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Resumo 
O estudo está focado no Projeto Mais Médico no Brasil (PMMB), buscando identificar e 
analisar as possibilidades e desafios gerados pela presença dos médicos estrangeiros 
no território e os impactos na formação dos profissionais da área da saúde. A 
abordagem dada à pesquisa foi qualitativa utilizando como instrumentos entrevistas 
semiestruturadas. Na escolha dos interlocutores foi preconizado pessoas fontes que 
tivessem perspectivas distintas de ação junto ao Projeto, possibilitando que olhares 
diferentes sobre o processo fossem contemplados compondo uma rede de sentidos 
sobre o mesmo. Percebe-se que o movimento de reorientação do trabalho em saúde  
implementado no país vem produzindo efeitos, provocando reações em contextos de 
atendimento, de formação profissional, de gestão, causando impacto no lugar 
profissional dos médicos vinculados à Atenção Primária em saúde nesse meio 
profissional e no meio acadêmico. A partir deste estudo é possível inferir que a 
implementação de políticas de intermediação, em um processo de internacionalização, 
pode constituir um espectro de novas possibilidades de ecologia dos saberes.  
 
Introdução 
A temática do trabalho e da educação em saúde tem ensejado debates relacionados à 
formação profissional cuja base conceitual está focada na legislação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e suas bases normativas que buscam, na definição e avaliação da 
prática social da saúde, um enfoque centrado no sistema de serviços de saúde 
considerando, principalmente, a sua capacidade de provimento e disponibilidade de 
recursos humanos, sua funcionalidade, sua capacidade e responsabilidade ante as 
demandas sociais.  
Criado em 2013, o Projeto Mais Médicos no Brasil (PMMB), faz parte de um amplo 
Programa que busca a melhoria do atendimento aos usuários do SUS. Prevê, além de 
investimento em infraestrutura dos equipamentos de saúde, levar mais médicos para 
regiões onde não existem esses profissionais, ampliando a assistência na Atenção 
Primária em saúde, porta de entrada do SUS. Este projeto permite a desmaterialização 
de lugares físicos que marcavam rigidamente os territórios intelectuais, 
potencializando a ruptura de espaços temporais e a superação da demarcação de 
fronteiras entre saberes, por meio da criação de redes de produtores-consumidores de 
conhecimentos e da expansão cada vez mais ampliada das possibilidades de acesso à 
saúde de qualidade (Dias Sobrinho, 2014). 
O PMMB é constituído de diferentes estratégias que se complementam e que focam 
tanto no atendimento quanto na formação de profissionais médicos. Desenvolve 
processos de internacionalização na medida em que abre a possibilidade de 
participação de médicos estrangeiros. Tem como mote a descentralização do 
atendimento dos grandes centros urbanos levando profissionais principalmente para o 
atendimento na Atenção primária em Saúde.  
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Marco teórico 
Torna-se importante destacar que o processo de internacionalização não pode estar 
descolado do contexto sociopolítico que configura o processo de globalização. Para 
Dale (2004) esses debates têm sido confusos. 

A globalização é frequentemente considerada como representando um 
inelutável progresso no sentido da homogeneidade cultural, como um conjunto 
de forças que estão a tornar os estados-nação obsoletos e que pode resultar em 
algo parecido com uma política mundial, e como reflectindo o crescimento 
irresistível da tecnologia da informação (DALE, 2004, p.424). 

Morosini (2001, 2009, 2014), em seu estudo tem chamado a atenção para o caráter 
complexo da internacionalização e para as diferentes concepções que vai adquirindo 
ao longo do tempo conforme contextos e suas demandas sociopolíticas. Demostra que 
a internacionalização não se constitui com um formato único, mas um processo que 
vai adquirindo novos contornos balizados por necessidades e possibilidades das 
questões contextuais dos envolvidos.  
Corroborando, Cowen (2014) propõe para a análise das relações entre diferentes 
contextos a ampliação da tríade transferência, tradução e transformação, dentro do 
processo de intermedialidade, ou de globalização. Para o autor, a transferência está 
relacionada à mudança de lugar em um contexto internacional de uma ideia ou 
prática. Na tradução há um movimento de adequação da prática ou ideia ao novo 
contexto e, na transformação, é possível perceber após décadas a modificação ao novo 
contexto do que foi transferido. 
Por meio do Projeto mais Médicos é possível percebermos que os profissionais que 
compõem o Projeto, muito se assemelham ao conceito de “migrantes deslocados” 
defendido por Sharma-Bryer (2012) que, ao se encontrarem em um espaço cidadão, 
em um país que optaram em residir ou serem levados, carregam consigo sua própria 
cultura provocando o hibridismo da forma a da sua identidade, migrando do local para 
o global. Deste modo, ampliam saberes num contexto transfronteiriço (Sousa Santos, 
2004), resgatando o papel da Universidade no contexto, ao buscar romper com uma 
lógica da monocultura do saber e do rigor científico que, precisa ser redimensionado 
pela valorização e identificação de outros saberes e outros critérios de rigor que estão 
pautados em outros contextos e espaços das práticas sociais e educacionais.  
Assim a internacionalização via Projetos dos mais Médicos vem exigindo de seus 
sujeitos não só o ato de transferência de experiências acerca das ações inerentes as 
tarefas do atendimento a população e suas características sociais, culturais, religiosas, 
políticas, econômicas, mas o devido cuidado no entendimento dessas diferenças de 
forma que a tradução acerca desse olhar não promova a aplicação cega e amórfica de 
uma realidade sobre a outra mas mire a possibilidade de se buscar a transformação de 
ambas as experiências dando sentido a internacionalização numa via de mão dupla. 
 
