
 AS CIÊNCIAS BÁSICAS NA 

FORMAÇÃO MÉDICA  

NILDO ALVES BATISTA 



PRESSUPOSTOS… 



I – COMPROMISSO COM O 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 30 ANOS DE CONSTRUÇÃO 

 SAÚDE COMO DIREITO DO CIDADÃO E DEVER DO 

ESTADO 

 INTEGRALIDADE, UNIVERSAL, EQUIDADE, 

INTERSETORIALIDADE 

 A PERSPECTIVA DA PROMOÇÃO DE SAÚDE 

 AS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE 

 ORDENADOR DA FORMAÇÃO 

 



 

  Rede de serviços como espaço de ensino 

 

         ➢ conceito ampliado de saúde: todos os 

cenários em que se produz saúde são ambientes 

relevantes de aprendizagem 

        ➢ assumir e propiciar compromissos com a 

qualidade, integralidade e continuidade da atenção 
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HOSPITAL 

HOSPITAL/DIA 

Núcleo de Atenção 

à Saúde de Família 

ATENÇÃO 

DOMICILIAR AMBULATÓRIO 

ESPECIALIZADO 

UNIDADE 

BÁSICA DE 

SAÚDE 

SADT CAPS 
Centro de  

Convivência 

REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 



AS CARACTERÍSTICAS DAS REDES 
 Formação de relações horizontais entre os pontos de atenção, tendo a atenção básica como centro de comunicação 

- Formação de relações horizontais entre os pontos 
de atenção, tendo a atenção básica como centro 
de comunicação 

- Centralidade nas necessidades das pessoas 

-  Responsabilização por atenção contínua, 
coordenada, compartilhada e integral 

-  Cuidado interprofissional 

-  Compartilhamento de objetivos e compromissos 
com resultados para a vida das pessoas - eficiência 



(TARSILA DO AMARAL, OPERÁRIOS, 1933) 





 

 

II - MUDANÇA DE 

PARADIGMA 



Cuidar é mais que um ato.  É uma atitude 

que abrange mais que um momento de 

atenção, de zelo e desvelo.  Representa 

uma atitude de ocupação, preocupação, e 

responsabilização e de  envolvimento 

afetivo com o outro (BOFF, 1999). 
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André François, 2006 



José Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres 





III – CONCEPÇÕES DE 

SAÚDE E EDUCAÇÃO  

 atuações multidisciplinares e multiprofissionais 

 

 atividades desenvolvidas a partir de diferentes áreas 

de conhecimento  

 

 das ciências da saúde às humanidades 



Saúde 

Perspectiva biomédica 

centralidade na doença 

o médico como figura central 



Saúde 

Perspectiva biopsicossocial 

consideração do processo saúde-doença 

equipe de saúde e perspectiva multiprofissional 



Saúde 

Perspectiva sócio-histórico-cultural 

integralidade do cuidado 

equipe de saúde em perspectiva interdisciplinar 



Educação  

Perspectiva tradicional 

transmissão de conteúdos 

professor como detentor do saber 

aluno como receptor das informações 



Educação 

Perspectiva construtivista 

conhecimento como processo de construção 

aluno como sujeito do processo de aprendizagem 



Educação 

Perspectiva dialógica e crítica 

conhecimento como instrumento de transformação social 

professor e aluno em situações interativas de ensino e 

aprendizagem 



 “Proporcionar uma forma, mas não modelar uma forma. 

Ao formar, estamos oferecendo um continente e uma 

matriz a partir dos quais algo possa vir a ser”  

(Figueiredo, 1996) 



IV - BINÔMIO SAÚDE - 

EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 Campos eminentemente 

interdisciplinares e interprofissionais 



INTERDISCIPLINARIDADE  

INTERDISCIPLINARIDADE 

trabalhar diferentes áreas de 
forma interligada , 

aumentando o dialogo entre 
profissionais distintos, 

possibilitando um melhor 
atendimento  

analisar uma situação de 
diferentes pontos de vista  

juntar e relacionar 
conteúdos com o 

intuito de criar algo 
novo ,que esteja 

além das disciplinas 
iniciais 

formação em 
espiral  

algo 
espacializante  

maneira de 
ensinar sem 

quintais 
disciplinares  

um processo e não um 
ato, que articula as 

atividades cotidianas 



 

 

 

 

 

✜Panorama de Expansão do Número de 

Escolas Médicas 

★ 336 Escolas 

★ Aproximadamente 34.000 vagas de ingresso 

 



 

 

 

 

✜Perspectiva 

★  0,5médicos para cada 1.000 habitantes no Brasil na 

década de 50  

- 1,8 antes de 2013 quando se acelera a expansão de 

cursos e vaga de medicina  

 -    cerca de 2,2 médicos por cada 1.000 habitantes. 

