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RESUMO 

 

Uma parcela significativa da população brasileira que reside nos municípios do 

interior e na periferia das grandes cidades sofre com a falta de assistência médica, 

pois nessas localidades é recorrente a falta desses profissionais para atendimento 

aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa escassez de médicos nos 

serviços de saúde muitas vezes é relativa, já que parte da problemática reside não 

apenas no quantitativo de médicos no Brasil, mas em sua distribuição no território 

nacional. Entendendo esta dificuldade de provimento e fixação de profissionais no 

interior do país, foi implementado em 2013, pelo Governo Federal, o Programa Mais 

Médicos (PMM). Neste contexto foi criada a Escola Multicampi de Ciências Médicas 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (EMCM/UFRN). O curso de 

medicina da EMCM busca formar profissionais adequados para atuar efetivamente 

no mercado de trabalho, particularmente no contexto rural e fora dos grandes 

centros urbanos, valorizando as necessidades de saúde da população e seus 

valores éticos e culturais. O presente estudo visa conhecer o perfil dos estudantes 

da EMCM com a expectativa de que as informações obtidas possam subsidiar as 

estratégias pedagógicas utilizadas pela escola, objetivando um melhor desempenho 

acadêmico, contribuindo para a formação de médicos em sintonia com as 

necessidades do SUS. Os dados da pesquisa foram obtidos através da aplicação de 

um questionário encaminhado a todos os alunos das três primeiras turmas do curso 

de medicina da EMCM. A maioria dos discentes da escola é do sexo masculino, 

proveniente dos Estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba, com renda familiar 

de até 5 salários mínimos, usuária do SUS e beneficiária de alguma ação afirmativa 

para acesso ao ensino superior. 

 

Palavras-chave : Educação médica. Estudante. Perfil. Currículo. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

Significant part of Brazilian population that lives in rural or remote areas is affected 

by a lack of medical care, where usually there are not many professionals to assist 

patients of the Unified Health System (SUS). This shortage of doctors in health 

services is a relative concept, since the greatest problem is not in the number of 

doctors in Brazil, but their distribution throughout the national territory. The difficulty 

of providing and setting professionals in the country was the main reason for the 

Federal Government created the Mais Médicos Programme (PMM). In this context, 

the Multicampi School of Medical Sciences of the Federal University of Rio Grande 

do Norte (EMCM / UFRN) was created. The EMCM medical course seeks to train 

professionals to work effectively in the labor market, particularly in the rural context 

and outside the major urban centers, taking the health needs, ethical and cultural 

values of our population under advisement. This research aims to describe a profile 

of the students of the medical course of the EMCM in an attempt that the obtained 

information can subsidize pedagogical strategies that contribute with a better 

academic performance and consequently with the formation of physicians in line with 

the need of the SUS. The data was acquired from a questionnaire sent to all students 

of the first three classes of the medical course of EMCM. This research showed that 

most of the students are male, born in the states of Rio Grande do Norte or Paraiba, 

with a family income equal or less than 5 minimum wages, users of SUS and 

beneficiary of some inclusion policy.     

  

Keywords : Medical education. Student. Profile. Curriculum.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Os cursos de graduação das profissões de saúde devem se apropriar do 

processo dinâmico de transformações do sistema de saúde para formar profissionais 

capazes de ofertar uma atenção qualificada sob a perspectiva da universalidade de 

acesso, integralidade do cuidado e equidade da atenção. Neste aspecto, a formação 

dos estudantes ao longo da graduação é importante para orientar o perfil profissional 

do egresso. O objeto desta dissertação é a análise do perfil de estudantes das 

turmas iniciais de um curso de Medicina que adota uma proposta inovadora de 

currículo baseado em competências e que utiliza métodos ativos de ensino-

aprendizagem e processos de avaliação formativa. 

Vários são os fatores envolvidos no processo de formação médica nos 

diferentes níveis de ensino, desde o período da graduação até a pós-graduação. 

Estas etapas de formação são, parcialmente, responsáveis pela construção da visão 

do(a) futuro(a) médico(a) sobre saúde e influenciam as práticas médicas nos 

serviços de saúde, em todos os níveis de atenção. Assim, há de se pensar de que 

forma e com base em quais conteúdos e competências as escolas médicas vêm, 

historicamente, formando os profissionais para atuar no sistema de saúde. 

A história do ensino médico no Brasil tem como marco importante a chegada 

da família real no país. Neste período, diversas instituições foram criadas, entre elas 

a Faculdade de Medicina da Bahia, que iniciou suas atividades em 1808. O 

currículo, inicialmente importado da Universidade de Coimbra, posteriormente sofreu 

influências dos resultados do relatório Flexner (Flexner, 1910 apud Rego, 2003) 

pautando-se em uma perspectiva cientificista e com modelo tradicional de ensino. O 

ensino médico no país foi organizado de modo disciplinar, ancorado na perspectiva 

biomédica e que, ao longo do tempo, definiu um perfil médico de ultra especialização 

e fragmentação do cuidado à saúde (1). 

As discussões mundiais acerca deste modelo e de seu impacto no campo da 

saúde culminaram na Conferência de Alma Ata realizada em 1978, cujo objetivo 

principal foi repensar desde a gestão até a ação dos profissionais em diferentes 

contextos sociais.  Após este acontecimento histórico, a saúde passa a ser 

compreendida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social em 
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contraposição ao conceito positivista da ausência de enfermidade. Este conceito foi 

adotado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e incorporado tanto na gestão 

dos sistemas nacionais de saúde quanto pelas Instituições de Educação Superior 

(IES) para formação dos profissionais de saúde. 

Dentro deste cenário histórico, partimos da premissa de que o ensino médico 

se constitui em importante ferramenta na formação de recursos humanos para a 

saúde e, como tal, capaz de orientar um perfil profissional em sintonia com a 

realidade de saúde da população. Nossa discussão se coloca, portanto, na interface 

entre a educação médica, as políticas públicas eleitas para a formação profissional e 

seus reflexos no perfil do estudante.  

