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1 Introdução 

A Residência Médica foi instituída pelo Decreto nº 80.281, de 05 de     setembro 

de 1977 e constitui uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos, 

sob a forma de curso de especialização, funcionando em Instituições de Saúde, sob a 

orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional, sendo 

considerada o “padrão ouro” da especialização médica. O Programa de Residência 

Médica, cumprido integralmente dentro de uma determinada especialidade, confere ao 

Médico Residente o título de especialista (Ministério da Educação/ MEC/ Secretaria de 

Educação Superior) frente às principais entidades certificadoras, como o Conselho 

Federal de Medicina, a Comissão Nacional de Residência Médica, a Associação Médica 

Brasileira e o Ministério da Educação. Trata-se de uma responsabilidade legal e ética 

expedir certificados, de validade nacional, que conferem ao médico residente que 

terminou o PRM o título de especialista. O modelo de formação da residência médica 

consiste então no treinamento em serviço com carga horária específica, tutoria 

presencial, programa teórico compatível com a prática e necessidade de confecção de 

trabalho final no formato de monografia de conclusão de curso. 

O programa de Residência em Medicina de Família é regulamentado pela 

Resolução CNRM Nº 02 /2006, de 17 de maio de 2006, que tem como  objetivo formar 

um especialista cuja característica básica é atuar, prioritariamente, em Atenção Primária 

à Saúde, a partir de uma abordagem biopsicossocial do processo saúde adoecimento, 

integrando ações de promoção, proteção, recuperação e de educação em saúde no nível 

individual e coletivo. Esse especialista deverá ser capaz de: priorizar a prática médica 

centrada na pessoa, na relação médico-paciente, no cuidado em saúde e na continuidade 

da atenção; atender, com elevado grau de qualidade, sendo resolutivo em cerca de 85% 

dos problemas de saúde relativos a diferentes grupos etários; desenvolver, planejar, 

executar e avaliar programas integrais de saúde, para dar respostas adequadas às 

necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, tendo por base 

metodologias apropriadas de investigação, com ênfase na utilização do método 

epidemiológico; estimular a participação e a autonomia dos indivíduos, das famílias e 

da comunidade; desenvolver novas tecnologias em atenção primária à saúde; 

desenvolver habilidades docentes e a capacidade de auto aprendizagem; desenvolver a 

capacidade de crítica da atividade médica, considerando-a em seus aspectos científicos, 

éticos e sociais. 
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A Residência de Medicina de Família e Comunidade do Centro Universitário do 

Pará-CESUPA, teve seu credenciamento provisório autorizado pela Comissão Nacional 

de Residência Médica (CNRM) e Ministério da Educação (MEC) em novembro de 

2014, ofertando então 5 vagas para R1.Em outubro foi solicitado ampliação de vagas do 

Programa, sendo autorizadas mais 05 vagas, totalizando então 10 vagas para 2016. 

Segundo a Lei 12.871 de 22 de outubro de 2013, que institui o Programa Mais 

Médicos, a partir de 2018, será necessária a realização de 1 (um) a 2 (dois) anos do 

Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade para os demais 

Programas de Residência Médica, conforme disciplinado pela Comissão Nacional de 

Residência Médica (CNRM), excetuando-se os Programas de Residência Médica de 

acesso direto. Os Programas de Residência em Medicina de Família e Comunidade 

deverão contemplar especificidades do SUS, como as atuações na área de Urgência e 

Emergência, Atenção Domiciliar, Saúde Mental, Educação Popular em Saúde, Saúde 

Coletiva e Clínica Geral Integral em todos os ciclos de vida. Essa perspectiva futura 

para o Programa, já está contemplada no Programa do CESUPA. 

2 Objetivo 

Fortalecer a formação do médico com competência para atuar na Atenção 

Primária à saúde na área de Medicina de Família e Comunidade, exercendo ações de 

promoção de Saúde, cuidado e acompanhamento dos indivíduos e das famílias de forma 

integral. 

3 Metodologia do PRMFC/CESUPA 

Embasado no treinamento em serviço nas Unidades de Saúde da Família (USF) 

nos municípios de Belém e Ananindeua, atendimento e acompanhamento de todos os 

ciclos de vida, no envolvimento da abordagem familiar e comunitária em equipe, além 

dos estágios/plantões em outras especialidades médicas. 

