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RESUMO 

 

 

Capacitar médicos a partir da sua formação para o exercício de liderança, pode exercer um 
impacto disruptivo na transformação dos sistemas de saúde. Evidências apontam para 
diferenças positivas em relação a performance de organizações de saúde lideradas por médicos. 
Promover um alinhamento entre as necessidades da saúde e o modelo de educação médica é 
considerado um fator essencial para atingir esse objetivo. Neste sentido, diversos países têm 
proposto mudanças nas práticas e orientações político-pedagógicas das escolas médicas a partir 
da graduação no sentido de incorporar o desenvolvimento de habilidades e competências 
relacionadas com a liderança. No Brasil, a inclusão formal de liderança nos projetos 
pedagógicos de curso (PPCs) das instituições de ensino superior foi determinada a partir das 
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) de 2001. A questão norteadora dessa pesquisa é 
como a formação em liderança está sendo proposta pelas escolas médicas do Brasil? O 
delineamento metodológico escolhido foi a Análise de Conteúdo de documentos primários. Em 
2018, 330 Instituições de Ensino Superior (IES) ofereciam cursos de medicina, 199 já possuíam 
egressos e destas, 160 disponibilizaram suas matrizes curriculares para a análise e 53 os PPCs 
integrais. Todos, sem exceção, enunciam que seguem as DCNs para a formação em medicina. 
Ao adotar essa conduta, os PPCs apresentam diversas fragilidades relacionadas com a 
subjetividade e aspectos conceituais de liderança, identificados nas próprias DCNs. Não foi 
identificado em nenhum dos PPCs avaliados uma linha de formação específica para o 
desenvolvimento habilidades e competências em liderança. O estudo não identificou a 
representação formal da liderança em nenhuma das 160 matrizes curriculares disponibilizadas. 
A ausência da representação formal nas matrizes curriculares sinaliza para uma percepção de 
pouca relevância ou centralidade relacionada ao tema sob a ótica das IES. Alinhar a educação 
às necessidades atuais e futuras do sistema de saúde, pode oportunizar aos médicos o 
desenvolvimento de importantes competências ao longo de sua carreira. Neste contexto, criar 
um currículo especificamente elaborado para desenvolver líderes competentes nas próximas 
gerações de médicos, poderá se relacionar positivamente com a transformação necessária na 
saúde e representar uma oportunidade para educadores, médicos e organizações de saúde.  O 
autor acredita que a capacitação em liderança deva ser um componente prioritário na educação 
médica. 
 
 
Palavras-chave: Liderança Médica; Educação médica; Formação em Medicina; Projeto 
Pedagógico de Curso; Matriz Curricular; 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 
Empowering physicians from their training to exercise leadership, can have a disruptive impact 
on the transformation of health systems. Evidence points to positive differences regarding the 
performance of health organizations led by physicians. Promoting an alignment between health 
needs and the Undergraduate Medical Education (UME) is a critical factor in achieving this 
goal. In this sense, several countries have proposed changes in the practices and political-
pedagogical guidelines of the medical schools, in order to incorporate the development of skills 
and competences related to leadership in UME. In Brazil, the formal inclusion of leadership in 
the pedagogical projects (PPCs) of higher education institutions with medical courses was 
determined based on the 2001 National Curriculum Guidelines (DCNs). The guiding question 
of this research is how leadership training in UME is being proposed by brazilian medical 
schools? The methodological design chosen was the Content Analysis of primary documents. 
In 2018, 330 medical schools offered courses in Brazil, 199 already had graduates and of these, 
160 provided the curriculum matrices for analysis and 53 medical schools made their integral 
PPCs available. All, without exception, state that they adopt the DCNs for medical training. 
When adopting this conduct, PPCs present several weaknesses related to the theme, which are 
perceived in the DCNs themselves. The PPCs evaluated do not clearly present a specific 
framework for leadership skills and competencies. The study did not identify the formal 
representation of leadership in any of the 160 curricular matrices available. The absence of 
formal representation in the curricular matrices signals a perception of little relevance or 
centrality related to the theme from the perspective of the medical schools. Aligning education 
to the current and future needs of the health system, can give physicians the opportunity to 
develop important skills throughout their careers. In this context, create a purposefully crafted 
leadership curriculum capable to develop competent leaders in the next generations of 
physicians, can positively relate to the necessary transformation in health and represent an 
opportunity for educators, physicians and health organizations. The author believes that 
leadership training should be a priority component in medical education. 
. 
 
 
 
KEY-WORDS: Medical Leadership; Medical Education, Graduate in Medicine; Pedagogical 
Course Project;  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Vivenciamos um cenário marcado por intensa turbulência e incertezas. A exemplo da 

pandemia de COVID-19, declarada em 2020, diferentes crises têm desafiado os sistemas de 

saúde ao redor do mundo e exposto suas fragilidades, incluindo sob esta perspectiva, a 

capacidade de liderança. 

A associação entre o conjunto de saberes proporcionado pela educação médica e a sua 

indissociabilidade com a tomada de decisões em saúde, coloca os médicos em uma posição 

única para exercer a liderança. 

De acordo com Cochran et al. (2014), o conhecimento intrínseco da atividade médica 

proporciona aos profissionais de medicina uma responsabilidade e uma oportunidade 

desproporcional em liderar o processo de transformação dos sistemas de saúde. 

Diversos pesquisadores têm abordado a relevância e o impacto do papel da liderança 

exercida por médicos no contexto do sistema de saúde (BRONSON; ELLISON, 2015; 

SATIANI et al., 2014; COCHRAN et al., 2014, CLAY-WILLIANS et al., 2017, BHARWANI 

et al., 2017; CHEN, 2018).

A Mayo Clinic, líder do ranking hospitalar norte americano há mais de uma década, e 

considerada uma das melhores instituições de saúde no mundo, possui como uma das suas 

características mais marcantes ter sempre sido liderada por médicos (PETERS et al., 2014). 

Entretanto, segundo Quinn e Perelli (2016), o treinamento médico não habilita os 

mesmos para as competências administrativas fundamentais à perenidade das organizações de 

saúde contemporâneas.  

Apesar de controverso, um modesto corpo de evidências tem apontado para uma 

associação positiva entre a performance da qualidade assistencial, eficiência operacional e 

financeira de instituições de saúde que são lideradas ou que possuem uma maior relação de 

médicos ocupando posições de liderança em seu quadro diretor (CLAY-WILLIAMS et al., 

2017; BUTCHER, 2014; GOODALL, 2011; EPSTEIN; BARD, 2008; COLLA et al., 2014; 

JIANG et al., 2009; BAI e KRISHNAN, 2015; DE ANDRADE COSTA, 2014; KUNTZ et al., 

2016; VERONESI et al., 2013; PRYBIL, 2006; MOLINARI et al., 2015). 