Amaral (2007), defende que a discussão acerca do distanciamento entre a 

formação dos profissionais e as necessidades do SUS deva ocorrer sob a luz dos 

conceitos de democracia, igualdade, dignidade humana, participação e 

representatividade, como também da pactuação das escolas médicas com o sistema 

de saúde(2).  

O reconhecimento da necessidade de mudanças nos cursos de formação 

médica no Brasil fomentou discussões que culminaram com a reformulação das 

DCNs, em 2014. Tal mudança está em sintonia com o contexto mundial de 

transformação de referenciais da educação e das políticas de saúde (5). O objetivo 

principal desta reformulação foi atender às novas demandas do SUS, principalmente 

as decorrentes da implantação do PMM.  

Além de orientar o perfil do egresso, as DCNs estabelecem critérios para 

competências e habilidades, conteúdos curriculares, organização do curso, estágios 

e atividades complementares. Ainda sinaliza que o curso de graduação em medicina 

deverá utilizar metodologias ativas e critérios para acompanhamento e avaliação do 

processo ensino aprendizagem e do próprio curso, em consonância com o sistema 

de avaliação definido pela IES a que pertence. Em decorrência da necessária 

articulação entre conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas do egresso, a 

formação deve contemplar as seguintes áreas de competências: Atenção à Saúde; 

Gestão em Saúde; e Educação em Saúde (5). 

As DCNs recomendam, também, a inserção precoce do aluno em cenários 

diversificados de ensino-aprendizagem e enfatizam o papel desempenhado pela 
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Atenção Primária a Saúde (APS) nesse processo. A aposta é de que a imersão do 

estudante nos cenários de prática, a valorização das dimensões psicossocial e 

antropológica do adoecer e a incorporação de tecnologias relacionais na formação 

médica possibilitam uma reorientação do olhar sobre os aspectos subjetivos do 

adoecimento, permitindo uma compreensão ampliada do processo saúde-doença 

(6). Nesta perspectiva, os cursos de medicina criados dentro da proposta do PMM 

devem orientar seu Projeto Pedagógico Curricular (PPC) pelas DCNs.  

A publicação da Portaria SESU/MEC Nº 109, de 5 de junho de 2012, que 

dispõe sobre a expansão de vagas em cursos de Medicina e criação de novos 

cursos de Medicina em determinadas Universidades Federais deu materialidade a 

este projeto. Desta forma, após diversas negociações e articulações a EMCM se 

colocou como uma forma de conectar três municípios que possuíam campus da 

UFRN no interior do potiguar, a saber: Caicó, Currais Novos e Santa Cruz. O 

município escolhido para sediar o curso da EMCM foi Caicó, entretanto, atividades 

pedagógicas são realizadas nos três municípios que compões a estrutura 

multicampi.  

A formação do estudante de medicina na EMCM se apoia em um PPC que 

postula a missão de  

[...] promover a formação médica de excelência, apoiada no compromisso 
social de contribuir para a inovação dos serviços de saúde e a melhoria 
progressiva da qualidade de vida da população. Propõe-se a formar 
médicos inseridos na rede de saúde do interior do RN, com vinculação à 
realidade social e de saúde da população, capazes de aliar qualificada 
formação técnico-científica com atitudes ético-humanísticas que os 
possibilitem trabalhar em equipe e impactar positivamente na realidade 
vigente. O curso de medicina da EMCM busca formar profissionais 
adequados para atuar efetivamente no mercado de trabalho, 
particularmente no contexto rural e fora dos grandes centros urbanos, 
valorizando as necessidades de saúde da população e seus valores éticos e 
culturais (BRASIL, 2014). 

Um fator diferencial da EMCM reside na adoção de um currículo construído a 

partir das necessidades de saúde das comunidades assistidas pela Escola e na 

utilização de metodologias de ensino-aprendizagem centradas nos estudantes. 

Dentre as metodologias de ensino utilizadas destaca-se o Problem-Based Learning 

(PBL), a Educação Baseada na Comunidade (EBC) e o ensino de Habilidades 

Clínicas e de Comunicação, caracterizados como métodos ativos de ensino-

aprendizagem, de concepção construtivista.  
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O PBL é uma abordagem pedagógica utilizada pela primeira vez na 

Universidade de McMaster, Canadá, nos anos 1960, sendo progressivamente 

incorporada por outras universidades como Harvard, New México e Maastricht, entre 

outras. Com este método, os estudantes aprendem em pequenos grupos, de forma 

contextualizada, formulando os seus próprios objetivos de aprendizagem. Essa 

característica proporciona uma aprendizagem de forma singular, por suscitar uma 

maior participação do aluno na construção do seu conhecimento, levando-o a atuar 

como protagonista da sua trajetória acadêmica. A apreensão do saber pelo 

estudante adquire um significado pessoal segundo as características individuais (8).   

Ao se tratar da EBC, o estudante da EMCM é inserido desde o início do curso 

nos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS), onde o mesmo inicia a interação 

com a comunidade em que irá atuar, desde o primeiro período, e mantém um 

contato longitudinal com este nível de atenção, estagiando semanalmente em 

pequenos grupos e com a presença de um tutor, na mesma Unidade Básica de 

Saúde, até o oitavo período. Essa particularidade possibilita ao discente a 

oportunidade de acompanhar o cuidado longitudinal dos pacientes e das famílias, no 

contexto de sua realidade biopsicossocial (4).  

As habilidades são desenvolvidas por meio de atividades com frequência 

semanal e têm a principal função de trabalhar as dimensões do fazer, de forma 

supervisionada. As atividades vão desde procedimentos técnicos específicos da 

profissão médica até competências mais holísticas que envolvem maior 

complexidade, como aspectos relacionais, valores e atitudes que promovam a 

formação humanista, crítica e reflexiva (4). 

