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Resolvi fazer residência em MFC
• MFC não é médico de postinho? Não é 

médico da ESF?
• É a mesma coisa que o médico de 

antigamente, que ia na casa das 
pessoas?

• Eu seria um melhor MFC se tivesse 
muitos anos para estudar e assim fizesse 
as residências de clínica médica, 
pediatria, gineco/obstetrícia e 
psiquiatria, ao invés de fazer MFC?

• MFC é especialista em que mesmo?



Não é médico de postinho, médico da ESF?



É a mesma coisa que o médico de antigamente, que ia na casa das 
pessoas?



Não seria melhor fazer várias residências ao invés de MFC?



MFC é especialista em 
que mesmo?



Médico de Família e Comunidade: Especialista em pessoas



Breve história da MFC



Medicina até o início do século XIX



Século XIX: Proliferação de faculdades de medicina



Século XIX: Era do clínico geral



Relatório Flexner



Primeira 
metade do 
século XX

Crescimento das especialidades e 
rápida evolução do conhecimento 
científico da medicina como um todo

Declínio da clínica geral

Desumanização da medicina



Segunda 
metade do 
século XX

Ressurgimento da clínica geral, agora na 
maioria dos países com o nome de medicina 
de família, por vezes com o nome Medicina de 
Família e Comunidade.

Mudança de nome para diferenciar da 
medicina obsoleta e com pouco rigor científico 
que caracterizava a clínica geral de 
antigamente, destacando a medicina de família 
como especialidade médica generalista que 
incorporou os avanços da medicina.



Evolução dos 
sistemas de 
saúde:
Relatório Dawson



Declaração de Alma Ata, 1978





Evolução da ESF



Contribuições da ESF para desfechos de 
saúde no Brasil

• Redução da mortalidade infantil
• Redução de internações hospitalares
• Redução de mortalidade e de internação por doenças 

cardiovasculares e AVC
• Diminui as iniquidades na saúde



Na maioria dos países, a MFC é a especialidade 
médica da atenção primária à saúde



Particularidades da APS

• Acompanha as pessoas ao longo do tempo
• Cuida de pessoas independentemente de terem ou não um problema 

de saúde ou de quais problemas de saúde elas têm
• Atende as pessoas inseridas em seu contexto biopsicossocial
• Cuida de problemas indiferenciados ou em suas manifestações 

iniciais, muitas vezes autolimitados
• Manejo integrado das multimorbidades
• Coordena o cuidado das pessoas nos múltiplos pontos da rede de 

atenção à saúde



Barbara Starfield

1932-2011



Atributos da Atenção Primária

APS de qualidade Longitudinalidade

Acesso

Coordenação do 
cuidado

Abrangência do 
cuidado



Avaliação dos Atributos da APS



Evidências

• Menos internações por asma, diabetes e DPOC
• Menor mortalidade por doença arterial coronariana, doença 

cerebrovascular, asma, DPOC
• Maior continuidade do cuidado associada a menor desigualdade na 

saúde auto-aferida
• Maior estrutura para a APS associada a maior custo, porém maior 

abrangência do cuidado associada a menor velocidade de aumento 
de custos

Kringos DS 
et al. Europe’s strong primary care systems are linked to better population health but also to higher health spending. 
Health Affairs, 32, no 4, 2013.



Menos APSMais APS

Inglaterra

Holanda

Finlândia

EUA

Alemanha

Bélgica
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Suécia

Canadá

Espanha

Fonte: Phillips, R. Starfield, B. Why Does a U.S. Primary Care Physician Workforce Crisis Matter? Am Fam            Physician. 2003 Oct 15;68(8):1494-
1500







A formação em MFC

Fontes: CFM Demografia médica, 2018; OCDE Health at a Glance, 2015.



A formação em MFC

Fontes: Comissão Nacional de Residência Médica; SBMFC



Escopo da Medicina de Família e Comunidade
 Saúde da criança
 Saúde do adolescente
 Saúde da mulher grávida
 Saúde da mulher não-grávida
 Saúde do homem
 Saúde do idoso
 Saúde mental
 Procedimentos cirúrgicos
 Saúde da família
 Saúde da comunidade

Saúde integral de 
pessoas, famílias e 
comunidades



Áreas de Conhecimento em MFC

• Conhecimento clínico
• Conhecimento relacionado às ferramentas da MFC (método clínico

centrado na pessoa, abordagem familiar, abordagem comunitária, 
entrevista motivacional, habilidades de comunicação)

• Conhecimentos do campo da APS (atributos da APS, funcionamento
do SUS, epidemiologia clínica, etc.)





Médico de Família e Comunidade: Especialista em pessoas



Método Clínico Centrado na Pessoa

Stewart M et al. Patient centered medicine. 3rd edition. 2013.



ECOLOGIA 
DOS 

CUIDADOS 
MÉDICOS



Do sintoma à busca pelo 
atendimento médico

SINTOMA

AUTOCUIDADO FONTES INFORMAIS
DE CUIDADO

BUSCA POR
CUIDADO MÉDICO

DECISÃO DO PACIENTE DE COMO CODIFICAR SEUS SINTOMAS EM PALAVRAS:
- Que sintomas priorizar

- Que linguagem usar
- Como expressar as emoções associadas aos sintomas

CONTEXTO



PROCURAR ATENDIMENTO MÉDICO É UM 
COMPORTAMENTO MOTIVADO

MOTIVAÇÃO 
INTRÍNSECA

MOTIVAÇÃO 
EXTRÍNSECA



PROCURAR ATENDIMENTO MÉDICO É UM 
COMPORTAMENTO MOTIVADO

IDEIAS
PREOCUPAÇÕES
EXPECTATIVAS



PROCURAR ATENDIMENTO MÉDICO É UM 
COMPORTAMENTO MOTIVADO



PROCURAR ATENDIMENTO MÉDICO É UM 
COMPORTAMENTO MOTIVADO

REFLITAM: QUAIS CARACTERÍSTICAS PESSOAIS 
DO MÉDICO OU DA UNIDADE DE SAÚDE PODEM 

AFETAR ESSA MOTIVAÇÃO PARA QUE O 
PACIENTE CONSULTE COM VOCÊS?