A complexidade que envolve o tema, assume novos contornos, quando pretendemos 

avaliar o impacto que a capacitação em liderança pode exercer sobre o modelo de educação 

médica e nas reformas da saúde. 
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O modelo de educação médica em diversos países, tem sofrido modificações nas suas 

práticas e orientações político-pedagógicas, no sentido de incorporar à formação assistencial, o 

desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas com a liderança (WEBB et al., 

2014; BARRY et al., 2019; BARRY et al. 2018a; BARRY et al., 2018b; SEQUEIRA, 2016; 

CHEN, 2018; BHARWANI et al., 2017). 

 Ao abordar os desafios a serem enfrentados pelas escolas médicas norte americanas, a 

Associação Americana das Escolas Médicas destaca em seu site, a importância do tema 

liderança nos seus projetos pedagógicos: “[...] Leadership is the most critical component for 

success [...]” e ainda “[...] leadership development has never been more essencial to 

anticipating, navigating and solving the complex challenges facing today’s medical schools 

and teaching hospitals” (AAMC, 2020).  

O Instituto de Medicina recomendou aos centros acadêmicos, o desenvolvimento de 

líderes capazes de atuar em todos os níveis e aptos a gerir a mudança organizacional e dos 

sistemas, necessários para melhorar através da inovação na educação, cuidado dos pacientes e 

pesquisas (IOM, 2004). 

A transformação necessária à saúde precisa ser acompanhada por mudanças nos 

modelos de educação médica que possibilitem a capacitação destes profissionais para 

exercerem posições de liderança (NEELEY et al., 2017; BARRY et al., 2019). 

Neste sentido, alguns países, defendem que a liderança médica, represente um dos eixos 

de formação do médico desde a graduação. No Reino Unido, o NHS- Institute for innovation 

and Improvement e a Academy of Medical Royal Colleges, desenvolveram o MLCF (Medical 

Leadership Competency Framework) um projeto que regulamentou no Reino Unido o 

desenvolvimento da liderança nos projetos pedagógicos para médicos desde a graduação com 

o objetivo de incorporar  mudanças na educação e treinamento e desenvolver a capacidade de 

liderança no sistema de saúde inglês (LONG et al., 2011). 

 Este processo tem como objetivo, desenvolver sistemas de saúde mais acessíveis, 

seguros e inclusivos, que promovam inovação e qualidade para cuidadores e usuários, capazes 

de melhorar a saúde da população, com foco na integralidade do cuidado, e ainda, 

economicamente responsáveis e sustentáveis (BERWICK et al., 2008; BODENHEIMER; 

SINSKY, 2014; VECINA NETO; MALIK, 2017). 

Entretanto, alguns autores afirmam que o treinamento de líderes médicos está em sua 

infância (BHARWANI; KLINE; PATTERSON, 2017). 

A despeito da sua introdução recente nos projetos pedagógicos de medicina, o tema 

liderança está formalmente inserido na matriz curricular da graduação médica há mais de uma 
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década e possui representação em projetos pedagógicos de instituições de ensino superior de 

diversos países (SEQUEIRA, 2016; NEELEY et al., 2017; GINZBURG et al., 2018, GULATI 

et al., 2019, WEBB et al., 2014). 

Neeley et al. (2017), definem liderança como uma prioridade a ser desenvolvida nos 

projetos pedagógicos das escolas médicas americanas. Ao analisar 88 instituições de ensino 

médico alopático nos EUA e identificaram a sua representação formal na matriz curricular de 

54,5% das instituições de ensino médico norte americanas avaliadas no estudo 

Chen (2018), ressalta a importância de iniciar a capacitação em liderança precocemente 

na educação médica, e o desenvolvimento de comunicação e pensamento crítico além das 

competências para gerir e liderar. 

Satiani et al. (2014), ao abordarem à importância das escolas médicas americanas no 

desenvolvimento de líderes médicos, destacou que o número de escolas médicas americanas 

oferendo MBA aumentou de 6 em 1993 para 64 em 2012. 

Uma revisão sistemática sobre o desenvolvimento de liderança em currículos da 

graduação de escolas médicas ao redor do mundo, identificou a sua representação em currículos 

de países como: EUA, Reino Unido, Canadá, Suíça, Suécia e Israel (WEBB et al., 2014). 

O desenvolvimento de liderança como parte da educação médica ainda é incipiente 

Frich et al. (2014), ao realizar uma revisão sistemática sobre o conteúdo de programas 

dedicados ao desenvolvimento de liderança exclusivo para médicos em artigos revisados por 

pares, identificou diversas fragilidades relacionadas a esses programas.  

Em abril de 2017, membros de diversas escolas médicas americanas públicas e privadas 

reuniram-se durante o Medical Student LEAD (Leadership Education and Development) 

summit and working group meeting, em Bethesda, Maryland com o objetivo de compartilhar 

experiências, opiniões e práticas de ensino sobre o tema Liderança e promover um Network 

entre os educadores responsáveis  afim de identificar e desenvolver as melhores práticas 

pedagógicas sobre liderança (GRUMBERG et al., 2018).  

No Brasil, a câmara de educação superior do Conselho Nacional de Educação do 

Ministério da Educação, publicou desde novembro de 2001 e reiterou em junho de 2014 na sua 

resolução número três, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de graduação em 

medicina que estabeleceu, dentre outras, na inclusão do projeto pedagógico, os objetivos da 

participação dos médicos nas ações de gerenciamento, administração e liderança. Essa 

resolução estabeleceu como prazo final para a adequação dos processos pedagógicos pelas 

escolas médicas, dezembro de 2018. 
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Aspectos inerentes a representação do tema liderança, presentes na DCNs, podem 

impactar na sua implantação e desenvolvimento pelas escolas médicas no Brasil. 

Ao tratar desse assunto, Provenzano et al. (2014) atribuiu à subjetividade que envolve 

o tema liderança, a partir da publicação das DCNs pelo Ministério da Educação, a dificuldade 

na sua inclusão formal nas matrizes curriculares das escolas médicas, ressaltando a lacuna 

existente em relação ao seu desenvolvimento mais de uma década após a publicação. 

O desenvolvimento de elementos constituintes da liderança perpassa a graduação 

médica e deve continuar ao longo de suas carreiras. Um dos aspectos críticos para a capacitação 

de futuros líderes se relaciona com a estruturação de projetos pedagógicos específicos para a 

liderança pelas instituições de ensino médico e do seu alinhamento com as demandas atuais e 

futuras do sistema de saúde. 