Em decorrência dessa multiplicidade de métodos e cenários de ensino-

aprendizagem, o estudante da EMCM vai construindo o seu conhecimento em locais 

cujos serviços de saúde possuem características que tendem a se completar, o que 

contribui para que o egresso do curso tenha acesso ao aprendizado em todos os 

níveis de atenção à saúde. Essa aprendizagem, nos diversos ambientes de prática, 

aproxima o aluno da vida cotidiana das pessoas, o que é muito importante para que 

o mesmo desenvolva uma visão crítica da realidade da assistência aos usuários do 

SUS (4).  
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Outro aspecto a ser considerado é que as atividades curriculares nos 

diferentes espaços do SUS permitem, também, ao estudante compreender a 

importância do trabalho em equipe, que envolve os profissionais da rede, os 

docentes, os estudantes e os próprios usuários. Nesse contexto de trabalho, todos 

devem ser estimulados a assumir corresponsabilidades para promover uma melhora 

dos indicadores de saúde da comunidade. A aposta em compreender que o trabalho 

é formativo pode ser observado nos módulos de Vivência Integrada na Comunidade 

(VIC). 

A instituição dos módulos VIC foi uma estratégia para permitir que os 

estudantes conheçam, compreendam e atuem na rede de saúde de seu município 

de origem ou em municípios da região na qual a EMCM-UFRN está inserida. É uma 

oportunidade de inserção longitudinal no SUS, desde os anos iniciais do curso. Os 

módulos da VIC são componentes curriculares obrigatórios, com 120 horas/aula, 

oferecidos do 2º ao 8º semestre do curso de medicina. Cada módulo semestral tem 

duração de quatro semanas e os grupos de estudantes são organizados de acordo 

com a capacidade da rede dos municípios envolvidos em recebê-los – Caicó, Santa 

Cruz e Currais Novos (9). 

O dinamismo da EMCM, sempre buscando estratégias que fortaleçam o eixo 

ensino-serviço-comunidade, reveste-se de importância quando se tem a convicção 

de que o distanciamento das escolas médicas das necessidades da população, 

refletido pela excessiva e precoce especialização médica e tecnificação do cuidado, 

constitui-se em importante causa do inadequado perfil dos médicos formados e seu 

baixo compromisso social (10).  

A relevância deste estudo não se limita a traçar o perfil do estudante, mas, 

sobretudo, em fomentar a discussão acerca de elementos mais abrangentes que 

determinam o campo da em cenários desfavorecidos no que se refere, por exemplo, 

ao quantitativo de médicos no país.  Neste sentido, o direcionamento da formação 

está imbricado nas necessidades sociais de certa localidade e população. Traçar o 

perfil profissional é um caminho para fomentar outras discussões que sejam mais 

aprofundadas e deliberativas no que se refere à educação médica. 

Sabe-se que tanto a formação médica quanto a oportunidade de acesso à 

Universidade devem atender às necessidades da população. Assim, analisar o perfil 

dos estudantes de uma IES é uma forma de materializar a ação de políticas públicas 
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e modeos de educação profissional que se coadunam com movimentos nacionais e 

internacionais para promover, em nosso caso, a reorientação da formação médica 

(3). Esta pesquisa é, portanto, uma forma de responder “como se caracteriza o perfil 

dos estudantes de medicina de uma proposta inovadora de educação médica com 

programas politicos afirmativos para a entrada de estudantes?”  
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2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo Geral  

• Descrever o perfil dos estudantes de medicina das três turmas iniciais do 

curso de medicina da Escola Multicampi de Ciências Médicas da UFRN.  

2.2 Objetivos Específicos:  

• Contextualizar a criação da EMCM com as novas DCNs para os cursos de 

medicina e com as políticas públicas voltadas para amenizar a disparidade 

na distribuição de médicos no Brasil. 

• Descrever os resultados iniciais da implantação do Argumento de Inclusão 

Regional sobre a composição das turmas. 

• Descrever o perfil socioeconômico dos estudantes de medicina da 

EMCM/UFRN. 
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3 MÉTODOS 

 

Esse estudo é parte de uma pesquisa mais abrangente que está sendo 

desenvolvida na EMCM, intitulada “Construção da identidade profissional numa 

experiência de currículo integrado”, através da qual se busca compreender de que 

maneira um modelo curricular centrado no estudante e com metodologia ativa 

influencia a construção da identidade profissional do estudante de medicina. 

Trata-se de estudo exploratório descritivo que partiu de uma revisão 

sistemática da literatura na base de dado SciELO. Foram revisados os instrumentos 

normativos relacionados com as políticas públicas voltadas para promover a 

reorientação da formação profissional em saúde, com ênfase na Educação Médica 

nas plataformas do Ministério da Saúde (MS), Ministério da Educação (MEC) e 

Conselho Federal de Medicina (CFM).  

A partir da revisão de literatura foram traçadas as estratégias metodológicas 

que incluíram a aplicação de um questionário auto aplicativo (Anexo 1), para traçar o 

perfil do estudante da EMCM. O questionário foi enviado para todos os 120 

estudantes componentes das três primeiras turmas do curso de medicina da EMCM, 

tendo a primeira turma ingressada no semestre letivo 2014.2, a segunda em 2015.2 

e a terceira em 2016.2. Metodologicamente, o questionário utilizado corresponde a 

um survey disponibilizado por meio da ferramenta Googledocs. Utilizamos o software 

Microsoft® Excel® 2010 para armazenamento e processamento dos dados e 

também para a confecção de tabelas. 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA/UFRN) e aprovado pelo 

parecer número 2.283.266 (Anexo 1). A participação dos estudantes foi voluntária e 

sem necessidade de identificação e todos os que aceitaram contribuir com a 

pesquisa o fizeram mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). (Anexo 2). 

O cenário da pesquisa é a Escola Multicampi de Ciências Médicas (EMCM) 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Criada no conjunto das 

transformações no campo da educação médica, na transformação das Diretrizes 
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Curriculares Nacionais (DCNs) e da criação do Programa Mais Médicos (PMM), a 

EMCM traz elementos potentes para repensar a formação médica neste contexto 

histórico social (4).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Formação médica no sertão nordestino 

4.1.2 Diretrizes Curriculares Nacionais, Programa Mais Médicos e a Escola 

Multicampi de Ciências Médicas 

As novas DCNs reafirmaram o perfil desejado do egresso de Medicina, tendo 

como transversalidade, em sua prática, a determinação social do processo de saúde 

e doença (5). A expectativa é que o egresso apresente um perfil profissional 

generalista, humanista, crítico e reflexivo, sendo capaz de atuar no processo saúde-

doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, 

com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como 

promotor da saúde integral do ser humano. 