ENCONTRO ENTRE DOIS ESPECIALISTAS

Especialista em:

- Sua história de vida
- O que está sentindo
- O que está 

motivado a fazer
- O que já funcionou

Especialista em:

- Encontros prévios 
com este paciente

- Manejo de 
pacientes com 
queixas 
semelhantes

- Conhecimento 
médico



Josefa
73 anos

Hipertensa
Diabética

Insuficiência cardíaca
Catarata

DPOC
Tabagista

Luto patológico
Transtorno de ansiedade

Analfabeta





CEFALEIA
TONTURA

TAQUICARDIA
TREMORES

APERTO NO PEITO
ELEVAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL



Do sintoma à busca pelo 
atendimento médico

SINTOMA

AUTOCUIDADO FONTES INFORMAIS
DE CUIDADO

BUSCA POR
CUIDADO MÉDICO

DECISÃO DO PACIENTE DE COMO CODIFICAR SEUS SINTOMAS EM PALAVRAS:
- Que sintomas priorizar

- Que linguagem usar
- Como expressar as emoções associadas aos sintomas

CONTEXTO



Fatores que determinam a forma de 
comunicação dos sintomas

• Personalidade do paciente
• Vínculo prévio com o profissional
• Cultura local
• História prévia pessoal ou familiar de transtornos 

mentais
• Facilidade de acesso aos serviços de saúde
• Abertura do profissional de saúde para a expressão 

de problemas emocionais



Que condutas 
poderíamos esperar do 

médico nesse caso?



Júlia e João
16 anos e
1 ano

Tosse e secreção 
nasal no João

Júlia teve sífilis na gestação de João, 
adequadamente tratada

Atualmente Júlia está com DIU
João apresenta bom crescimento e 

desenvolvimento neuropsicomotor
Múltiplas consultas por resfriados, 

gastroenterites e choro do bebê, 
sempre com exame físico normal

Júlia sai das consultas sempre satisfeita



Não conseguiu atendimento, pois a 
agenda estava cheia

QUAIS OS 
APRENDIZADOS 

DESSE CASO?



DOR LOMBAR
Marina
26 anos

Dor lombar e cervical crônicas
Cefaleia tensional crônica

Ansiedade e depressão
Tentativa de abuso sexual aos 16 anos

Melhor amiga teve morte violenta há 2 anos
Assédio moral no trabalho

Afastada pelo INSS



DISCUSSÃO DO CASO



Cronificação da dor lombar inespecífica









QUAL O PLANO TERAPÊUTICO?



Vera
53 anos

Renovar as receitas, pois as 
medicações acabaram há 1 

semana.

Hipertensão
Diabetes

Obesidade grau 2
Tabagista

Artrose de joelhos
Insuficiência venosa crônica

Úlcera venosa quase cicatrizando
Má adesão

Violência psicológica e física pela filha
Desempregada

Analfabeta



Você e sua 
equipe









Poder do médico



Este é o meu 
cachorro, o meu 
gato e o meu ego.



COMO VOCÊS MANEJARIAM?
POR ONDE COMEÇAR?



Diferentes olhares fixos



O olhar do generalista



MFC faz coordenação do 
cuidado



The Gatekeeper 
and the Wizard: a 

fairy tale

Nigel Mathers, 
Paul Hodgkin

BMJ VOLUME 298 21 
JANUARY 1989



Episódios de Cuidado



Acompanhamento na APS: Dona Maria

VIDA (Dona 
Maria)

DIABETES
ARTROSE JOELHO

HIPERTENSÃO

FOGACHOS
TUBERCULOSE

DEPRESSÃO

OBESIDADE

T1 T2 T3 T4 T5



São realmente doenças isoladas?

OBESIDADE

DIABETES HIPERTENSÃO

ARTROSE DE
JOELHOS

SEDENTARISMO



Multimorbidades

Barnett K, et al. Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and 
medical education: a cross-sectional study. Lancet. 2012;380(9836):37-43.

Apresentador
Notas de apresentação
O mais comum é o paciente apresentar múltiplas morbidades simultaneamente. Como mostra esse estudo escocês, na medida em que a população envelhece, aumentam as multimorbidades.



Condições crônicas
• Na minha população tenho:

• 100 pessoas com diabetes
• 500 pessoas hipertensas
• 200 pessoas com asma
• 30 gestantes
• 60 crianças com menos de 1 ano
• 30 pessoas com diagnóstico de esquizofrenia
• 20 pessoas com tuberculose
• 1500 mulheres em idade fértil



Ferramentas para cuidados de 
condições crônicas

•Gestão da Condição de Saúde
•Gestão de caso

Apresentador
Notas de apresentação
Dois conceitos importantes quando falamos de atenção às condições crônicas são a gestão da condição de saúde e a gestão de caso.



Modelo de Cuidados Crônicos



Modelo da Pirâmide de Riscos



Relatórios



Autocuidado apoiado



Barreiras para o autocuidado

• Psicológicas
• Depressão
• Sofrimento mental inespecífico

• Cognitivas
• Baixa escolaridade, demência, retardo mental
• Baixo alfabetismo sanitário

• Físicas
• Dor, dispneia, dificuldade para locomoção

• Sociais
• Baixo apoio familiar, baixa renda



OBRIGADO!!!
msduncan81@gmail.com
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