De acordo com CHEN, 2018 a capacitação em liderança pelas escolas médicas demanda 

além de currículos dedicados, novas metodologias de ensino como: coaching, mentoring, 

networking com pares ou líderes seniors e aprendizado de ação.  

A educação médica no Brasil, particularmente na graduação, não prepara os futuros 

médicos para exercerem papéis de liderança, seja ela de equipes, serviços ou instituições 

(PROVENZANO et al., 2014). 

O cumprimento dos objetivos propostos para esse estudo define a justificativa dessa 

pesquisa. Entende-se que parte da formação de um gestor de alta performance perpassa os 

estudos de uma graduação em qualquer área e que a sua preparação depende de outros fatores 

como a vivência e a afinidade para a gestão. Observa-se que práticas e orientações político 

pedagógicas da graduação em medicina são focadas em formação assistencial, independente do 

nível assistencial que esteja inserido (ROCHA; BARRETO; MOREIRA, 2016). 

As possibilidades e a complexidade que envolvem a liderança médica reforçam a sua 

importância sob a perspectiva acadêmica e prática. A despeito da sua relevância e do potencial 

disruptivo que o tema pode exercer sobre a educação e a transformação necessária ao sistema 

de saúde, um número restrito de autores em nosso meio trataram desse tema com alguma 

profundidade. 

Pensando nisso, a questão norteadora dessa pesquisa é como a formação em liderança 

está representada nas matrizes curriculares e projetos pedagógicos dos cursos de medicina no 

Brasil? 



2. OBJETIVOS 

 

 

Neste contexto, o objetivo geral desta pesquisa é analisar como a formação em liderança 

tem sido proposta nas Matrizes Curriculares e Projetos Pedagógicos de Curso das Instituições 

de Ensino Superior de medicina no Brasil.  

E como objetivos específicos pretende-se: 

a. Analisar a matriz curricular dos cursos de medicina oferecidos no Brasil, 

buscando identificar a presença da liderança ou de seus elementos constituintes; 

b. Identificar quais são e como estão representados os elementos constituintes de 

liderança nos projetos pedagógicos dos cursos de medicina com egressos no Brasil. 
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3. REVISÃO TEÓRICA 

 

 

3.1. Desafios e transformações no cenário de saúde 

As profundas transformações que estão ocorrendo nas diversas dimensões das 

Organizações de Saúde contemporâneas exigem adaptação de toda a cadeia de valor que 

envolve a entrega do cuidado ao cliente final: o paciente. De fato, as mudanças são deveras 

rápidas e intensas a ponto de considerarmos uma reengenharia da medicina. Se por um lado há 

uma demanda crescente por qualidade, tecnologia e resultados, por outro as organizações e seus 

stakeholders estão sob forte pressão para obter maior eficiência operacional (MCALEARNEY 

et al., 2005; ECKLER e SCHNELLER, 2015). Tudo isto em um ambiente volátil, permeado de 

fusões e aquisições, abertura para capital externo e, portanto, cada vez mais complexo.  

Entretanto, o sucesso da execução desse plano estratégico envolve mudanças e depende, 

em grande parte, das lideranças constituídas. De fato, a profissionalização empresarial crescente 

das organizações de saúde públicas, privadas ou filantrópicas determinaram a necessidade de 

um conjunto de competências muito além das relacionadas à assistência na ponta 

(CUNNINGHAM, 1999). Por isso, encontramos hoje, na governança coorporativa destas 

organizações, uma plêiade de líderes executivos de diversos ramos não dotados da competência 

e experiência médica, o que dificulta a comunicação, aceitação e a execução do plano 

estratégico para tais mudanças. 

A transformação busca a tripla meta em saúde: melhora da saúde da população, melhora 

da experiência do cuidado individual, redução do custo per capta em saúde (BERWICK et al., 

2008; STEENKAMER et al., 2017). Desejamos sistemas mais inclusivos com alta 

acessibilidade, atenção integral a saúde, equidade, maior qualificação do cuidado e da 

segurança no tratamento dos pacientes, que possua foco na atenção primária e gestão das 

condições crônicas, e que tome decisões baseadas em evidências clínicas superiores (VECINA 

NETO; MALIK, 2017).

Alcançar estes resultados exigirá mudança de inúmeros paradigmas, como: utilização 

de novas tecnologias, inovações disruptivas e a capacitação e desenvolvimento dos médicos 

como peças-chave e líderes no processo de transformação dos sistemas de saúde, desde o início 

da sua formação acadêmica, passando pelos programas de residência médica e pós-graduação.  

Mais do que nunca, organizações de saúde e escolas médicas necessitam alinhar 

esforços e fornecer as ferramentas adequadas para o desenvolvimento de líderes competentes e 
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eficazes, capazes de superar os desafios impostos à saúde no mundo moderno. 

 

3.2 Ensino Médico no Brasil. 

 

A educação médica no Brasil teve os seus primórdios registrados na inauguração da 

primeira faculdade de medicina brasileira, localizada no hospital militar da Bahia em 18 de 

fevereiro de 1808, com a chegada da família imperial a Salvador, utilizando o modelo português 

de universidade escolástica difundido na idade média e com forte influência da fé cristã e no 

mesmo ano, a segunda Faculdade de medicina, no Rio de Janeiro (DRUMMOND; SILVA, 

1998; MACHADO et al., 2018). Em 1812, ocorreu a primeira reforma do ensino médico, onde 

o curso passou de quatro para cinco anos e em 1832 para seis anos (LAMPERT, 2002). Em 

1879 se abriu o ensino para a iniciativa privada e em 1884 foram unificados os cursos médico 

e cirúrgico, até então separados. A primeira universidade de medicina com um projeto 

acadêmico e institucional pleno, surgiu em 1934 com a Universidade de São Paulo, que 

utilizava o modelo francês ou napoleônico seguindo os princípios iluministas, concebido à luz 

da razão com fundamentação técnico-cientifica e caráter laico (MACHADO et al., 2018). Em 

1945, foram criados os Conselho Federal de Medicina - CFM e seus capítulos regionais, 

conferindo nova ordem a categoria.  

O ensino médico brasileiro baseado no sistema Europeu, foi reformulado em 1968, 

sofrendo influência do paradigma Flexneriano que privilegiava a formação rígida e científica 

de alto nível, produzindo conhecimento fragmentado, focado nos professores e disciplinas, 

formando predominantemente médicos especialistas com características individualistas 

(NOGUEIRA, 2009; AGUIAR, 2001). Devido ao seu aspecto tecnicista e focado na criação de 

especialidades, compartimentalizando o conhecimento, o modelo e criticado pela falta da 

abordagem humanista e por não perceber o ser humano como um todo (SANTANA, 2000).  