A EMCM-UFRN foi idealizada em decorrência de dois elementos, o PMM e a 

reformulação das DCNs. Somado a esta perspectiva macro política, a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte tem em sua missão a interiorização do ensino, 

reforçando seu mandato de responsabilidade social e comprometendo-se com a 

transformação da realidade de saúde no sertão potiguar e paraibano. Com a 

iniciativa da criação da EMCM, a UFRN busca cumprir sua missão como instituição 

pública “de educar, produzir e disseminar o saber universal, preservar e difundir as 

artes e a cultura e contribuir para o desenvolvimento humano, voltado para atender 

as atuais demandas na formação de médicos no Brasil” (7). Assim, a EMCM pode 

ser vista como fruto de políticas educacionais, sociais e de saúde mais amplas, 

inserindo sua história em uma conjuntura favorável para sua criação.  

O curso de medicina da EMCM disponibiliza 40 vagas anuais, com entrada no 

segundo semestre letivo de cada ano. Os estudantes são selecionados através do 

Sistema de Seleção Unificada (SiSU) sendo a primeira turma selecionada em 2014, 

com início das atividades acadêmicas a partir do segundo semestre desse mesmo 

ano (4).  
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O dinamismo da EMCM, sempre buscando estratégias que fortaleçam o eixo 

ensino-serviço-comunidade, reveste-se de importância quando se tem a convicção 

de que o distanciamento das escolas médicas das necessidades da população, 

refletido pela excessiva e precoce especialização médica e tecnificação do cuidado, 

constitui-se em importante causa do inadequado perfil dos médicos formados e seu 

baixo compromisso social (10).  

Reconhecendo a qualidade da formação médica como uma importante 

ferramenta na construção de um perfil profissional e consequentemente no 

enfrentamento dos problemas existentes no SUS, o curso de medicina da EMCM 

não funciona de forma isolada, mas estabelecendo parcerias que consigam somar 

forças às necessidades reais do ensino, da gestão, da atenção e do controle social. 

Essas parcerias devem ser continuamente revistas considerando que o 

amadurecimento do SUS e da formação médica é um processo dinâmico e 

necessita de constantes adaptações para dar respostas a essa ininterrupta 

necessidade de transformação.  

Na região onde a EMCM está localizada uma das dificuldades reais é a 

fixação dos profissionais médicos. Foi, também, na tentativa de suprir esta carência 

de profissionais no sertão potiguar que a EMCM foi pensada. Com a clareza de que 

implementar uma formação médica pautada em paradigmas pedagógicos 

inovadores e com políticas afirmativas para valorizar o estudante local, a EMCM 

aposta no AIR como estimulo a fixação de egressos na região.  

 

4.2 Fixação Profissional em áreas prioritárias: o A rgumento de Inclusão 

Regional em questão 

A desigualdade no que se refere ao acesso à assistência médica no Brasil 

tem exigido, por parte do Governo Federal, a criação de políticas públicas efetivas 

nas áreas de ensino e trabalho, bem como investimentos de forma a estimular o 

provimento e fixação de profissionais da saúde em áreas remotas, em pequenos 

municípios do interior e na periferia das grandes cidades. 

Os programas de provimento de profissionais para o trabalho na saúde 

remontam à implementação do Projeto Rondon, iniciativa com o objetivo de levar 
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estudantes a atuarem em locais de difícil acesso, expandindo ações e serviços de 

saúde. A partir deste projeto surgem o Programa de Interiorização das Ações de 

Saúde e Saneamento (PIASS), o Programa de Interiorização do Sistema Único de 

Saúde (PISUS), o Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde (PITS) e o 

Programa de Saúde da Família (PSF) que recebeu influência do PITS no seu 

processo de implantação (11). 

Para compreendermos melhor as estratégias de enfrentamento da carência 

específica de profissionais médicos em regiões e áreas estratégicas do SUS, 

convém pontuar alguns acontecimentos, bem como as políticas já adotadas pelo 

Governo Federal para enfrentar essa problemática a partir da Reforma Sanitária 

brasileira, a qual trouxe preceitos democráticos importantes como o direito e o 

acesso universal à saúde.  

Foi a partir do percurso histórico do SUS, criado no início dos anos 1990, no 

contexto da redemocratização do Brasil, que emergiu o debate acerca da integração 

entre o campo da educação e da gestão do trabalho, com foco em estratégias de 

fixação de profissionais de saúde no interior do país e em áreas de difícil acesso e 

provimento, incluindo formação profissional (especialização ou residência) e 

incentiva salarial e de carreira (12). Em síntese, os fatos históricos que consolidam e 

legitimam o SUS, enquanto política pública de saúde, tencionaram elementos 

específicos da formação médica e da carência destes profissionais em municípios 

do interior do país.  

Uma parcela significativa da população brasileira, que reside nos municípios 

do interior e na periferia das grandes cidades, sofre com a falta de assistência 

médica. Nessas localidades é recorrente a falta desses profissionais para atender 

aos usuários do SUS. Entretanto, a escassez de médicos nos serviços de saúde é 

muitas vezes relativa, porque a maior problemática não é o quantitativo de médicos, 

mas sim a sua distribuição no país. Segundo produção do Conselho Federal de 

Medicina (2015), 

[...] as capitais das 27 unidades da federação reúnem 55,24% dos registros 
de médicos, mas a população dessas cidades representa apenas 23,80% 
do total do país. De outro lado, todo o interior – 5.543 municípios, excluindo-
se as capitais – tem 44,76% dos médicos enquanto sua população soma 
76,2% do total nacional. Essa diferença reflete diretamente na razão de 
médicos por 1.000 habitantes: as capitais têm taxa de 4,84, enquanto no 
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interior há 1,23 médico por 1.000 moradores, diferença de quatro vezes 
entre um e outro (Scheffer, M. et al. 2015, p.50) (13). 

