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RESUMO 
 

O tema saúde mental, ganha cada dia mais forças dentro das universidades médicas, fato colaborado pela 
vigência das novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina, a qual 
estabeleceu o aumento da carga horária do internato, relativo à Saúde Mental.  Dessa forma, há a influência 
na constituição e na formulação do processo seletivo de especialização médica, que conseguintemente 
deveriam elevar a quantidade de questões abordando a psiquiatria em outras áreas do conhecimento. O 
projeto em questão visa analisar, através de uma pesquisa documental, comparativa dos últimos 10 anos, as 
provas de residência médica, para verificar se as instituições referências estão seguindo as novas diretrizes 
do Ministério da Saúde em relação a questões que abordam Saúde Mental.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Especialização médica; Processo Seletivo; Psiquiatria. 

 

1      INTRODUÇÃO 
 

O modelo curricular tradicional do ensino médico permite o destaque do aspecto 
biológico e a desagregação dos conhecimentos, com consequente desconsideração do 
restante dos determinantes do processo saúde-doença, como a relação médico-paciente, 
quanto o vínculo e o cuidado ao sujeito. Além disso, esse modelo não incentiva 
corretamente o desenvolvimento de autonomia, capacidade de análise, julgamento e 
avaliação, bem como raciocínio crítico, investigativo e criativo. (GOMES, ANDRÉIA et.al, 
2011). 

Objetivando inverter esse quadro, a atual resolução institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Graduação em Medicina (DCNs), em 2014, a serem observadas na 
organização, desenvolvimento e avaliação do Curso de Medicina, no âmbito das 
Instituições de Educação Superior (IES) do Brasil. As DCNs do Curso de Graduação em 
Medicina estabelecem os princípios, os fundamentos, as metodologias, as condições, os 
procedimentos e as finalidades da formação em Medicina. (DIRETRIZES CURRICULARES 
NACIONAIS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA, 2014). 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Do Curso De Graduação em 
Medicina (2014), o graduado em Medicina terá formação geral, humanista, crítica, reflexiva 
e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção do processo saúde-
doença, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos 
âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da 
cidadania e da dignidade humana, objetivando-se como promotor da saúde integral do ser 
humano. Assim, visa à formação do médico capaz de empreender ações de gerenciamento 
e administração para promover bem-estar da comunidade.   

As Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico que orientarão o Curso de 
Graduação em Medicina deverão contribuir para a compreensão, interpretação, 
preservação, reforço, fomento e difusão das culturas e práticas nacionais e regionais, 
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inseridas nos contextos internacionais e históricos, respeitando o pluralismo de concepções 
e a diversidade cultural. (DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM MEDICINA, 2014). 

Diante disso, a formação do graduado em Medicina desdobrar-se-á em nas 
seguintes áreas:  

I - Atenção à Saúde;  
II - Gestão em Saúde;  
III - Educação na Saúde. 
Desse modo, o conteúdo ensinado durante o curso se torna fundamental para a 

formação médica, sendo que estes devem estar relacionados com todo o processo saúde-
doença do cidadão, da família e da comunidade e referenciados na realidade 
epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade das ações do cuidar em 
saúde, contemplando a compreensão e domínio da propedêutica médica (DIRETRIZES 
CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA, 2014). 

Através da abordagem dos problemas de saúde recorrentes na atenção primária, na 
urgência e na emergência e na prevenção de riscos e danos, visando à melhoria dos 
indicadores de morbidade e de mortalidade, por um profissional médico generalista, 
propositivo e resolutivo (DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM MEDICINA, 2014). 

Assim sendo, se faz extremamente necessário na formação médica, o conhecimento 
sobre Saúde mental, em virtude de esta estar relacionada à forma como a pessoa reage às 
exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, 
ideias e emoções, sendo algo intrínseco e essencial para a integralidade da saúde do 
indivíduo. (SECRETARIA DA SAÚDE DO PARANÁ, 2014). 

A estrutura do Curso de Graduação em Medicina deve promover a integração do 
currículo, por meio da articulação entre teoria e prática, as instituições formadoras e as 
prestadoras de serviços, entre as distintas áreas de conhecimento, entre os aspectos 
objetivos, subjetivos e conjunturais, em um processo de formação flexível e 
interprofissional, coadunando problemas reais de saúde da população. (DIRETRIZES 
CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA, 2014). 

Por isso, a formação em Medicina incluirá, como etapa integrante da graduação, 
estágio curricular obrigatório de treinamento em serviço, em regime de internato, sob 
supervisão em serviços próprios, conveniados ou em regime de parcerias estabelecidas 
por meio de Contrato Organizativo da Ação Pública Ensino-Saúde com as Secretarias 
Municipais e Estaduais de Saúde (DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA, 2014). 

O mínimo de 30% (trinta por cento) da carga horária prevista para o internato médico 
da Graduação em Medicina será desenvolvido na Atenção Básica e em Serviço de Urgência 
e Emergência do SUS, respeitando-se o mínimo de dois anos deste internato. Na qual as 
atividades do regime de internato voltadas para a Atenção Básica devem ser coordenadas 
e voltadas para a área da Medicina Geral de Família e Comunidade (DIRETRIZES 
CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA, 2014). 

