose,

Esquistossomose, Diabetes e Hipertensão (UFVJM, 2014b).
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Com vistas ao fortalecimento do SUS, o PPC não prevê a criação de serviços

específicos  do  curso,  mas  a  utilização  dos  serviços  da  rede.  O  objetivo  é  auxiliar  a

consolidação da Rede SUS existente (UFVJM, 2014b).

A FAMMUC está inserida na Rede SUS no município de Teófilo Otoni, no Vale

do Mucuri, e atua junto a nove Unidades de Saúde, das trinta e três existentes: Altino Barbosa,

Funcionários, Vila Barreiros, Filadélfia, Pindorama, Grão Pará, Matinha, Indaiá e Bela Vista. 

Os alunos frequentam a mesma Unidade, desde o primeiro até o oitavo período

nos módulos de Práticas Integrativas, Ensino Serviço e Comunidade - PIESC, permitindo a

experiência  do  vínculo  e  da  continuidade  do  cuidado.  Realizam  visitas  domiciliares,

participam de reuniões de equipes, grupos operativos, observam e realizam consultas médicas,

sempre com a supervisão do docente responsável, em uma crescente espiral de aquisição de

conhecimento. O curso procura integrar áreas básicas e clínicas através do uso de múltiplas

metodologias, incluído a metodologia de Aprendizado Baseada em Problemas.

Ao fim de cada período os alunos propõem projetos de intervenção para equipes

ou para a comunidade.  Ao refletir,  através da análise de problemas reais (metodologia da

problematização), os alunos integram conceitos adquiridos e instigam as equipes de saúde a

avaliarem também suas práticas assistenciais. 

Os pequenos projetos são formulados tendo como público alvo as comunidades ou

as equipes e podem ser de diversos tipos: educação em saúde, educação permanente para as

equipes,  intervenções  assistências,  planejamento  estratégico,  entre  outras,  concretizando  a

integração  ensino-serviço.  A  Figura  1  demonstra  uma  atividade  de  educação  em  saúde,

durante um projeto de intervenção do PIESC, em uma comunidade de alta vulnerabilidade.

Figura 1 – Atividade de Educação em Saúde, sobre Higiene Pessoal, da Primeira Turma de

Medicina em outubro de 2014, na comunidade do Eucalipto, Teófilo Otoni/MG.
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Fonte: Arquivo pessoal de Vânia Soares de Oliveira e Almeida Pinto

Dentro da mesma perspectiva de valorização da Atenção Básica, e seguindo as

orientações  das DCN de 2014,  o  currículo  dos quatro últimos períodos do curso médico,

conhecido por internato, mantém 30% de sua carga horária reservada à APS e à Urgência e

Emergência, sem deixar de valorizar o aprendizado hospitalar.

Segundo o Cadastro  Nacional  de  Estabelecimentos  de Saúde (CNES),  Teófilo

Otoni conta com 241 leitos do SUS, mais 42 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em

um total de 283 disponíveis (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Nessa rede de complexidade

terciária, será desenvolvido o internato do curso, contando com convênios com as instituições

hospitalares filantrópicas de saúde do município.

O perfil  desejado do egresso da FAMMUC segundo o PPC (UFVJM, 2014b),

envolve seis características principais:

 Formação generalista, com alta capacidade técnica, considerando as dimensões

biológica, psíquica e social dos indivíduos e comunidades;

 Capacidade crítica e reflexiva, em relação ao sistema de saúde em que trabalha

e à sua própria prática,  de forma a identificar  necessidades de aprendizado,

incorporando  atualizações  e  novos  conhecimentos,  modificando  a  si  e  ao

sistema ao qual está inserido;

 Formação ética e humanista, desenvolvendo a capacidade de tomar decisões

baseadas na ética e nas evidências científicas, sem deixar de respeitar a cultura

e saberes das comunidades nas quais atua;

 Capacidade  de operação cooperativa  e  integrada,  para atuação em equipe e

valorizando a intersetorialidade;
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 Capacidade  de liderança,  administrativa  e de gerenciamento,  que envolve o

preparo para a gestão em diversos níveis de atenção da assistência à saúde, e a

capacidade de liderar equipes e grupos;

 Capacidade  pedagógica,  relacionada  à  transferência  de  conhecimentos  e

treinamentos,  a  estagiários  e  alunos,  mas  especialmente  aos  outros

profissionais de saúde, na ótica da educação permanente.