De acordo com Nogueira (2009), o ensino médico após a implantação do modelo 

Flexneriano, atendia aos interesses do complexo médico-industrial. Além de hospitalocêntrico 

e focado nas especialidades, esse modelo possui uma estreita relação com o atual processo de 

remuneração médica e hospitalar, associados ao consumo de insumos e equipamentos e a 

produção de serviços, muitas vezes dissociados da qualidade do cuidado e da experiência 

entregue. 

A partir da segunda metade do século 20, a indústria da saúde se alinhou a pressão 

crescente por pesquisas biomédicas que proporcionassem uma prática médica baseada em 

evidências. Essa combinação acabou por influenciar de maneira decisiva a transferência do 
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ensino médico para um ambiente hospitalar, reforçando o modelo hospitalocêntrico flexneriano 

e afastando cada vez mais o médico da atenção primaria e das necessidades sociais relacionadas 

a saúde (AMORETTI, 2005).  

A despeito de suas evidentes deficiências, principalmente em relação as perspectivas 

sociais, o modelo de educação médica flexneriano vigente neste período, esteve intimamente 

relacionado a uma evolução tecnológica e científica sem precedentes em diversas áreas da 

medicina. Avanços em transplantes de órgãos, utilização de órteses e próteses, cirurgias 

minimamente invasivas, genética molecular e terapias gênicas, diagnóstico por imagens, 

medicamentos e equipamentos, possibilitaram uma resolutividade até então inédita, para um 

grande número de doenças agudas, crônicas, traumáticas, congênitas ou hereditárias 

(AMORETTI, 2005). 

Segundo Aguiar (2001), a reforma contemporânea da educação médica implementadas 

faz parte da redemocratização brasileira por promover avanços sociais e alinhando a mesma 

aos direitos constitucionais a saúde. 

A autora, relaciona a origem da reforma à insatisfação dos usuários do sistema único de 

saúde (SUS), manifestada pelos movimentos sociais a partir da percepção da falta de 

alinhamento entre as garantias constitucionais da saúde, suas implicações sociais e a prática 

médica vigente. O movimento resultou na implementação pelo Ministério da Educação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de medicina (AGUIAR, 2001). 

 A declaração de Alma-Ata em 1978 e a carta de Ottawa 1986, respectivamente, tiveram 

um papel determinante na transformação do olhar sobre as dimensões perspectiva e expectativa 

das relações entre o profissional médico e as necessidades da sociedade. 

A necessidade em desenvolver novos sistemas que promovessem maior inclusão,  

acesso e equidade, foi associada a criação de um novo conceito de saúde que perpassou o 

binômio saúde-doença para “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 

apenas a ausência de doença ou enfermidade” pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2006, 

pag. 1). 

A junção desses princípios, para além da sua exequibilidade, ajudou a reforçar a 

percepção das fragilidades existentes no modelo Flexneriano de educação médica, 

marcadamente, à sua falta de alinhamento com as perspectivas sociais constitucionais da saúde 

a partir de 1988, e a incapacidade de produzir recursos humanos suficientes e capazes para atuar 

no fortalecimento e ampliação da atenção primária (NOGUEIRA, 2009). 
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A partir da promulgação da constituição de 1988 e da implantação do Sistema Único de 

Saúde no Brasil, tornaram-se evidentes a necessidade de reestruturar e fortalecer o modelo de 

atenção primária e de reavaliar o modelo de educação médica.  

Diversos autores, apontam para a necessidade de mudanças no modelo de educação 

médica no Brasil (AGUIAR, 2001; AMORETTI, 2005; MACHADO et al., 2018; 

PROVENZANO et al., 2014; FREIRE FILHO et al., 2017, LIMA; KOMATSU; PADILHA, 

2003). 

Ao tratar dos desafios relacionados a criação de um currículo inovador na educação 

médica, LIMA; KOMATSU; PADILHA (2003), já ressaltavam a importância de uma decisão 

política para implementação de mudanças e da necessidade de audácia, determinação e 

persistência para superar resistências. 

A partir de 1991, instituições relacionadas a profissão médica, entre elas: o CFM, a 

Associação Brasileira de Educação Médica – ABEM, Associação Médica Brasileira – AMB, 

constituíram a comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico – 

CINAEM, com o objetivo de estabelecer um diagnostico do ensino médico vigente.  

Dessa avaliação, resultou a constatação de que a formação médica no Brasil não atendia 

ao perfil necessário para atender as demandas de saúde da população brasileira, estabelecidas 

na constituição de 1988, apontando para a necessidade de reformulação do modelo pedagógico 

no seu sentido mais amplo (LAMPERT, 2014).   

Sendo assim, após a terceira fase do projeto CINAEM, chamado de “transformação do 

ensino médico no Brasil” foi homologada, em 2001, a Resolução que instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação de Medicina – DCN, a serem observadas na 

organização curricular das Instituições do Sistema de Educação Superior do País, publicadas 

pela Resolução do Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação Superior número 4, 

de 7 de novembro de 2001 (BRASIL, 2001).  

Ainda em 2001, uma parceria do MEC e do Ministério da Saúde foi lançado o 

PROMED, programa de incentivo às mudanças nos cursos de medicina, com apoio técnico e 

financeiro para as escolas dispostas à mudanças, tais como: articulação com os serviços de 

saúde, adoção de metodologias ativas de aprendizagem e a uma formação critica e humanista 

do profissional (NOGUEIRA, 2009).  

 

3.3 Representação do tema liderança nas DCNs. 
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A representação do tema liderança pode ser percebida por meio de seus elementos 

constituintes. 

Os elementos constituintes da liderança representam um conjunto de: conhecimentos, 

atitudes, habilidades, e competências, através dos quais é possível exercê-la. 

Existe uma grande subjetividade na utilização destes termos. Esses elementos são 

denominados competências quando a sua utilização está associada a resolução de uma tarefa, 

problema ou situação em um contexto específico e que possua aceitação social. 

Ao tratar desse assunto, Provenzano et al. (2014) atribuíram à subjetividade que envolve 

o tema liderança, a partir da publicação das DCNs pelo Ministério da Educação, a dificuldade 

na sua inclusão formal nas matrizes curriculares das escolas médicas, ressaltando a lacuna 

existente em relação ao seu desenvolvimento mais de uma década após a publicação. 

Ao pretender analisar a representação do tema liderança nas matrizes curriculares e 

projetos pedagógicos dos cursos médicos no Brasil, é fundamental avaliar como o mesmo está 

proposto nos documentos que regulamentam as diretrizes e bases da educação nacional do 

ensino médico pelo Ministério da Educação. 