Com base na orientação da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e 

Comunidade (SBMFC) que diz: “A formação do MFC deve ocorrer com  preceptores 

especialistas em MFC, mais experientes e pedagogicamente  habilitados para o 

ensino-aprendizado” (art. 16 da resolução 04 de 23 de  dezembro de 2004), o 
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CESUPA realizará supervisão dos Residentes por Médicos de Família e Comunidade, 

além de preceptores de outras especialidades (áreas afins). 

De acordo com as normas da Comissão Nacional de Residência Médica 

(CNRM) o PRMFC se desenvolve ao longo de, no mínimo dois anos, com carga horária 

semanal de 60 h. A carga horária total do treinamento em serviço é de 2.880h / ano (60h 

X 48 semanas) ou de 5.760 h /dois anos. 

Durante este período os residentes atuarão nos três níveis de atenção a saúde 

(primária, secundária e terciária) com foco prioritário na atenção primária. 

Número de residentes previstos no Programa: 

10 vagas para R1 

10 vagas para R2 

 

4 Atividades do Programa de Residência Médica 

As atividades do PRMFC do CESUPA seguem a resolução/MEC nº 01 de 25 de 

maio de 2015, que regulamenta os requisitos mínimos dos programas de residência 

médica em Medicina Geral de Família e Comunidade - R1 e R2. 

DA PROGRAMAÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA: Segundo o Art. 18. Para fins 

desta regulamentação divide-se a carga horária do programa em: 

 I - Atividades em serviço - mínimo de 70 a 80% da carga horária total do 

PRM, distribuídas entre consultas, atenção domiciliar, abordagem familiar e 

comunitária, atividades coletivas e escuta qualificada por ocasião do acolhimento e 

organização do cuidado na porta de entrada dos serviços, realizadas necessariamente em 

Centros de Saúde, Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da Família ou outros 

Serviços de Atenção Primária. 

II - Atividades em outros níveis de atenção - mínimo de 10% da carga horária 

total do PRM, distribuídas entre estágios em unidades de urgência e emergência, 

enfermarias, atividades de gerenciamento, atendimentos em ambulatórios de atenção 
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secundária e terciária, em atividades que poderão englobar outras especialidades 

médicas, mas que devem se relacionar à atenção primária; e  

III - Atividades teóricas - de 10 a 20% da carga horária total do PRM. 

4.1 1º ANO/R1-Atividades: 

4.1.1 APS/ESF: Assistência médica individual e coletiva, prevenção, promoção 

à saúde, e reabilitação. Além de trabalho de grupos com comunidade, diagnóstico de 

saúde da comunidade, vigilância em saúde, gestão em saúde, visitas domiciliares, 

educação em saúde, trabalho comunitário articulado com creches, escolas, associações, 

Conselhos de Saúde, CRAS,CAPS,NASF e outros. Local: Unidades de Saúde da 

Família. Período: Manhã e Tarde. 

4.1.2 Plantões em rede de Urgência e Emergência: Assistência médica, na 

forma de plantões, em procedimentos de urgência e emergência em Unidade de Pronto 

Atendimento. Local: UPA Icoaraci.  

4.1.3 Plantões Ginecologia-obstetrícia: Plantões para assistência à gestante em 

sala de parto, maternidade e emergência ginecológica/obstétrica.Local: Hospital Divina 

Providência Marituba.  

4.1.4 Reuniões Clínicas semanais na APS: serão realizadas nas USF com a 

participação do residente e preceptor, além de outros profissionais da equipe de saúde 

quando necessário. A metodologia pedagógica será através da problematização, 

discussão e leitura crítica de artigos científicos ou discussão dos casos.  

4.1.5 Atividades Teóricas: Seminários, orientação de Trabalho de Conclusão de 

curso, Reuniões de Encontro Teórico, encontros com preceptores professores e médicos 

convidados com o objetivo de desenvolver os temas mais comuns e relevantes da 

prática médica ambulatorial em APS/MFC. Local: CESUPA Almirante Barroso. 

Período: sexta-feira à tarde (3 horas por semana). 

4.1.6 Reuniões Mensais: com apresentações de caso clínico à escolha do 

residente e outros temas relevantes para o Programa. Local: CESUPA Almirante 

Barroso. Período: Uma vez por mês, na sexta-feira. 
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4.1.7 Estágio em ambulatório de saúde mental: Atendimento ambulatorial de 

pacientes com sofrimento mental, acompanhados no CEMEC/CESUPA. 

