Expansão de vagas de medicina
• Lei 12.871/2013 institui o Chamamento
Público prévio a autorização de
funcionamento de curso de medicina
• Edital nº 03/2013 Chamamento Público
para implantação de curso de medicina por
Instituição de Educação Superior Privada
selecionou 39 municípios.

Expansão de vagas de medicina
• Edital nº 6/2014 Seleção de mantenedoras de
Instituições de Educação Superior – IES
resultado em 10/07
• Edital nº1/2015 Segundo Edital de
Chamamento Público de municípios para
implantação de curso de graduação em
Medicina por instituições de educação
superior privadas.

Processo Decisório - Edital nº 6/2015
Admissibilidade de Participação - 216 inscritos - 205 aceitas

Habilitação da Mantenedora – 115 habilitadas
- avaliação da capacidade econômico financeira e da regularidade
jurídica e fiscal da mantenedora (etapa eliminatória)
- análise da experiência regulatória (etapa eliminatória e
classificatória)
Análise e Classificação da Proposta – 5 melhores propostas por
município
- Projeto pedagógico, planos de formação e desenvolvimento da
docência, de infraestrutura, de contrapartida, de implantação de
residências e bolsas para alunos.

Resultado preliminar
36 municípios tiveram proposta selecionada
3 municípios não tiveram proposta selecionada :
São Leopoldo - RS; Limeira - SP e Tucuruí - PA
Prazo para recursos : 22 de julho de 2015
Resultado dos recursos: 28 de agosto de 2015

Implantação em até 18 meses
2.290 novas vagas de Medicina

Próximos Passos - Edital nº 01/15

• Verificação in loco

- 24 municípios selecionados até

agosto/2015

• Chamamento das instituições mantenedoras

Vagas de Graduação
GRADUAÇÃO

META

RESULTADO

Vagas de Graduação –
Universidades federais

3.615 vagas até 2017

1.690 vagas até junho de
2014

Vagas de Graduação –
instituições privadas

7.832 vagas até 2017

3.398 vagas até junho de
2015.

11.447 vagas até 2017

5.088 vagas em maio de
2015. Há ainda 4.447 vagas
previstas para 2015 (editais)

Vagas de Graduação - total

Graduação em medicina: situação atual e
previsão de expansão
Evolução da relação vaga de graduação em medicina

autorizadas e previstas por 10.000 habitantes
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Fonte: MEC – SERES /SESU - IBGE
As vagas foram consideradas existentes a partir do ato autorizativo. Os dados populacionais foram baseados em dados do
IBGE e suas projetções.
*Contempla a previsão de autorização de vagas do primeiro edital.
** Contempla a previsão de vagas no segundo edital de municipios.

Programa Mais Médicos – Edital de Reposição
Médicos CRM Brasil
Elegíveis

Aderidos

%

337 Vagas

276 Vagas

81,9% das vagas
confirmadas

236 municípios

200 municípios

84,7% dos municípios
confirmaram vagas

1.410 Médicos Inscritos
Apenas 1 município sem candidato
824 (58,4%) Médicos selecionaram municípios

Próximos Passos
CRONOGRAMA
23/07 (18 H)

Publicação do resultado parcial

28/07

Publicação do resultado final (após análise dos recursos)

28 a 31/07

Ida do profissional ao município e validação pelo gestor no SGP

03/08

Início das atividades

03 a 10/08

Homologação no SGP (médicos não homologados serão excluídos)

13/08

Publicação vagas remanescentes (2ª chamada médicos CRM Brasil)

18/08

Publicação do resultado final 2ª chamada (após análise dos recursos)

01/09

Início das atividades 2ª chamada CRM Brasil

Cronograma disponível no endereço eletrônico http://maismedicos.saude.gov.br/

PROGRAMA MAIS MÉDICOS RESIDÊNCIA
OBJETIVOS
• Universalizar a residência, garantindo uma vaga de acesso
direto para cada egresso de medicina
• Criar 16.500 vagas de residência em Medicina Geral de Família
e Comunidade até 2020
• Prover médicos para o SUS nas especialidades prioritárias
• Qualificar a estrutura das unidades de saúde responsáveis pela
formação
• Promover a qualificação da preceptoria

PROGRAMA MAIS MÉDICOS RESIDÊNCIA
Requisitos para Implantação do Programa RMGFC
Os PMGFC deverão contemplar especificidades do Sistema
Único de Saúde - SUS, como as atuações na área de:
Urgência e Emergência

Saúde Coletiva

Atenção Domiciliar

Clínica Geral Integral em todos os ciclos de vida

Saúde Mental

Atenção Básica
Educação Popular em Saúde e Participação Social

Os PRMGFC deverão garantir a diversidade de espaços de formação, tais como:
ambulatoriais, comunitários, domiciliares, hospitalares, de pronto-atendimento, de
gestão em saúde, de atenção psicossocial e de acesso a meios diagnósticos.

PROGRAMA MAIS MÉDICOS RESIDÊNCIA
ESTRATÉGIAS

1. Expansão de vagas pelas Instituições de Ensino
(criadas antes e após o MM) junto aos municípios

2. Expansão de vagas de RMGFC pelos gestores
municipais, estaduais e Escolas de Saúde Pública
3. Criação de vagas no Programa Nacional de
Residência em Medicina Geral de Família e
Comunidade (desenvolvido pelo MS)

Oficina Mais Médicos Residência
01.07.2015
A oficina contou com a participação do
CONASEMS e de municípios que implantaram
programas de Residência de Medicina Geral
de Família e Comunidade.
Discussão de diretrizes e estratégias para
implantação dos PRMGFC pelos municípios
brasileiros.

Constituição de um Grupo de Trabalho para
apoiar este processo

Outros grandes desafios

Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação na
Saúde/MS
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