A resolução presente nas diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação de 

medicina possui um caráter determinante em relação a como se dará a organização, 

desenvolvimento e avaliação dos cursos médicos, estabelecendo os princípios, fundamentos e 

finalidades da formação dos médicos.  
Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do 
Curso de Graduação em Medicina, a serem observadas na organização, 
desenvolvimento e avaliação do Curso de Medicina, no âmbito dos sistemas de ensino 
superior do país. 
Art. 2º As DCNs do Curso de Graduação em Medicina estabelecem os princípios, os 
fundamentos e as finalidades da formação em Medicina (BRASIL, 2014, pag. 1). 
 

A primeira publicação oficial a respeito da necessidade na introdução do tema liderança 

como parte integrante dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação em medicina no Brasil 

está presente na Resolução da DCN de 2001. Nesta, a liderança é inicialmente descrita no seu 

Art. 4º, como uma competência ou habilidade geral necessária a formação dos médicos:  
A formação do médico tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 
requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais 
(BRASIL, 2001, pag. 38).  
 

Os seis incisos que compõem estas competências e habilidades gerais são: I - Atenção 

a saúde; II - Tomada de decisões; III – comunicação; IV - Liderança; V - Administração e 

gerenciamento; VI - Educação permanente (BRASIL, 2001).  

Por liderança a DCN de 2001 especifica:  
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IV – Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde 
deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-
estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, 
habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva 
e eficaz (BRASIL, 2001, pag. 39). 
 

Observa-se portanto, nesta primeira DCN, uma relevante confusão conceitual na 

descrição do tema liderança como parte das competências e habilidades gerais do médico, que 

pode ter influenciado na sua implantação equivocada ou limitada, como parte integrante dos 

projetos pedagógicos de cursos de diferentes instituições de ensino superior de medicina no 

Brasil. No que diz respeito à abrangência da atuação do profissional médico, em um pipeline 

de liderança do sistema de saúde, a definição proposta na DCN de 2001 restringe o exercício 

da liderança médica ao nível da liderança de pessoas “no trabalho em equipe multiprofissional” 

(BRASIL, 2001, pag. 39).  

A Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, do Ministério da 

Educação, publicou em junho de 2014 a resolução número três, que instituiu as novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais do curso de graduação em medicina que estabelecem entre outros: no 

seu Art. 2º., “estabelecem os princípios, os fundamentos e as finalidades da  formação em 

medicina” (BRASIL, 2014, pag. 1). 

A resolução publicada em 2014 apresenta uma importante evolução ao estabelecer uma 

proposta conceitual para o termo competência na prática médica. O conceito estabelecido 

possui aderência a definição proposta por outros autores, tais como: Perrenoud, Gillet, Allal, 

Ollagnier, Tardiff. Os mesmos estabelecem um nexo causal entre a mobilização de um conjunto 

de recursos cognitivos, atitudes e habilidades, e a sua aplicação em um contexto específico, 

para a solução eficaz de uma determina tarefa, problema ou situação específica (MOURA, 

2005). Entretanto a principal qualidade da conceituação presente na DCN de 2014, esta 

relacionada a definição de uma linguagem comum, necessária para conceituar, desenvolver, 

aferir e comparar a aplicação de programas para a capacitação de lideranças médicas. 

O conceito de competência está estabelecido pelas DCNs do ensino médico, no Capítulo 

II, art. 8º., parágrafo único:  
[...] competência é compreendida como a capacidade de mobilizar 
conhecimentos, habilidades e atitudes, com utilização dos recursos 
disponíveis, e exprimindo-se em iniciativas e ações que traduzem 
desempenhos capazes de solucionar com pertinência, oportunidade e sucesso, 
os desafios que se apresentam à prática profissional, em diferentes contextos 
do trabalho em saúde, traduzindo a excelência da prática médica, 
prioritariamente nos cenários do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 
2014, pag. 4). 
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Na seção II, Art. 6º., que trata do tema gestão em saúde, estabelece, entre outras coisas 

que, a graduação visa a formação do médico capaz de participar do gerenciamento e 

administração através das seguintes dimensões: tomada de decisões, comunicação, liderança e 

trabalho em equipe. Nota-se que estas diretrizes estabelecem liderança, e alguns dos seus 

elementos constituintes, como dimensões da gestão (BRASIL, 2014).  

Comporta ainda os seguintes desempenhos próprios de um líder: identificar problemas 

no processo de trabalho, incluir diversas perspectivas na escolha do plano terapêutico, trabalho 

colaborativo, apoio a criatividade e inovação, participação na implementação de ações do 

trabalho em saúde, negociação de metas, estímulo ao compromisso de todos com a 

transformação das práticas da cultura organizacional (BRASIL, 2014). Esta resolução 

estabeleceu um prazo ate dezembro de 2018, para que as escolas médicas brasileiras que 

estivessem em funcionamento na data de sua publicação, possam adequar as suas grades 

curriculares, as novas diretrizes (BRASIL, 2014). 

Identificamos diversos elementos constituintes de liderança médica ao longo do texto 

das DCNs de 2014:  

- Comunicação 

Cap. I, seção I, art. 5º, inciso VII: “comunicação, por meio de linguagem verbal e não 

verbal, com usuários, familiares, comunidades e membros das equipes profissionais” (BRASIL, 

2014, pag. 2);  

Cap. I, seção II, art. 6º, inciso IV: “comunicação, incorporando, sempre que possível, as 

novas tecnologias da informação e da comunicação” (BRASIL, 2014, pag. 3);  

Cap. I, seção II, art. 6º, inciso V: “comunicar-se e desempenhar as ações de forma efetiva 

e eficaz, mediada pela interação, participação e diálogo” (BRASIL, 2014, pag. 3);  

Cap. II, subseção I, art. 12º, inciso I, letra d: “utilização de linguagem compreensível no 

processo terapêutico, estimulando o relato espontâneo da pessoa sob cuidado” e inciso II, letra 

d: “esclarecimento as pessoas sobre seus cuidados ou ao responsável por elas”, e inciso III, letra 

c: “informação e esclarecimento das hipóteses estabelecidas, de forma ética e humanizada, 

considerando duvidas e questionamentos da pessoa sob seus cuidados” (BRASIL, 2014, pag. 

5) e letra d: “estabelecimento de oportunidades na comunicação” (BRASIL, 2014, pag. 6). 

- Trabalho em equipe 

Cap. I, seção II, art. 6º, inciso VI: “trabalho em equipe, de modo a desenvolver parcerias 

e constituição de redes, estimulando e ampliando a aproximação entre instituições” (BRASIL, 

2014, pag. 3). 
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Cap. I, seção I, art. 5º, inciso IX: “cuidado centrado na pessoa sob cuidado [...] no qual 

prevaleça o trabalho interprofissional em equipe” (BRASIL, 2014, pag. 2). 