Essa distribuição irregular dos médicos no território nacional, concentrados 

mais nos grandes centros, em detrimento das localidades mais longínquas, dificulta 

o acesso de uma considerável parcela da população aos serviços de saúde, sendo, 

portanto, contraditória ao que determina a Constituição Federal de 1988 (14). Em 

1980, a relação era de 1,13 médico para cada grupo de mil habitantes no Brasil, 

aumentando para 1,48 em 1990; para 1,71 em 2000; e atingindo 1,95, em 2011. Ou 

seja, entre 1980 e 2011, houve um aumento de setenta e dois por cento (72%) na 

razão médico/habitantes. O que se observou, entretanto, foi uma forte concentração 

de profissionais nas regiões Sudeste (1/455 habitantes), Sul (1/615) e Centro-Oeste 

(1/640), enquanto as regiões Nordeste e Norte apresentam relação média de 

1/1.063 e de 1/1.345 habitantes, respectivamente (15). 

O cenário de desequilíbrio na distribuição de médicos pode ser também 

analisado através de outro estudo sobre demografia médica publicado em 2015, que 

analisou a distribuição de médicos no Brasil. Os dados desta pesquisa permitem 

observar que os brasileiros que moram nas regiões Sul e Sudeste contam, em 

média, com duas vezes mais médicos que os habitantes do Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste, excluindo-se o Distrito Federal. Este estudo também evidenciou que a 

população que vive em qualquer capital do país conta em média com duas vezes 

mais médicos do que os residentes em outras regiões de um mesmo Estado da 

Federação (13). 

Assim, é notório que políticas públicas sejam desenvolvidas para suprir esta 

razão de médicos por 1.000 habitantes nas regiões menos favorecidas. Entendendo 

esta dificuldade de provimento e fixação de profissionais no interior do país, o PMM 

estabeleceu como estratégias: 

a melhoria em infraestrutura e equipamentos para a saúde; a expansão do 
número de vagas de graduação em medicina e de especialização/residência 
médica; o aprimoramento da formação médica no Brasil e o provimento 
imediato de médicos nas regiões prioritárias do SUS (BRASIL, 2013). 
 

A expansão do número de vagas de graduação em medicina, um das 

estratégias do PMM, possibilitou a criação da EMCM. Entretanto, apenas ter um 

curso em determinada localidade não garantiria que o egresso quisesse permanecer 

na região após se formar. Pensando nesta possibilidade a UFRN criou e 
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implementou o Argumento de Inclusão Regional (AIR). Esta política afirmativa é 

direcionada aos estudantes que concluíram o ensino fundamental e cursaram todo o 

ensino médio em escolas regulares e presenciais das microrregiões onde se 

localizam campus da UFRN (excluída a região metropolitana de Natal). O AIR segue 

a classificação geográfica definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e contempla estudantes oriundos das microrregiões Borborema Potiguar 

(RN), Seridó Oriental (RN) e Seridó Ocidental (RN) e das microrregiões vizinhas 

Serra de Santana (RN), Angicos (RN), Agreste Potiguar (RN), Vale do Açu (RN), 

Seridó Ocidental Paraibano (PB), Seridó Oriental Paraibano (PB), Curimataú 

Ocidental (PB), Curimataú Oriental (PB), Patos (PB), Sousa (PB) e Catolé do Rocha 

(PB) (17). 

O AIR corresponde a um acréscimo de 20% (vinte por cento) na nota do 

candidato no SiSU, para atender as especificações citadas anteriormente. Tendo 

como base os resultados de experiências adotadas em outros países, o fundamento 

é que esta estratégia aumentará a possibilidade de ingresso de estudantes da região 

na conformação das turmas, contribuindo para uma maior fixação dos egressos dos 

cursos nas cidades do interior. O AIR impacta, portanto, na proposta da EMCM em 

seu mandato de responsabilidade social para contribuir com a melhoria da saúde da 

população e das comunidades de nossa região e, principalmente, no perfil do 

estudante da EMCM. 

4.3 Perfil do estudante da EMCM  

Conhecer o perfil do estudante interessa à instituição de ensino, 

principalmente se tratando de uma escola onde a maioria das atividades curriculares 

acontece em pequenos grupos e as metodologias de ensino predominantes são 

centradas nos estudantes. As estratégias de ensino utilizadas na EMCM permitem a 

construção de abordagens educacionais para ir de encontro às necessidades que a 

sociedade contemporânea exige, o que corresponde a um profissional bem 

preparado tecnicamente, dotado de espírito crítico e motivado a revisar 

permanentemente a sua própria prática. 

Tendo em vista o processo em curso de implantação de um projeto 

pedagógico inovador e construído de acordo com as DCNs atuais, justifica-se a 
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realização do presente estudo, cujo objeto centrou-se na análise do perfil dos 

estudantes das primeiras turmas do curso de Medicina da EMCM-UFRN. 

O questionário, enviado aos 120 discentes da EMCM, foi respondido por 93 

alunos o que corresponde a um percentual de 77,5% dos alunos das três primeiras 

turmas da instituição. Cada turma é composta por 40 alunos matriculados, 

frequentando regularmente o curso. O maior percentual de adesão foi obtido junto 

aos alunos da primeira turma (TABELA 1). 

 

TABELA 1- Distribuição dos alunos da Escola Multicampi de Ciências Médicas de 
acordo com o ano de ingresso. 
 
Ano de ingresso                                          n                                      % 

2014                                                             35                                   37,6 

2015                                                             30                                   32,3 

2016                                                             28                                   30,1 

Total                                                            93                                 100,0 

FONTE: dados do estudo. 

Na descrição do perfil sociodemográfico dos estudantes da EMCM/UFRN, 

observou-se predomínio dos estudantes do sexo masculino (TABELA 02). Esse 

resultado é semelhante ao encontrado em estudo realizado entre os estudantes de 

medicina da UERN, onde os alunos do sexo masculino correspondem a 58,3% (18).  