Metodología 
Esse estudo está alicerçado numa abordagem qualitativa cujos instrumentos 
metodológicos utilizados foram entrevistas semiestruturadas com participantes do 
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PMMB. Nas entrevistas foram consideradas as percepções sobre a qualidade e a 
tensão no processo de internacionalização e os possíveis impactos na formação, 
decorrentes do Projeto. Essas entrevistas foram realizadas com pessoas-fontes que 
compartilharam perspectivas diferenciadas do Projeto buscando compor a rede de 
gestão e formação no processo de coleta. A seleção dos sujeitos da pesquisa levou em 
consideração a organização da estrutura estabelecida no Projeto, sendo assim 
constituída: Coordenação Nacional; Coordenação Regional no Estado, Tutores 
acadêmicos (Docente médico), Supervisor (Profissional médico), Médico intercambista 
e alunos do curso de Medicina. 
O processo de coleta resultou em um total de onze entrevistas gravadas e transcritas 
para a análise de conteúdo. A realização das entrevistas ocorreu em ambientes 
diversificados e vinculados ao espaço profissional dentro do Projeto. Oportunizou 
vivências singulares às pesquisadoras, onde foi possível conhecer as diferentes e 
difíceis regiões onde esses médicos estavam alocados. 
 
Resultados 
O modelo biomédico, preponderante na organização curricular dos profissionais 
médicos no Brasil até hoje, passa a ser revisto diante de políticas nacionais e de 
orientações internacionais em relação ao atendimento em saúde e essa situação vai 
aos poucos reverberando no ambiente universitário. No entanto, os médicos 
brasileiros, responsáveis pela supervisão e tutoria dos médicos intercambistas, 
apontam o desprestígio desta atuação na sua própria categoria, apontando a ideia de 
que o trabalho focado na Atenção Primária em saúde não possui o mesmo status do 
modelo do médico especialista reforçando a lógica do modelo concebido por Flexner. 
Pode-se dizer que, no caso analisado, a desqualificação social encontra-se relacionada 
à relação dos profissionais inseridos nesse contexto com a gestão dos serviços de 
saúde característicos do atual modelo de saúde.  
 
Conclusões 
A pesquisa sugere que existe um movimento de reorientação do trabalho em saúde 
sendo implementado no país e que ele vem produzindo efeitos que estão provocando 
reações em contextos de atendimento, de formação profissional, de gestão e, 
inclusive, vem causando impacto sobre o lugar profissional dos médicos vinculados à 
Atenção Primária de saúde, no meio profissional e no meio acadêmico. Mesmo que os 
efeitos desse movimento ocorram com formas e intensidades diferenciadas, já não se 
pode falar na contemporaneidade de formação de profissionais de saúde sem nos 
ocuparmos da discussão da reorientação proposta. 
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Resumo 
OBJETIVO: analisar trajetórias, concepções, motivações e expectativas de professores 
atuantes no PRÓ-SAÚDE e PET-SAÚDE da Universidade Federal de São Paulo/BR. As 
interlocuções teóricas abrangeram o campo da formação docente em saúde e a 
contextualização das políticas indutoras privilegiadas nesta investigação. MÉTODO: 
produção de narrativas com 13 professores a partir de entrevistas semiestruturadas. 
RESULTADOS: Os docentes possuem a média de 52 anos de idade e tempo médio de 
inserção na docência de 19 anos. Relataram exercer funções de coordenação e 
docência de maneira simultânea, configurando diferentes inserções no cotidiano 
acadêmico e de forma especial, em projetos e programas vinculados ao campo da 
reorientação da formação em saúde. Emergiram como pontos convergentes: a 
importância da formação in Loco, valorização do trabalho docente, a formação de 
cidadãos e profissionais para atuarem no SUS e a parceria universidade-serviço-
comunidade como pilar fundamental para o desenvolvimento de projetos que tenham 
como objetivo a reorientação da formação em saúde nos diferentes espaços e para 
diferentes atores. CONCLUSÕES: Os docentes acreditam que para efetiva 