Cap. I, seção III, art. 7º, inciso III: 
aprender interprofissionalmente, com base na reflexão sobre a própria prática e pela 
troca de saberes, com profissionais da área de saúde e outras áreas de conhecimento 
(BRASIL, 2014, pag. 3). 
 

Cap. II, subseção I, art. 13º, inciso I, letra c: 
promoção do diálogo entre as necessidades referidas pela pessoa sob seus cuidados, 
ou responsável, e as necessidades percebidas pelos profissionais de saúde [...] 
(BRASIL, 2014, pag. 6). 
 

Cap. II, subseção I, art. 13º, inciso I, letra d: “estabelecimento de pacto sobre as ações 

de cuidado, promovendo a participação de outros profissionais” (BRASIL, 2014, pag. 6). 

Cap. II, subseção II, art. 15º, inciso III: 
estímulo à inclusão da perspectiva de outros profissionais e representantes de 
seguimentos sociais, envolvidos na elaboração de projetos de saúde (BRASIL, 2014, 
pag. 7). 
 

- Tomada de decisões 

Cap. I, seção II, art. 6º, inciso III: “tomada de decisões com base na análise crítica e 

contextualizada das evidências científicas, da escuta ativa de pessoas, famílias [...]” (BRASIL, 

2014, pag. 3). 

Cap. II, seção II, subseção I, art. 17º, inciso II, letra c: “participação na implementação 

das ações, favorecendo a tomada de decisão, baseada em evidência cientifica” (BRASIL, 2014, 

pag. 8). 

- Negociação 

Cap. II, seção I, subseção I, art. 12º, inciso III, letra e: “compartilhamento do processo 

terapêutico e negociação do tratamento” (BRASIL, 2014, pag. 6). 

Cap. II, seção I, subseção I, art. 13º, inciso I, letra e: “...estabelecendo e negociando o 

acompanhamento ou encaminhamento da pessoa sob seus cuidados com justificativa” 

(BRASIL, 2014, pag. 6). 

Cap. II, seção II, subseção I, art. 17º, inciso II, letra d: “participação na negociação e 

avaliação de metas para os planos de intervenção” (BRASIL, 2014, pag. 8). 

- Gestão de conflitos  

Cap. II, seção I, subseção I, art. 12º, inciso III, letra d: 
“[...] mediar conflito e conciliar possíveis visões divergentes entre profissionais de 
saúde, pessoa sob seus cuidados, familiares e responsáveis” (BRASIL, 2014, pag. 6). 

- Inovação 
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Cap. II, seção I, subseção I, art. 17º, inciso II, letra b: “apoio a criatividade e a inovação, 

na construção de planos de intervenção” (BRASIL, 2014, pag. 5). 

Cap. I, seção II, art. 6º, inciso III: “[...] no desenvolvimento científico, tecnológico e 

inovação que retroalimente as decisões” (BRASIL, 2014, pag. 3). 

- Planejamento 

Cap. II, seção I, subseção II, art. 15º, inciso VI: “participação no planejamento e 

avaliação dos projetos e ações no âmbito do Sistema Único de Saúde....” (BRASIL, 2014, pag. 

7). 

- Segurança do paciente 

Cap. I, seção I, art. 5º, inciso IV:  
segurança na realização de processos e procedimentos, referenciados nos mais 
altos padrões da prática médica, de modo a evitar riscos, efeitos adversos e 
danos (BRASIL, 2014, pag. 2). 

Cap. II, seção I, subseção I, art. 12º, inciso II, letra b: cuidado máximo com a segurança, 

privacidade e conforto da pessoa sob seus cuidados” (BRASIL, 2014, pag. 5). 

Cap. II, seção I, subseção I, art.12º, inciso IV, letra c: “[...] avaliação singularizada das 

condições de segurança da pessoa sob seus cuidados” (BRASIL, 2014, pag. 6). 

Cap. II, seção II, subseção I, art. 18º, inciso I, letra b: “utilização das melhores 

evidências e dos protocolos e diretrizes [...] segundo padrões de qualidade e de segurança” 

(BRASIL, 2014, pag. 8). 

- Segurança do paciente 

Cap. I, seção I, art. 5º, inciso IV:  
segurança na realização de processos e procedimentos, referenciados nos mais 
altos padrões da prática médica, de modo a evitar riscos, efeitos adversos e 
danos” (BRASIL, 2014, pag. 2). 
 

- Ações baseadas em evidência   

Cap. I, seção I, art. 5º, inciso III: “qualidade na atenção à saúde, pautando seu 

pensamento crítico, que conduz o seu fazer, nas melhores evidências científicas” (BRASIL, 

2014, pag. 2). 

Cap. II, seção I, subseção I, art. 12º, inciso I, letra c: 
orientação do atendimento às necessidades de saúde sendo capaz de combinar o 
conhecimento clínico e as evidências científicas” (BRASIL, 2014, pag. 5). 
 

Cap. II, seção I, subseção I, art. 12º, inciso I, letra g: “[...] utilizando o raciocínio clínico 

epidemiológico, a técnica semiológica, e o conhecimento das evidências cientificas” (BRASIL, 

2014, pag. 5). 
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Cap. II, seção I, subseção I, art. 12º, inciso IV, letra b: “solicitação de exames 

complementares com base nas melhores evidências científicas” (BRASIL, 2014, pag. 6). 

Cap. II, seção I, subseção I, art. 13º, inciso I, letra b: “discussão do plano, suas 

implicações e o prognostico, segundo as melhores evidências científicas” (BRASIL, 2014, pag. 

6). 

Cap. II, seção II, subseção I, art. 17º, inciso II, letra c: “participação na implementação 

das ações, favorecendo a tomada de decisão baseada em evidências científicas” (BRASIL, 

2014, pag. 8). 

Cap. II, seção II, subseção I, art. 18º, inciso I, letra b: 
utilização das melhores evidências e dos protocolos e diretrizes cientificamente 
reconhecidos, para promover o máximo de benefícios à saúde das pessoas e coletivos 
[...] (BRASIL, 2014, pag. 8). 

 As DCNs definem ainda, que o projeto pedagógico do curso de medicina deverá criar 

formas de aproveitar os conhecimentos adquiridos de diferentes práticas realizadas pelos alunos 

durante sua graduação.  

 

3.4 Conceitos de liderança médica  

 

O conceito de liderança frequentemente está associado a gestão e administração, 

entretanto para CHEN (2018), liderança médica é considerado sinônimo de mudança, enquanto 

gestão é considerado manutenção.  

De forma simplificada, a definição de liderança médica se refere a capacitação de 

médicos para o exercício da liderança no contexto de saúde.  