Nesse quesito encontramos algumas estatísticas divergentes de outros estudos 

nacionais, pois em algumas IES há um equilíbrio entre o percentual de alunos do 

sexo masculino e do sexo feminino, ou as mulheres já são a maioria (19,20).  
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TABELA 2 - Perfil socioeconômico e demográfico dos estudantes de medicina da 
Escola Multicampi de Ciências Médicas.  

Variáveis investigadas   Análise descritiva  
Idade (anos)                                                                     (µ±dp) 
Idade Mínima = 18 Idade Máxima = 44                              22.4 ± 4.6 
 Frequência (%)  
Sexo   
Masculino 59,13 
Feminino   40,87 
Raça/Etnia   
Negra 6,5 
Parda 46.2 
Branca  47.3 
Estado civil   
Casado/União Estável                                                                5,4 
Divorciado 2,2 
Solteiro   92,4 
Filhos   
Não    94,6 
Sim 5,4 
Estado de origem   
Ceará 4,3 
Distrito Federal                                                                           1,1 
Goiás   1,1 
Pará   1,1 
Paraíba 23,7 
Paraná 2,2 
Rio Grande do Norte                                                                61,3 
Roraima 1,1 
São Paulo                                                                 4,3 
Outro curso superior   
Não, nenhum                                                                            48,4 
Sim, incompleto                                                                        45,2 
Sim, completo                                                            6,4 
Atividade não acadêmica remunerada   
Sim, estou trabalhando                                                              9,7 
Sim, já trabalhei, mas não estou trabalhando                          20,4 
Não, nunca exerci atividade remunerada                    69,9 
Tipo de escola que cursou o ensino médio   
Somente Escola Pública                                                          47,3 
Somente Escola Particular                                                      50,5 
Maior parte Escola Particular                                     2,2 
Políticas afir mativas   
Cota Regional (AIR)                                                                 51,6 
Cota Social                                                                               46,2 
Nenhuma 2,2 
Renda familiar   
Até 1 salário Mínimo                                                                  4,3 
Maior que 1 e < 2 salários mínimos                                         17,2 
Entre 2 e 5 salários mínimos                                                    38,7 
Maior que 5 e ≤ 10 salários                                                      24,7 
Maior que 10 salários                                                                 7,5 
Não Respondeu                                                                         7,5 
FONTE: dados do estudo. 
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 Em relação ao quesito raça/etnia (TABELA 2), observamos que a soma dos 

estudantes de medicina da EMCM que se autodeclararam pardos (46,2 %) e negros 

(6,4 %), ultrapassa o percentual dos que se autodeclararam brancos (47,3 %). Em 

outros cursos de medicina, como os da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN) e Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) há um maior 

percentual de graduandos que se declararam brancos, o que ocorre na maioria dos 

cursos médicos no Brasil (17,19, 20). O curso de medicina, historicamente visto 

como elitista, se mostra mais inclusivo entre as turmas da EMCM, quando se 

observa que o número de alunos que se autodeclararam pardos e negros 

corresponde a 52,6% do total (TABELA 2).  

A totalidade dos alunos da EMCM tem nacionalidade brasileira, com média de 

idade de 22,1 anos. A média de idade entre os estudantes do sexo masculino é 

superior à média de idade dos alunos do sexo feminino. Comparando a idade dos 

estudantes por turma, a média é mais alta na primeira turma e mais baixa na terceira 

turma (TABELA 3). 

 

TABELA 3 - Análise da média de idade entre grupos dos estudantes de medicina da 
Escola Multicampi de Ciências Médicas. 

                                                                    Idade                                     p-valor  
Sexo   

Masculino                                               23,22 ± 5,6                                  0,03 

Feminino                                                21,05 ± 2,6 

Etnia 

Negra                                                     21,67 ± 3,2                                  0,72 

Parda                                                     22,75 ± 5,2 

Branca                                                   22,00 ± 4,4 

Ano de ingresso  

2014                                                      24,57 ± 5,9                                  0,001 

2015                                                      21,87 ± 3,7 

2016                                                      20,04 ± 2,38 

FONTE: dados do estudo. 
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Quanto à procedência dos alunos da EMCM, percebe-se que os mesmos são 

oriundos de oito estados, de quatro estados da federação, além do Distrito Federal. 

O que se observa, entretanto, é uma maior concentração de estudantes 

provenientes dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte (TABELA 2). 

Atribuímos esse resultado a um desdobramento positivo do Argumento de Inclusão 

Regional. 

Quanto ao estado civil, os alunos do curso de medicina da EMCM são, em 

sua maioria, solteiros (TABELA 2).  Achados semelhantes foram encontrados entre 

os estudantes de outras IES brasileiras (18,20). 

 Entre os alunos da EMCM apenas 5,4 % tem filhos (TABELA 2). Esse dado 

corrobora com os dados a nível nacional onde os alunos que não têm filhos 

correspondem a um percentual de 90,2% (18,20).  

Ao analisar a história escolar dos nossos alunos, encontra-se um predomínio 

dos estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas. Verifica-se que a 

maioria dos estudantes da EMCM (68,0%) cursou o ensino médio padrão, enquanto 

30% cursou ensino técnico, o percentual equivalente a 2% dos alunos não cursou 

ensino médio regular. (TABELA 2).  

Um expressivo número de alunos da EMCM já havia cursado parcialmente 

(45,1%) ou completamente (6,45%) outro curso superior. Por outro lado, o curso de 

medicina da EMCM foi a porta de entrada para a universidade, para 48,4% dos seus 

alunos (TABELA 2).  

Quando os estudantes foram indagados sobre experiências laborais prévias, 

observamos que um percentual de 9,67% exerce atividades não acadêmicas 

remuneradas, 20,4% já exerceu e 69,8% nunca exerceram qualquer atividade não 

acadêmica remunerada (TABELA 2). Esse resultado pode ser atribuído ao fato do 

curso de medicina funcionar em horário integral.  