Segundo o PPC (UFVJM, 2014), para alcançar as características acima descritas,

o estudante deve desenvolver, ao longo da graduação, algumas competências e habilidades

gerais, entre as quais podemos citar: 

 Atenção à  Saúde:  aptidão  para  desenvolver  ações  de  promoção,  prevenção,

tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, de modo integral e

embasado em princípios éticos;

 Tomada  de  decisões:  capacidade  de  decidir  considerando  eficácia  e  custo-

efetividade, tendo por base, as evidências científicas;

 Comunicação: aptidão em manter uma comunicação eficaz,  com pacientes e

colegas,  respeitando a confidencialidade.  Envolve comunicação verbal,  não-

verbal,  habilidades  de  escrita  e  leitura,  domínio  de  língua  estrangeira  e

tecnologias de informação;

 Liderança: capacidade de liderar grupos ou equipes, de forma ética, empática e

responsável. Envolve a utilização de outras competências e habilidades como a

de comunicação, gestão e tomada de decisão;

 Administração  e  gerenciamento:  aptidão  para  gerenciar  recursos  físicos  e

humanos,  em  equipes  ou  cargos  técnicos,  como  gestores  ou  funcionários,

embasado no empreendedorismo;

 Educação  permanente:  capacidade  de  aprender  a  aprender,  identificando

necessidades  de  aprendizagem  com  a  prática,  e  se  responsabilizando  pela

formação e atualização de outros médicos ou profissionais da área da saúde.

Às  competências  e  habilidades  gerais  acima  listadas  somam-se  outras,  mais

específicas  da  profissão  médica  e  que  não  serão  detalhadas  nesse  trabalho.  É  possível

identificar  o  perfil  humanista  desejado  para  o  egresso  da  FAMMUC,  assim  como  é

perceptível o caráter inovador do projeto, uma vez que valoriza a aquisição de habilidades

como liderança, trabalho em equipe e assistência às coletividades, características dificilmente

encontradas em planos pedagógicos do modelo tradicional de ensino médico.
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As características, acima descritas, estão em conformidade com as necessidades

profissionais  da  Rede  SUS  e  do  Vale  do  Mucuri,  uma  vez  que  formarão  profissionais

contextualizados  no  sistema  de  saúde  regional,  conhecedores  das  doenças  historicamente

frequentes na região.  Dessa forma, contemplam as DCN para os cursos de Medicina e as

exigências do novo currículo médico, embasado na Lei nº 12.871.

Voltado  para  uma  medicina  rural  e  comunitária,  o  curso  de  Medicina  da

FAMMUC foi criado a partir do Programa Mais Médicos, com o objetivo de formação de um

egresso de perfil generalista, crítico e reflexivo, com características de liderança e capaz de

atuar junto às comunidades remotas.

4.4 A Medicina no Mucuri: desafios e perspectivas futuras

“O correr da vida embrulha tudo.
A vida é assim: esquenta e esfria, 

aperta e daí afrouxa,
sossega e depois desinquieta.

O que ela quer da gente é coragem”
Guimarães Rosa

O curso de Medicina do Mucuri apresenta diversos desafios, que não se encerram

no complexo processo de implantação. 

Formar um egresso, com alta capacidade técnica, que trabalhe na ótica da Atenção

Primária, mas que seja habilitado a exercer a especialidade que escolher, sem abandonar os

princípios humanistas, torna-se o objetivo maior do curso. 

As metodologias ativas exigem não apenas do aluno, mas também dos professores

recém-chegados, e muitas vezes, pouco preparados pedagogicamente para o trabalho docente.

É  desafio  da  FAMMUC formar  um corpo  docente  robusto  em relação  ao  conhecimento

específico e à titulação, mas também, relacionado às habilidades de utilização adequada das

diversas metodologias previstas no PPC.

A estrutura física necessária para o pleno funcionamento do curso contempla a

complexa rede de laboratórios, com salas de observação e controle, que permita o aprendizado

das  técnicas  profissionais  e  novos  modelos  de  avaliações  práticas.  Em  uma  inovadora

perspectiva  de ensino médico,  as  áreas  de convivência  e descanso também possuem uma

importância de destaque.

A consolidação do curso depende também da melhora  e  organização da Rede

SUS,  papel  dos  gestores  municipal  e  estadual,  principalmente  relacionado  ao  combate  à

rotatividade  profissional  e  às  precárias  condições  físicas  das  Unidades  de  Saúde.  O

estabelecimento de planos municipais de carreira, a reforma das unidades, o estabelecimento
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de fluxos de encaminhamento regional e a busca de financiamentos para a rede hospitalar e de

urgência são medidas essenciais para o fortalecimento do SUS.