De acordo com COCHRAM et al. (2014), a diferença de um gestor para um líder médico 

é a habilidade deste último de criar uma visão de futuro, inspirando outros médicos para 

mudança, através do engajamento e clareza do porquê desta mudança ser necessária. 

A definição proposta por Cochram et al. (2014) possui uma evidente limitação ao 

estabelecer que a liderança médica deve estar direcionada a inspirar e motivar apenas a outros 

médicos. 

A confusão conceitual entre liderança e os termos, gestão e administração, também foi 

tratada por CHEN (2018), nessa ocasião, o autor, relacionou a liderança à criação, ao 

desenvolvimento da estratégia e da direção a ser seguida, motivando, inspirando e alinhando 

pessoas e organizações nesse sentido, e gestão ou administração, estaria relacionada aos 

processos e direcionamento dos recursos para implementação da estratégia.  

  Vroom e Jago (2007) definem a liderança como o processo de motivar pessoas a 
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colaborar no alcance de grandes conquistas. Apesar das diferenças entre autores na definição 

do que é liderança médica, a grande maioria concorda que esta é um processo, que envolve 

motivar, inspirar e alinhar estratégias através da colaboração, a fim de estabelecer direção para 

o sistema de saúde no alcance de uma visão comum (AGARWAL; SWANWICK, 2015).  

Segundo Blumenthal et al. (2012), não existe uma definição universal do termo 

liderança, mas pode-se incluir entre seus atributos: a habilidade de articular uma visão ou metas, 

saber comunicar esta visão para os outros, construir uma rede de apoio para esta visão, e 

incentivar através do trabalho em equipe para serem lideres em troca. 

Este conceito esta relacionado com a atuação do líder médico através das esferas 

organizacionais e multidisciplinares, sendo associado ao reganho da liderança na profissão 

médica, mudando de forma proativa suas atitudes, práticas, educação a fim de solucionar os 

desafios impostos no sistema de saúde a ruptura de antigos valores profissionais e construção 

de uma nova identidade do médico moderno (BERGHOUT et al., 2018). 

Mas certamente o líder que atua em organizações de saúde precisa ser capaz de realizar 

muitas tarefas, incluindo segundo a descrição encontrada no UK’s King’s Fund: “assegurar a 

direção, alinhamento e comprometimento entre as organizações e equipes” (WEST et al., 

2015). 

A definição de liderança médica é bem definida e fortemente associada a posições 

ocupadas pelos médicos, incluindo a preparação destes para cargos executivos (KEIJSER et al., 

2017).  

De acordo com CHADI (2009), liderança médica consiste em ter médicos 

completamente treinados para o exercício de papéis relevantes de liderança na prática médica. 

O exercício de qualquer posição de liderança depende intrinsicamente do 

reconhecimento da importância do papel de todos os profissionais de saúde e da sua dimensão 

interdisciplinar. O modelo de liderança a ser implementado e as competências pretendidas 

precisam possuir alinhamento com as novas necessidades de saúde.  

A liderança está presente em todos os níveis de uma instituição de saúde. Todas as 

posições, incluindo aquelas não formalmente relacionadas a um papel de liderança, influenciam 

o desempenho de uma instituição. O desenvolvimento de lideranças capazes é o componente-

chave no processo de transformação dos sistemas de saúde.  

O conceito de liderança médica sugerido no presente estudo é compreendido como um 

processo contínuo de desenvolvimento de um conjunto de recursos cognitivos, atitudes, 

habilidades e competências que proporciona aos médicos a capacidade de desenvolver e 

implantar estratégias relacionadas com as novas demandas da saúde.  
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A transformação da saúde, depende da capacitação de uma nova geração de médicos 

para exercerem papeis de liderança fora dos muros assistenciais, incluindo a sua atuação como 

executivos em organizações e sistemas de saúde. 

Segundo Charan et al. (2012) autores do Pipeline da Liderança, existem seis passagens 

significativas na vida do líder, que ajudam os mesmos “a se fortalecer emocionalmente à 

medida que vão assumindo atribuições mais complexas e abrangentes” (CHARAN et al., 2012, 

pag. 15). Através destas passagens, o líder vê através de novas perspectivas, e 

consequentemente vai deixando formas antigas para trás. A transição ocorre na seguinte ordem: 

gerenciar a si mesmo; gerenciar a outros; gerenciar gestores; gestor funcional; gestor de 

negócios; gestor de grupo; gestor corporativo, sendo fundamentais para o aprimoramento do 

líder, que tem a oportunidade de desenvolvimento de habilidades, aplicações de tempo e valores 

profissionais que não podem ser aprendidos em um simples curso.  

A liderança eficaz depende do sucesso da auto liderança, ou seja, líderes precisam 

aprender a liderar a si mesmos antes de liderar outras pessoas (HOUGHTON; NECK, 2002). 

Eles precisam estar preparados em todos estágios de suas carreiras, liderando processos de 

tomada de decisão principalmente quando o foco está em qualidade e segurança do paciente, 

custos, redução de readmissões, continuidade do cuidado entre outros. 

Não ter o entendimento claro do que significa a liderança é um dos motivos de seu 

desenvolvimento ser tão problemático para aqueles que visam a mudança na prática 

(SEBASTIAN et al., 2014). Keijser et al. (2017) defendem que uma taxonomia é essencial para 

o reconhecimento e conhecimento do comportamento dos médicos na eficácia organizacional 

dos serviços de saúde.  

Como capacitar então um médico, a criar uma visão de futuro e inspirar a mudança? 

Estes atributos devem ser inatos a pessoa, mas também podem e devem ser desenvolvidos 

através de treinamentos e programas educacionais (COCHRAM et al., 2014, CHEN 2018 

BHARWANI et al., 2017). Atualmente, programas de desenvolvimento estão focados no 

desenvolvimento de competências administrativas e gerenciais mais do que na própria liderança 

em si (McKIMM et al., 2009).  

Documentos que buscam formalizar uma linguagem comum, como a estrutura de 

domínios e competências em liderança (leadership competency framework), implementadas em 

alguns países, são considerados fundamentais para o desenvolvimento da liderança médica 

mundialmente (McKIMM et al., 2009; HARTLEY, 2016). 

 

3.4.1 Conceito de competência  
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O conceito de competência está estabelecido pelas DCNs do ensino médico, no Capítulo 

II, art. 8º., parágrafo único:  
[...] competência é compreendida como a capacidade de mobilizar conhecimentos, 
habilidades e atitudes, com utilização dos recursos disponíveis, e exprimindo-se em 
iniciativas e ações que traduzem desempenhos capazes de solucionar com pertinência, 
oportunidade e sucesso, os desafios que se apresentam à prática profissional, em 
diferentes contextos do trabalho em saúde, traduzindo a excelência da prática médica, 
prioritariamente nos cenários do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2014, pag. 
4).   
 