- Estimativa, caso a expansão seja interrompida neste 

momento, de 3,2 e 4,0 médicos para cada 1.000 

habitantes.  



✪ Perspectiva 

★ Reino Unido tem cerca de 2,8 médicos por 1.000 

habitantes, a Espanha 3,5, Portugal 3,8 países na 

América do Sul como Argentina e Uruguai tem 3,9 e 3,7, 

respectivamente  



✔ Perspectiva 
 

     - A Realidade Brasileira 
    -concentração em determinadas regiões 

do país,  

    -  concentração em determinadas 

especialidades  

    -  disputa entre os postos de trabalho 

públicos e privados também desempenham papel 

relevante na capacidade de resposta do sistema de 

saúde às necessidades da população. 

 



✪ Perspectiva 

★ Docentes para atendimento a essa nova demanda?   

★ Formação docente? 

★ Desenvolvimento Docente? 



(Escher, Relatividade, 1960) 



Neste contexto, como está o Ensino da 

Ciências Básicas na graduação? 

Como, na perspectiva da 

interdisciplinaridade, este Ensino vem sendo 

desenvolvido? 

Como reforçar esta formação, entendendo 

sua relevância no desenvolvimento da 

competência profissional do médico? 

 

 

 



O Ciclo Básico na Formação do Médico: 

as origens 

O Relatório Flexner - 1910 

Pesquisa nas 

Ciências Básicas 

Diferenciação dos ciclos 

Básico e Profissional 

Ensino baseado em 

Disciplinas 

Ensino 

Hospitalocêntrico 



O Ciclo Básico na Formação do Médico: 

as origens 

O Plano Atcon - 1965 

Transformação do 

Ensino Supeiror rumo 

à Modernização 

Criação dos Institutos 

Centrais 

Maior aproveitamento 

do potencial 

Maior eficiência e 

racionalidade 



O Ciclo Básico na Formação do Médico: 

as origens 

Reforma Universitária - 1968 

Incorporação da idéia 

para todas as profissões 

da saúde 

Integração Ensino 

e Pesquisa 

Distribuição em 

Departamentos, 

Institutos ou Centros 

de Ciências Básicas 



O Ciclo Básico na Formação do Médico: 

as origens 

O Ciclo Básico 

Formação 

Científica 

(pensar cientificamente) 

Preparação para 
a compreensão dos determinantes 

do processo Saúde/Doença 

Recuperação de lacunas quanto  

aos conhecimentos anteriores 

 dos alunos. 

 



O Ciclo Básico na Formação do Médico: 

as origens 

O Ciclo Básico 

Orientação do aluno na  

escolha da profissão. 

 

Introdução do aluno no 

 ambiente universitário. 

Ser a base para as etapas 

específicas da 

 formação profissional. 



 Falta de integração 

 básico - básico 

 básico - clínico 

 básico - projeto pedagógico 

 Ausência de objetivos comuns nos ciclos 

 Áreas físicas distanciadas 

 Coordenação independente 

O Ciclo Básico na Formação do Médico: 

os problemas 



 Falta de integração 

 básico - básico 

 básico - clínico 

 básico - projeto pedagógico 

 Ausência de objetivos comuns nos ciclos 

 Áreas físicas distanciadas 

 Coordenação independente 

O Ciclo Básico na Formação do Médico: 

os problemas 



CURRÍCULOS 

IINOVADORES 

 

 

 

 

CURRÍCULOS INOVADORES 

 

    ??? 

 

 



(Escher, Encouter, 1936) 





Lasar Segall, Eternos Caminhantes,1919. 



Obrigado! 
nbatista@unifesp.br 