4.1.7 Gestão e organização de serviços de saúde: através da Gestão da clínica 

e organização do processo de trabalho, Trabalho em equipe multiprofissional; Avaliação 

da qualidade e auditoria dos serviços de saúde; e Vigilância em Saúde. As atividades de 

gestão serão realizadas no CESUPA (Profª Dilma Neves-ensaios tutoriais), nas 

Secretarias de Saúde  enas Equipes de Saúde da Família. 

FÉRIAS OBRIGATÓRIAS: Período: 30 dias- Julho 

4.2 2º ANO/R2- Atividades: 

4.2.1 APS/ESF: Assistência médica individual e coletiva, prevenção, promoção 

à saúde, e reabilitação. Além de trabalho de grupos com comunidade, diagnóstico de 

saúde da comunidade, vigilância em saúde, gestão em saúde, visitas domiciliares, 

educação em saúde, trabalho comunitário articulado com creches, escolas, associações, 

Conselhos de Saúde, CRAS,CAPS,NASF e outros. Local: Unidades de Saúde da 

Família. Período: Manhã e Tarde. 

4.2.2 Estágio em ambulatório de ginecologia/obstetrícia: Atendimento 

ambulatorial com enfase ao pré-natal de médio e alto risco, programas de prevenção em 

câncer ginecológico, ginecologia na adolescência, climatério e planejamento 

reprodutivo. Local: Centro de Especialidades Médicas do CESUPA (CEMEC). Período: 

4 horas por semana. 

4.2.3 Estágio em ambulatório de pediatria: Atendimento ambulatorial de 

crianças e adolescentes com enfase às patologias de maior prevalência nestes períodos e 

puericultura. Local: Centro de Especialidades Médicas do CESUPA (CEMEC). 

Período: 4 horas por semana. 

4.2.3 Estágio Ambulatorial de Geriatria: Atendimento ambulatorial de idosos, 

com ênfase nos agravos de maior acometimento nessa fase de vida. Local: Centro de 

Especialidades Médicas do CESUPA (CEMEC). Período: 4 horas por semana. 
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4.2.4 Plantões em Pediatria: Plantões para assistência ao recém-nascido em 

sala de parto, unidade de cuidados intermediários neonatais, enfermaria pediátrica, 

emergência clínica de pediatria. Hospital Divina Providência Marituba. Período: 2 

plantões noturnos a cada 4 semanas. 

4.2.5 Reuniões Clínicas semanais na APS: serão realizadas nas USF com a 

participação do residente e preceptor, além de outros profissionais da equipe de saúde 

quando necessário. A metodologia pedagógica será através da problematização, 

discussão e leitura crítica de artigos científicos ou discussão dos casos. Período: 1 hora 

por dia. 

4.2.6 Atividades Teóricas: Seminários, orientação de Trabalho de Conclusão de 

curso Reuniões de Encontro Teórico, encontros com preceptores professores e médicos 

convidados com o objetivo de desenvolver os temas mais comuns e relevantes da 

prática médica ambulatorial em APS/MFC. Local: CESUPA Almirante Barroso. 

Período: sexta-feira à tarde (3 horas por semana). 

OBS: Os ambulatórios de Pediatria, Ginecologia-Obstetrícia e Geriatria, serão 

realizados sob forma de rodízio entre os residentes durante o ano. 

4.2.7 Reuniões Mensais: com apresentações de caso clínico à escolha do 

residente e outros temas relevantes para o Programa. Local: CESUPA Almirante 

Barroso. Período: Uma vez por mês, na sexta-feira. 

FÉRIAS OBRIGATÓRIAS: 30 DIAS-Julho 

5 Conteúdos do PRMFC 

O PRMFC/CESUPA está estruturado em dois grupos de atividades: aquelas 

próprias da especialidade e aquelas em comum ou em conjunto com outras 

especialidades ou campos de atuação da APS, com o objetivo do ensino-

aprendizagem dos conhecimentos necessários para a prática do MFC. O eixo central do 

processo de ensino aprendizagem é o cuidado integral. Através das atividades práticas e 

teóricas onde todos os conteúdos e metodologias utilizadas convergem para o 

aperfeiçoamento e a qualificação do cuidado praticado pelo MFC. 
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Para contemplar os temas específicos da MFC, será dividido da seguinte forma: 

No primeiro semestre da residência e compreende o Método Clínico Centrado na 

Pessoa (MCCP), com os seus seis componentes: 

1) explorando a doença e a experiência da doença; 

2) entendendo a pessoa como um todo; 

3) elaborando um plano conjunto de manejo dos problemas; 

4) incorporando prevenção e promoção da saúde; 

5) intensificando o relacionamento entre pessoa e médico; e 

6) sendo realista. 