Para  um  futuro  próximo,  a  abertura  de  programas  de  Residência  Médica,  é

essencial para a fixação dos jovens médicos. Sobre os fatores que influenciam a fixação dos

médicos  em áreas  remotas,  Jamieson  et  al. (2013),  realizou estudos com ex-residentes  de

Medicina  de  Família  no  Canadá.  No trabalho,  puderam observar  que  o  local  em que os

estudantes  fizeram  sua  formação  (em  grandes  centros  ou  em  áreas  rurais),  influenciou

diretamente na escolha da região de fixação, após o encerramento da especialização.

O  cenário  de  formação  na  pós-graduação  médica  é  um  dos  preditores  mais

importantes do local de escolha para a atividade profissional, segundo Jamieson (2013). Desse

modo, a mudança assistencial pretendida pelo Programa Mais Médicos, a longo prazo, só será

alcançada se novos programas de Residência forem abertos, especialmente em Medicina de

Família  e  Comunidade  e  áreas  básicas  como  Pediatria,  Ginecologia,  Clínica  Médica  e

Cirurgia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fragilidade histórica das políticas públicas brasileiras nas áreas da Educação e

Saúde, alvos deste trabalho, foi interrompida pela promulgação da Constituição Federal de

1988, que representou a primeira tentativa bem-sucedida de construção de políticas robustas e

de instituição de direitos aos cidadãos brasileiros. O Estado assumia a responsabilidade e o

dever de ofertar serviços públicos de acesso universal nas duas áreas.

A organização da assistência à saúde no Brasil foi positivamente marcada pela

criação  da  Estratégia  Saúde  da  Família.  A  divisão  dos  municípios  em  territórios  e  o

conhecimento  através  do  diagnóstico  comunitário,  das  necessidades  de  saúde  de  cada

comunidade, trouxe uma contextualização das ações planejadas sem precedentes no país. 

O grande desafio da Saúde da Família foi encontrar profissionais habilitados para

ações  tão  específicas,  como o atendimento  por  ciclos  de vida,  baseados no planejamento

terapêutico familiar e tendo como norteadoras as relações horizontalizadas de trabalho. Eram

habilidades e competências pouco treinadas e ensinadas nos cursos médicos tradicionais.

Por outro lado, a expansão da Saúde da Família,  após 20 anos de sua criação,

aumentou a demanda por médicos de formação generalista nas áreas mais remotas e distantes

dos  grandes  centros.  A concentração  de  profissionais  médicos  nas  capitais  brasileiras  foi

fortemente influenciada pelos locais de criação dos cursos médicos e pelo estilo flexneriano

de ensino. 

O modelo sugerido por Abraham Flexner teve grande importância da organização

e padronização do ensino médico e era consoante com o modelo científico Biologicista que

predominou  na  Medicina  até  a  década  de  1970.  Em contrapartida,  criou  um modelo  de

assistência médica altamente tecnicista e fragmentador do cuidado. A “boa medicina” tornou-

se  dependente  de  exames  complementares  e  procedimentos  diagnósticos  de  alta
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complexidade, providos em hospitais terciários e com elevado custo, realidade apenas vista

nos grandes centros brasileiros.

A partir do movimento mundial de valorização dos aspectos sociais no processo

saúde/doença, profissionais de saúde, docentes, e comunidades despertaram para a discussão

de novas perspectivas para a assistência à saúde, valorizando um conceito ampliado de saúde,

que visava o equilíbrio não apenas biológico,  mas social,  familiar  e espiritual.  O cuidado

integral,  em detrimento da fragmentação do indivíduo em órgãos e sistemas,  a assistência

familiar e comunitária e o atendimento de todos os estágios e ciclos biológicos humanos, do

nascer ao morrer, exigiam novos conhecimentos médicos.

Na Educação brasileira, o histórico das políticas públicas foi bastante semelhante

ao da área da Saúde, tendo como marcador a Constituição de 1988. Em especial, o ensino

superior  passou  por  um  período  de  privatizações,  no  governo  neoliberal  de  Fernando

Henrique Cardoso, marcado por medidas que visavam à retração do Estado.

No governo Lula,  a tendência  neodesenvolvimentista  trazia  grande valorização

dos investimentos sociais e a ampliação do acesso ao ensino superior através, inicialmente do

aumento do financiamento ao crédito educativo, e posteriormente, da expansão das vagas nas

universidades. 