Quando a abordagem foi sobre a renda do grupo familiar, o maior percentual 

de estudantes foi observado na faixa entre 2 e 5 salários mínimos (38,7%), 

merecendo destaque um percentual correspondente a 21,5% de estudantes com 

faixa de renda familiar abaixo de 2 salários (TABELA 2).  Esses achados contrastam 

com outros encontrados na literatura onde se observa nos cursos de medicina um 
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predomínio de alunos com renda familiar mais elevada (19,22). A adoção pela UFRN 

da política de cotas para alunos provenientes das escolas públicas e do Argumento 

de Inclusão Regional pode justificar o percentual expressivo de discentes com 

menor renda familiar na EMCM. 

Outro quesito analisado corresponde à distribuição dos estudantes de acordo 

com a auto declaração acerca de terem sido beneficiados por alguma política de 

ação afirmativa para entrada na Universidade. Observa-se que a grande maioria 

(97,8%) dos respondentes foi beneficiária de alguma política de inclusão para 

acesso ao curso de Medicina na EMCM-UFRN. Quando os dados são analisados 

estratificando-se as diferentes turmas, observamos que o AIR que foi utilizado para 

ingresso de 60% dos alunos da primeira turma (2014), caiu para 53,3% entre os 

alunos da segunda turma (2015) e na terceira turma o percentual de alunos que 

utilizaram o referido argumento caiu para 39,7%. Enquanto isso o inverso ocorreu 

com a cota social a qual foi utilizada por 37,1% dos alunos da primeira turma, 46,7% 

dos alunos da segunda turma e 57,1% dos alunos da terceira turma (TABELA 4). A 

análise continuada desses dados é importante para compreender a dinâmica da 

seleção das turmas e fomentar discussões sobre o AIR, no entanto, há que se 

destacar que os dados apresentados sofrem influência do perfil dos estudantes que 

responderam o questionário, o que não representa o universo de estudantes da 

EMCM-UFRN. Tal inconsistência explica, por exemplo, a presença de percentuais 

superiores a 50% em determinada turma para uma determinada política afirmativa, a 

saber 53,3% de beneficiários do AIR na turma 2015 e 57,1% de beneficiários da 

política de cotas na turma 2016. Tais números não representam de forma fidedigna 

o que de fato ocorre no processo seletivo da UFRN onde 50% das vagas 

obrigatoriamente são reservadas para a política de cotas, reservando-se a ampla 

concorrência (50% restantes) para aplicação do AIR. Outro fator que pode responder 

pela inconsistência desse dado diz respeito a possível viés de esquecimento por 

parte dos estudantes em relação ao quesito pesquisado.   

Segundo NASCIMENTO (2015), em pesquisa realizada com os alunos das 

duas primeiras turmas da EMCM, em que foi avaliado, entre outros dados, o 

percentual de alunos originários da região em que a Escola está sediada, foram 

encontrados os seguintes resultados:  na primeira turma (2014),  62,5% dos 40 

estudantes dessa turma eram originários das regiões beneficiadas com o Argumento 
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de Inclusão Regional, incluindo-se neste percentual alunos que foram beneficiados 

ou não com esta política de ação afirmativa. Na segunda turma do curso (2015), o 

percentual equivalente foi de 55% das 40 vagas ofertadas (23). 

TABELA 4 - Distribuição dos estudantes da Escola Multicampi de Ciências Médicas 
da UFRN, quanto à auto declaração sobre terem sido beneficiados com políticas de 
ações afirmativas para ingresso na Universidade. 

Ação afirmativa           Ano de ingresso da turma  Total  
 2014 2015 2016  

Política de Cotas 13 (37,1%) 14 (46,7%) 16 (57,1%) 43 (46,2%) 

Argumento Inclusão Regional 21 (60,0%) 16 (53,3%) 11 (39,3%) 48 (51,6%) 

Nenhuma 01 (2,9%) - 01 (3,6%) 02 (2,2%) 

Total 35 (100,0) 30 (100,0) 38 (100,0) 93 (100,0) 

FONTE: dados do estudo. 

 

Em relação ao quesito raça-etnia, baseado em dados cujo critério utilizado foi 

o de auto declaração, observamos uma distribuição equilibrada entre pardos (47,3%) 

e brancos (46,2%), com apenas 6,5% dos estudantes se autodeclarando como 

negros. Ao cruzarmos esse parâmetro com o da utilização de políticas de ações 

afirmativas para ingresso na Universidade, observamos que no estrato dos 

estudantes que se declararam como pardos 59,1% utilizaram cota social e 40,9% 

foram beneficiários do AIR. O inverso ocorreu com os alunos que se declararam 

brancos, em que 32,6% utilizaram cota social e 62,8 o AIR (TABELA 5).  

TABELA 5 - Distribuição dos estudantes da Escola Multicampi de Ciências Médicas, 
UFRN, quanto à utilização de políticas de ações afirmativas de acordo com a 
raça/etnia. 

Ação afirmativa          Auto declaração  quanto à raça  Total  

 Negros  Brancos  Pardos   

Política de Cotas 03 (50,0) 14 (32,6%) 26 (59,1%) 43 (46,2%) 

Argumento Inclusão Regional 03 (50,0) 27 (62,8%) 18 (40,9%) 48 (51,6%) 

Nenhuma - 02 (4,7%) - 02 (2,2%) 

Total 06 (100,0) 43 (100,0) 44 (100,0) 93 (100,0) 

FONTE: dados do estudo. 
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Uma observação relevante em relação às primeiras turmas da EMCM, e que 

pode ser decorrente da política de inclusão de alunos da região é a ausência de 

evasão escolar, não havendo, portanto, vagas ociosas.  

Outro aspecto analisado nessa pesquisa faz referência ao tipo de serviço de 

saúde utilizado pelos alunos da EMCM. Os estudantes que informaram serem 

usuários da rede pública correspondem a 64,5%, enquanto os que buscam 

atendimento na rede particular ou por convênios tipo seguro saúde correspondem a 

32,3%. Um percentual de 3,2 % de alunos procura ajuda informal de amigos ou 

familiares quando adoece (TABELA 6). 

 

TABELA 6 - Distribuição dos estudantes da Escola Multicampi de Ciências Médicas, 
UFRN, quanto à auto declaração sobre os serviços de saúde utilizados. 