Além do processo de territorialização e diagnóstico da 

comunidade/planejamento. 

No segundo semestre serão trabalhados os seguintes conteúdos: a abordagem 

familiar pelo MFC, o ciclo de vida familiar e a abordagem de famílias no pré-natal, com 

doença crônica, com doença mental, com idosos, com idosos restritos ao leito e com 

cuidadores de pessoas em atenção domiciliar. Serão estudadas as ferramentas de 

genograma, P.R.A.C.T.I.C.E. e FIRO. Além de conteúdos relacionados à prevenção 

quaternária e utilização do registro de saúde baseado em problemas (SOAP). 

No terceiro e quarto semestres os conteúdos compreendem: a abordagem de 

famílias em situação de luto/morte e de vulnerabilidade, a identificação da rede de 

apoio, os aspectos relacionados com trabalho e saúde  e abordagem Comunitária.  

Dentre os conteúdos que serão trabalhados de forma transversal aos conteúdos 

específicos da MFC, temos: 

 promoção e proteção à saúde da criança, da mulher, do adolescente, adulto e do 

idoso; 



11 
 

 identificação das fases evolutivas e assistências aos transtornos adaptativos da 

infância, adolescência, do adulto e da velhice; 

 assistência à gestação normal, identificando os diferentes tipos de risco; 

 assistência ao parto e puerpério normais; 

  diagnóstico e tratamento das afecções do ciclo gravídico-puerperal; 

 cuidados ao RN normal e condução da puericultura; 

 tratamento das afecções mais freqüentes na infância, na adolescência, na idade 

adulta e na velhice; 

 reconhecer e prestar primeiros cuidados às afecções graves e urgentes; 

 saber interpretar exames complementares de apoio diagnóstico na atividade 

clínica diária; 

 orientação dos distúrbios psicológicos mais comuns; 

 diagnosticar patologias cirúrgicas mais freqüentes e fazer os encaminhamentos 

necessários; 

 orientar pré e pós-operatório das intervenções mais simples; 

 executar as cirurgias ambulatoriais mais simples; 

 diagnosticar os problemas mais freqüentes de saúde ocupacional; 

Para o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atividades para o trabalho 

na comunidade (domicílios, escolas, de trabalho e lazer), terá o seguinte conteúdo 

teórico-prático: 

 conhecer o ciclo vital, a estrutura e a dinâmica familiar; 

 reconhecer e assistir às crises familiares, evolutivas e não evolutivas 

 conhecer e utilizar as técnicas de dinâmica de grupo; 

 promover ações de educação em saúde e buscar ações em parceria com a 

comunidade; 

 identificar problemas de saúde da comunidade, particularizando grupos mais 

vulneráveis; 

 desenvolver ações de caráter multiprofissional e interdisciplinar; 

 realizar cadastro familiar e estabelecer o perfil de saúde de grupos familiares; 

 gerenciamento de serviços de saúde; 

 montagem e operação de sistemas de informação; 
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 organização de arquivo médico/prontuário eletrônico; 

 montagem, orientação e avaliação de sistema de referência e contra-referência; 

 atuação intersetorial nos vários níveis de atenção à saúde. 

 estudos de prevalência e incidência de morbi-mortalidade e de indicadores de 

saúde na população sob sua responsabilidade; 

 estudos de demanda e de aspectos específicos da unidade, visando sua 

adequação à clientela; 

 desenvolver e implementar novas tecnologias na assistência de atenção no 

âmbito da medicina de família e da  comunidade; 

 implementação, controle e avaliação do programa de imunização da unidade; 

 atividades de vigilância epidemiológica na área de referência da unidade; 

 orientação e implementação de atividades de treinamento de pessoal e de 

educação continuada para a equipe de saúde. 