Com a adesão das  Instituições  Federais  ao  REUNI,  o  aumento  do número de

vagas foi garantido, mas a melhoria nas estruturas das IFES não seguiu a mesma velocidade.

A expansão universitária pós-Reuni agravou a crise estrutural das Instituições Federais, uma

vez  que  a  vinda  de  mais  alunos  não  foi  acompanhada  dos  devidos  investimentos  em

ampliação da estrutura física, formação de professores universitários e estabelecimentos de

novos convênios com cenários de práticas. 

O ensino médico não acompanhou as mudanças na assistência à saúde prestada

pelo SUS. Embasado em escolas médicas europeias e americanas, o modelo de ensino médico

brasileiro  perdurou  por  mais  de  um  século.  Mudanças  foram  necessárias  quando  o

profissional, desejado pelo mercado de trabalho no SUS, passou a ser aquele com um perfil

mais humanista e capaz de desempenhar uma prática generalista e integral.

O Programa Mais Médicos surgiu em um contexto de manifestações populares e

desejos de mudança na gestão de políticas públicas brasileiras. Mesmo que os movimentos de

rua tenham sido pouco representativos quanto à participação dos extratos sociais, o volume de

participantes  chamou  atenção  da  mídia  e  especialmente  dos  políticos  brasileiros.  Ficou

bastante claro o poder das redes sociais, pela primeira vez utilizadas tão amplamente, para a

condução e organização das manifestações.
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Segundo  o  Modelo  de  Múltiplos  Fluxos,  descrito  no  primeiro  capítulo  desta

dissertação,  a  formulação  de  políticas  tem  início  nas  transformações  de  questões  em

problemas,  pelos  legisladores.  Entre  as  questões  podemos  citar  indicadores,  feedbacks  e

manifestações populares. Os problemas são questões identificadas por gestores, que propõem

soluções para os mesmos. 

As manifestações de junho de 2013 podem ter se tornado o problema identificado

pelo Governo Dilma3, que associado à demanda de profissionais médicos em áreas remotas do

país,  fizeram com que o Programa Mais  Médicos  fosse  a  alternativa  política  encontrada.

Nesse contexto, uma política pública de provimento emergencial, mas também de educação

médica, passou a ocupar lugar na agenda governamental.

Fica evidente nesta análise que o Programa Mais Médicos tornou-se uma política

de Estado, que tem perdurado mesmo após uma grande mudança governamental,  ocorrida

com o impeachment da presidente Dilma Rousseff.

Quando este trabalho foi planejado em 2015, o PMM estava em plena ascensão e

ampliação.  Inegavelmente,  as  alterações  nas  organizações  públicas  foram  sentidas  e

resultaram em transformações na condução do programa. 

Por escolha da autora, o foco do estudo era analisar o programa enquanto política

pública de Educação e Saúde. Em contrapartida, as mudanças no cenário político, a posição

da mídia,  e das instituições  sociais  como o CRM, não foram escolhidos como objetos de

investigação neste trabalho. Espera-se que este estudo possa motivar outras análises, sendo o

PMM, uma política pública ampla e ainda pouco estudada, diante de sua robustez e inovação.

Regiões como o Vale do Mucuri, com longo histórico de atraso no recebimento de

iniciativas públicas que visassem o desenvolvimento regional, e com baixos IDHs em seus

municípios, tinham pouca ou nenhuma chance de abrigar cursos de Medicina. 

Na análise histórica feita neste trabalho, foi possível evidenciar a concentração

das escolas médicas nos grandes centros urbanos desde as primeiras instituições fundadas.

Além deste fato, soma-se o modelo hospitalocêntrico, tecnicista e fragmentado, que pouco

habilitava  os  egressos  para  o  trabalho  ambulatorial,  rural  e  comunitário,  solicitado  pelas

regiões remotas como o Vale do Mucuri.

A rede de serviços vinculados ao SUS, no município de Teófilo Otoni, apresenta

grandes  desafios  a  serem  vencidos  como,  por  exemplo,  crises  financeiras  em  hospitais

(ocasionando greves de profissionais por falta de pagamentos de salários e paralisação de

3 A presidente Dilma Rousseff governou o Brasil nos intervalos de 2011-2015 e de 2015-2016 (PLANALTO, 
2018).
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atendimentos), além da alta rotatividade de profissionais (gerando fragilidades de serviços,

principalmente em APS). Não há como desvincular os cenários de aprendizado das realidades

enfrentadas em um complexo sistema de saúde.