Os 70% (setenta por cento) da carga horária restante do internato incluirá, 
necessariamente, aspectos essenciais das áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia-
Obstetrícia, Pediatria, Saúde Coletiva e Saúde Mental (DIRETRIZES CURRICULARES 
NACIONAIS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA, 2014). 

A implantação e desenvolvimento das DCNs do Curso de Graduação em Medicina 
deverão ser acompanhados, monitoradas e permanentemente avaliadas, a fim de 
acompanhar os processos e permitir os ajustes que se fizerem necessários ao seu 
aperfeiçoamento (DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM MEDICINA, 2014). 
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Os alunos da Graduação em Medicina devem passar por uma avaliação específica, 
de caráter obrigatório e classificatório para os programas de Residência Médica, 
credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), sendo sua 
realização de âmbito nacional (DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO 
DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA, 2014). 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina 
(2014), esta avaliação será feita com instrumentos e métodos que avaliem conhecimentos, 
habilidades, conteúdos curriculares desenvolvidos e atitudes, a cada dois anos, pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no âmbito 
do Sistema Federal de Ensino, seguindo as novas Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Graduação em Medicina. 

Instituída pelo Decreto nº 80.281, de cinco de setembro de 1977, a residência médica 
é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de curso 
de especialização. Funciona em instituições de saúde, sob a orientação de profissionais 
médicos de elevada qualificação ética e profissional, sendo considerado o “padrão ouro” da 
especialização médica.  (DECRETO Nº 80.281, 1977). 

Os Programas de Residência Médica (PRM), contam com uma seleção pública dos 
candidatos através de provas realizadas em duas fases, a escrita e a prática.  A primeira 
fase será obrigatória e consistirá de exame escrito, objetivo, com igual número de questões 
nas especialidades de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia 
e Medicina Preventiva e Social (Saúde Coletiva e Medicina Geral de Família e 
Comunidade), com peso mínimo de 50% (cinquenta por cento). (COMISSÃO NACIONAL 
DE RESIDÊNCIA MÉDICA, 2014). 

A segunda fase, opcional, a critério da Instituição, será constituída de prova prática 
com peso de 40% (quarenta por cento) a 50% (cinquenta por cento) da nota total. O exame 
prático será realizado em ambientes sucessivos e igualmente aplicado a todos os 
candidatos selecionados na primeira fase (RESOLUÇÃO Nº 2, 2015). 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A fim de seja possível cumprir os objetivos da pesquisa, será realizada uma pesquisa 
documental, comparando questões das provas de residências ao longo de 10 anos, das 
seguintes instituições: USP – São Paulo, USP – Ribeirão Preto, UNICAMP, UFRJ, 
UNIFESP, UFPR, UEM, AMRIGS, SUS – São Paulo. As provas serão obtidas por meio dos 
próprios sites das universidades, bem como nos principais bancos de provas do país.  

A seleção e análise das provas e das questões serão realizadas por dois avaliadores 
independentes, sendo que todos os dados passarão por um juiz. Para o estudo, terão 
destaque as questões que contemplarem os conteúdos referentes à Psiquiatria, em 
especial, os seguintes subtemas: introdução à Psiquiatria, emergências em Psiquiatria, 
transtornos somatoformes, dissociativos e factícios, transtornos alimentares, Psiquiatria 
infantil, esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, transtornos de personalidade, 
transtornos de ansiedade, transtornos mentais orgânicos, psicofarmacologia e outros 
tratamentos em Psiquiatria, transtornos do humor, transtornos mentais decorrentes de 
substâncias psicoativas e psicologia médica. 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

Os dados serão digitados em uma planilha do programa Excel® (Microsoft Excel, 
2016) sendo que quaisquer dados que possam identificar os sujeitos permanecerão 
anônimos, sob responsabilidade dos pesquisadores do projeto. 

Será realizada análise descritiva com distribuições percentuais para variáveis 
qualitativas e medidas de tendência cententral e dispersão para as qualitativas. Para 
verificar a associação entre as variáveis categóricas será realizado o teste de X2 e teste de 
Fisher. 

 

3 RESULTADOS ESPERADOS  

As provas de Residência Médica refletem aquilo que é estabelecido e ministrado 
dentro das horas curriculares do curso de Medicina das principais instituições do país. 
Portanto, se os cursos não forem atualizados segundo as novas DCNs, principalmente por 
falta de fiscalização, há uma tendência de que não haja alterações na forma como são 
distribuídos os conteúdos das questões dentro das provas.   

Espera-se que este trabalho possa servir como um mecanismo de controle adicional 
para a execução das propostas das DCNs de 2014, no que se refere à ampliação da Saúde 
Mental no Curriculum médico das escolas de Medicina. Com isso, tem-se como impacto um 
médico generalista mais apto a lidar com problemas de saúde mental. 
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