6 Avaliação 

O processo avaliativo será contínuo e composto das avaliações formativa e 

somativa. A avaliação formativa será assim dividida: 

 No início de suas atividades na USF o residente apresentará um relatório com os 

dados da territorialização e diagnóstico da comunidade que atuará. 

 No final do primeiro semestre, será solicitado a cada residente que escolha um 

caso e o relate, considerando a sua abordagem e todos os conteúdos vistos a 

respeito do Método Clínico Centrado na Pessoa ao longo do semestre, de forma 

a realizar uma apreciação crítica do cuidado praticado. 

 Ao longo do segundo semestre, será solicitado a cada residente que apresente 

um genograma de uma família acompanhada, com a devida análise de estrutura, 

dinâmica e de ciclo de vida familiar, além de um plano de abordagem. 

 No final do terceiro semestre, cada residente apresenta um caso para os demais,  

e a supervisão é realizada por outro colega residente, utilizando o método de 

supervisão ambulatorial, onde cada R2 será considerado “preceptor” de um R1. 

 No último semestre o residente terá que apresentar uma monografia para 

conclusão do PRMFC ao final dos dois anos, sendo esta obrigatória para a 

obtenção de seu certificado. 
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 Avaliações teóricas também poderão ser agendadas a cada 3 meses. 

A Avaliação dos ambulatórios e plantões será feita no final de cada estágio através 

de ficha de avaliação específica (APÊNDICE 1), a ser preenchida pelo preceptor 

responsável pelo estágio com participação do médico residente. Ela será ponderada e 

incluída na avaliação formativa. 

Avaliação de assiduidade, pontualidade, interesse, comprometimento e participação 

será realizada no final de cada semestre, com cada residente, individualmente. 

A avaliação somativa será obtida através provas teóricas com conteúdos abordados 

durante o ano com o residente realizadas a cada 3 meses. 

8 Semana Padrão 

Tabela 01: Semana Padrão R1 MFC (Sujeita à modificação) 

 SEG TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 

8-11 

h 

USF/VD USF/VD USF/VD USF/VD USF/VD Plantão 

11-

12 h 

Reunião 

clínica na 

APS 

Reunião 

clínica na 

APS 

Reunião 

clínica na 

APS 

Reunião 

clínica na 

APS 

Reunião 

clínica na 

APS 

 

12-

13H 

Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo  

13-

17 h 

USF/VD USF/VD USF/VD USF/VD Atividades 

Teóricas/Reu

nião mensal 
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Apêndice A: Ficha de Avaliação 

NOME: 

LOCAL DE TREINAMENTO: 

PERÍODO DE TREINAMENTO: 

Item a ser avaliado     
Realiza anamnese completa, utilizando 

linguagem apropriada, de maneira 

respeitosa, ética e individualizada? 

    

Realiza adequadamente o exame 

físico geral? 

    

Realiza adequadamente exame físico 

específico? 
    

Identifica dados críticos, subjetivos e 

objetivos, importantes para o 
atendimento do paciente? 

    

Indica e interpreta corretamente exames 

complementares? 
    

Formula hipóteses diagnósticas e 
diagnósticos diferenciais pertinentes? 

    

É capaz de tomar decisões, diagnósticas 

e terapêuticas, considerando as 
comorbidades, preferências do paciente 

e as melhores evidências da literatura? 

    

É participativo e interessado na 

realização de atividades, delegadas ou 
não? 

    

Decide e age de forma pró ativa e 

acertada na condução dos pacientes? 
    

Conhece as políticas de promoção, 
recuperação e atenção à saúde dando 

encaminhamento adequado ao caso? 

    

Mantém anotações apropriadas e 

legíveis? 
    

Preenche corretamente os formulários e 

documentos? 
    

Estabelece boa relação médico-paciente, 

e utiliza as práticas da política de 
Humanização 

    

SOMA  

MÉDIA (SOMA / 13)  

Caso a resposta aos itens abaixo seja “NÃO”, deverá ser reduzido até 0,5 pt/item  

É pontual?  

É assíduo?  

Cumpre normas e regulamentos da USF?  

Mantém bom relacionamento com pacientes, familiares e equipe de saúde?  

NOTA FINAL  
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Assinatura e Carimbo do preceptor 

APÊNDICE B: Ficha de Frequência 

USF: 

RESIDENTE: 

 

DIA ASSINATURA 
1º TURNO 2º TURNO Visto do 

Responsável Entrada Saída Entrada Saída 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

 
 
 

 