De algum modo, a proposta de inserção de um curso de Medicina neste contexto,

condiz  com  a  busca  por  desenvolvimento  regional  em  uma  aproximação  com  o  meio

universitário, mas exige maior esforço de docentes e discentes na transformação da prática e

na busca por campos de estágio mais estruturados.

As  políticas  governamentais  de  responsabilização  das  universidades  com  o

desenvolvimento regional,  como o REUNI, podem ser claramente identificadas na missão

institucional da UFVJM. Elas trouxeram esperança de aplicação de ciência e conhecimento

em áreas de verdadeiros “desertos” científicos.

Importante salientar que instituições como a UFVJM têm, por dever, combater o

modelo “extrativista” de ensino universitário. Onde alunos retiram, das comunidades, “ricos”

conhecimentos e nada devolvem para essas populações, de alta vulnerabilidade. 

No curso de Medicina esse risco é ainda maior.  É essencial  que professores e

discentes  trabalhem  com  o  fortalecimento  da  integração  ensino-serviço,  uma  vez  que  a

Medicina do Mucuri é totalmente inserida na Rede SUS, com o objetivo de prover educação

em saúde,  educação permanente  e  conhecimentos  de gestão em saúde,  aos municípios  da

região.

 Promover congressos, desenvolver projetos de intervenção, fomentar pesquisas, e

empoderar comunidades, são caminhos cujas consequências são imediatas:  a ampliação da

cultura científica, o apoio aos debates entre gestores, o fornecimento de dados e diagnósticos

para o planejamento estratégico municipal e estadual, entre tantos outros benefícios. 

Se por um lado, os baixos índices de desenvolvimento humano constituem aspecto

de indiscutível justificativa para a implantação do curso, pode ser entendido também como

um grande desafio para a sustentabilidade do mesmo. A inexistência de recursos humanos

preparados  e  titulados  para  a  docência  em  um  curso  médico  exigirá  investimentos  da

universidade em especializações do tipo stricto e latu sensu.

Os  desafios  inerentes  à  Rede  SUS,  como  rotatividade  profissional,  falta  de

estrutura  da  rede  hospitalar  e  o  deserto  assistencial  regional,  constituem  entraves  ao

desenvolvimento  do  Plano  Pedagógico  do  Curso,  que  considera  os  serviços  públicos  e

privados, conveniados, os principais campos de estágio dos estudantes. 
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Investimentos maciços na qualidade da integração ensino-serviço são mandatórios

para  contribuições  efetivas  no processo  de fortalecimento  do SUS regional  e  garantia  de

cenários adequados de ensino-aprendizagem.

Por todos esses fatores apresentados, é possível concluir que o objetivo geral do

trabalho foi atingido, à medida que evidencia a criação do curso de Medicina do Mucuri,

como fruto do processo de expansão das escolas médicas contido na lei do Programa Mais

Médicos (política pública de Estado nas áreas de educação médica e saúde pública).

Através do processo de criação e implantação da FAMMUC, é possível evidenciar

a importância da integração entre ações públicas de Educação e Saúde, que consideram o

contexto  epidemiológico  e  social  como cenários  de  aprendizado.  A formação de médicos

generalistas, dentro do próprio sistema de saúde em que trabalharão, aproxima a ciência das

regiões mais remotas do país.

Os objetivos específicos foram contemplados com a descrição do histórico das

políticas educacionais e de saúde no Brasil, ocorrido no segundo capítulo e com registro da

criação  do  curso  através  das  atas  do  Conselho  Universitário  e  outros  documentos

relacionados.

Este  estudo  não  encerrará  as  discussões  acerca  da  importância  do  curso  de

Medicina para o Vale do Mucuri, pelo contrário, apenas instigará a exploração do tema em

outras pesquisas e artigos. 

Através  da  análise  de  suas  origens  e  histórico,  a  comunidade  acadêmica,  terá

clareza  de que a  Medicina  do Mucuri  não foi  criada,  neste  vale,  devido à  exuberância  e

riqueza da natureza local. A FAMMUC nasceu para auxiliar o crescimento e desenvolvimento

de  uma  população  de  alta  vulnerabilidade,  transformando  a  condição  de  saúde  das

comunidades, mas respeitando sempre a maior das riquezas: a cultura desse “sertão” de Minas

Gerais.
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