Serviços de saúde                                                     n                                        % 

Rede pública                                                              60                                     64,5 

Rede privada                                                              30                                     32,3 

Ajuda informal de amigos                                           03                                     3,20 

ou familiares 

Total                                                                            93                                    100,0 

FONTE: dados do estudo. 

 

A análise dos dados obtidos nos permite concluir que o estudante de 

medicina da EMCM é em sua maioria do sexo masculino, solteiros e sem filhos, com 

média de idade de 22,1 anos e a soma dos que se autodeclararam pardos e negros 

ultrapassa o número dos brancos. A maioria dos discentes é proveniente dos 

estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, não exerce atividade remunerada e já 

havia cursado parcialmente ou concluído outro curso superior. Observa-se um leve 

predomínio de estudantes oriundos de escolas privadas. A renda familiar da maior 

parte dos alunos situa-se entre 2 e 5 salários mínimos, com percentual significativo 

de famílias com renda abaixo de 2 salários mínimos. A maioria dos graduandos é 

usuária do SUS e a quase totalidade foi beneficiária de alguma política de inclusão 

para acesso ao curso de Medicina na EMCM-UFRN.  
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5 APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS  DA SAÚDE 

 

O perfil do profissional médico que a sociedade contemporânea necessita, 

exige que as escolas médicas se apropriem das constantes necessidades de 

transformações do SUS, para formar profissionais capazes de ofertar um serviço de 

qualidade na assistência à saúde da população na direção da integralidade.   

Durante o desenvolvimento dessa pesquisa, tive a oportunidade de aprimorar 

os meus conhecimentos sobre a evolução das políticas públicas para a saúde no 

Brasil. Essa viagem, através da história, me possibilitou compreender, de uma forma 

mais crítica, os acontecimentos que influenciaram o desenvolvimento do SUS.  

Essa experiência acadêmica se reveste de um significado especial para mim, 

enquanto docente de um curso médico, formador de recursos humanos para o SUS, 

e tem contribuído, significativamente, para a minha compreensão sobre como as 

escolas de medicina podem colaborar para uma melhoria na assistência à saúde da 

população brasileira, especialmente aquela que procura os serviços do SUS.  

O curso de medicina da EMCM/UFRN foi criado com a missão de contribuir 

para a oferta de médicos em área de reconhecida carência desses profissionais. 

Dispondo de um Projeto Pedagógico baseado nas novas DCNs, o maior desafio da 

EMCM é formar médicos para a região, com competências necessárias para atender 

as principais demandas dos usuários dos serviços do SUS, em todos os níveis de 

atenção.  

O predomínio de estudantes das cidades circunvizinhas, entre os alunos da 

EMCM, indica uma expectativa positiva de uma maior oferta de médicos para a 

região em um futuro próximo. Resta-nos esperar a graduação desses discentes e 

observar a disponibilidade dos egressos em permanecer em cidades do interior, 

condição necessária para melhorar os indicadores de saúde das populações mais 

desassistidas.  

Fazer parte de uma escola de medicina, especialmente no seu período de 

implantação, não é tarefa fácil e requer uma preparação do seu quadro de 

funcionários para enfrentamento das dificuldades. Vejo o Mestrado Profissional em 

Ensino na Saúde como um importante instrumento a serviço de uma melhor 
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qualificação profissional. Os conhecimentos adquiridos já estão sendo utilizados 

para incrementar a minha atuação docente, tanto no eixo de ensino como nos de 

pesquisa e extensão.   

A expectativa é que o conhecimento mais amplo do corpo discente da EMCM 

possa contribuir para subsidiar estratégias pedagógicas direcionadas a manter o 

graduando da EMCM motivado e consciente de sua responsabilidade, enquanto 

futuro egresso de uma escola cujo propósito é formar médicos com conhecimentos, 

habilidades e atitudes imprescindíveis para exercer uma medicina voltada para as 

necessidades dos usuários, especialmente aqueles da rede de saúde do SUS.  

Como produto dessa pesquisa estamos escrevendo um artigo científico sobre 

o perfil de estudantes da EMCM e elaborando um material didático com informações 

sobre a escola, de forma a orientar os candidatos interessados em ingressar no 

curso, com o intuito de promover uma melhor compreensão sobre o contexto em que 

essa escola foi criada, o projeto pedagógico do curso, e a importância dessa escola 

para o desenvolvimento da nossa região.  
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ANEXO 1 

Aprovação CEP :  A presente pesuisa faz parte deste projeto maior : 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

ANEXO 2  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Meu nome é Joelia Celeste Vieira Germano, sou professora do Curso de Medicina da Escola 
Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte/UFRN.  Você está sendo convidado(a) a 
participar da pesquisa referente à minha Tese de Mestrado: “Avaliação do Perfil dos Alunos do Curso 
de Medicina da Escola Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte/UFRN”. 

 

A justificativa desse trabalho é conhecer o perfil socioeconômico dos estudantes do curso de 
medicina da EMCM, analisar o impacto da adoção das políticas de cotas e do Argumento de Inclusão 
Regional sobre a composição da turma e obter informações sobre os conhecimentos prévios dos 
discentes sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em medicina e 
sobre o projeto pedagógico instituído no curso. Pretende-se com isso, fornecer subsídios, durante a 
fase de implantação do curso, para elaboração de propostas de intervenção voltadas para garantir a 
permanência dos alunos e a qualidade do aprendizado. 

 

Será utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário auto aplicativo, a ser preenchido 
on-line. Não há necessidade de identificação. A sua participação é voluntária. 

 

Disponho-me a esclarecer, qualquer aspecto relacionado à pesquisa, durante o desenvolvimento e ao 
seu término.  

 

Caso julgue necessário, você também pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 
de Ciências da Saúde do Trairi-CEP/FACISA Rua Trairi, s/n- Centro CEP 59200000 – Santa Cruz/RN 
Fone: (84) 32916953- E-mail: cep@facisa.ufrn.br  

 

Você não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar desse estudo. 

Agradeço a sua atenção e a sua participação! 
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ANEXO 3  QUESTIONÁRIO  
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