Ao avaliar o termo competência, Loiola (2013) utiliza definições de Perrenoud (2004) 

e Toupin (2005) que se aproximam do conceito publicado nas DCNs de 2014, ao agrupar como 

competência, um conjunto de saberes, habilidades e atitudes, mobilizados com o objetivo de 

solucionar uma determinada situação. 

O conceito de competência é complexo e difere entre diversos autores. Geralmente, 

pode ser compreendido como um conjunto de habilidades, conhecimentos, capacidades, 

valores, atitudes e julgamentos que um determinado indivíduo possua (THISTLETHTWAITE 

et al., 2014; PIHLAINEN; KIVINEN: LAMMINTAKANEN, 2016).  

Em uma revisão de literatura, Pihlainen; Kivinen e Lammintakanen (2016) buscaram 

descrever as características de competências em gestão e liderança de líderes e gestores de 

saúde em ambientes hospitalares, e a descreveram em três categorias principais: contexto 

relacionados a gestão de saúde (competências sociais e jurídicas, organizacionais, de finanças 

e negócios); gestão operacional (competência processual, operacional e clinica); e gestão geral 

(gestão do tempo, habilidades interpessoais, mentalidade estratégica, habilidade de pensamento 

e aplicação e gestão de recursos humanos).  

 

3.5 Desenvolvimento da liderança médica. 

  

Liderança médica diz respeito a capacitação de médicos para atuarem como líderes no 

contexto da saúde. Esse contexto não pode ser restrito à sua atuação assistencial. O 

desenvolvimento de linhas de formação especificas em liderança médica, tem sido apresentado 

como tema central na educação em medicina e de instituições de ensino em diversos países. 

A educação formal em medicina, historicamente não contempla o desenvolvimento 

específico de habilidades e competências em liderança durante a graduação ou na pós-

graduação strictu sensu. Desde os seus primórdios, o objetivo das escolas médicas foi o de 

capacitar e desenvolver os profissionais para a compreensão, prevenção, diagnóstico e 

tratamento das doenças em busca da excelência clínica. 
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 Até recentemente, o caminho habitual, a partir do qual, o médico se tornava um chefe 

de departamento ou um diretor médico em uma instituição de saúde, era através do 

reconhecimento das suas habilidades e da excelência do mesmo como clínico, professor ou 

pesquisador (SATIANI et al., 2014). Embora importantes, estas habilidades não capacitam os 

mesmos para as competências necessárias para atuarem como líder de negócios ou coorporativo 

no sistema de saúde.  

O contexto social e político das escolas médicas não está alinhado com a necessidade 

aguda de desenvolver líderes para atuarem na indústria e outros negócios da saúde Leatt e Porter 

(2003). A transformação da saúde e sua sustentabilidade, se relacionam com a capacitação de 

uma nova geração de médicos para exercerem papéis de liderança além dos limites 

assistenciais, incluindo a possibilidade de atuação como líderes de organizações e sistemas de 

saúde.  

A implantação efetiva de programas de desenvolvimento de liderança em medicina e 

nas escolas médicas se encontra na sua infância. O desenvolvimento adequado dos programas 

de liderança médica necessita envolver a percepção de todos stakeholders, BHARWANI et al., 

(2017). Blumenthal et al., (2012) ao tratar do gap em liderança nas escolas médicas norte 

americanas, reforçam a necessidade de desenvolver currículos em liderança, pensados e criados 

especificamente para esse propósito. 

O aprendizado da liderança pode ser realizado de diferentes maneiras durante a sua vida 

profissional (CHARAN, 2012). 

 Uma nova geração de médicos precisa ser capacitada e desenvolvida para exercer 

posições de liderança, utilizando mecanismos comprovadamente mais eficazes para o 

aprendizado, incluindo disciplinas como: gestão da mudança, empreendedorismo, tecnologias 

inovadoras (telemedicina, bussiness intelligence, big data, dentre outros) (NICCUM et al., 

2017; FRICH et al., 2014).  

A capacitação também deve estar voltada para preparar líderes para atuar em áreas 

específicas e fundamentais como a da prevenção e atenção primária,  bem como, criar modelos 

de remuneração que permitam a evolução e a ampliação do número de médicos nestas funções 

(SPEHAR et al., 2017; PHILLIPS et al., 2015; SPEHAR et al., 2015a). 

Toda função de liderança médica requer habilidades como: gerenciamento do tempo, 

habilidade de motivar a si mesmo e aos outros, habilidades básicas de apresentação (escrita, 

oral, não-verbal), pensamento sistêmico, trabalho em equipe, suporte dos membros, 

negociação, resolução de conflitos, inteligência emocional (HERNANDEZ, 2010). 
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Uma reforma na educação médica se faz necessária para se preparar os futuros médicos 

para os desafios do sistema de saúde atual e futuro. Estudos identificaram deficiências entre os 

novos profissionais médicos americanos nas habilidades de comunicação, finanças, trabalho 

em equipe, segurança e qualidade do cuidado ao paciente (GONZALO et al., 2017; COOKE et 

al., 2010; CROSSON et al., 2011). 

Ao realizar uma revisão sistemática sobre programas de desenvolvimento de liderança 

médica, Frich et al. (2014), identificaram que a maioria dos programas focava no treinamento 

de habilidades e no conhecimento técnico e conceitual da liderança, enquanto poucos focavam 

no desenvolvimento de consciência e crescimento pessoal. A despeito do relato de resultados 

positivos na conclusão dos autores dos 35 estudos revisados, a maioria desses programas 

avaliaram os resultados, por métricas individuais, como: escores de satisfação dos resultados 

atingidos pelos participantes, auto avaliação do conhecimento ou mudanças comportamentais, 

poucos programas avaliaram os impactos sistêmicos nas organizações decorrentes da liderança. 

Em 2000, foi elaborado o projeto UME-21 (Undergraduate Medical Education for the 

21st Century, que tinha como objetivo incentivar a inovação dos currículos de graduação em 

medicina formando médicos aptos as novas demandas sociais. A partir daí se estabeleceu nove 

áreas de conhecimento como objetivos de aprendizagem, entre as quais estava a liderança 

(BAZELL et al., 2004).  

Em uma análise de 131 currículos de escolas americanas de medicina, apenas 10% 

colocavam a liderança como um objetivo a ser alcançado (VERONESI; GUNDERMAN, 

2012). Entretanto, na última década esse cenário vem se modificando, com a inclusão gradual 

do tema liderança na graduação das escolas médicas alopáticas norte americanas e no Reino 

Unido (NEELEY et al., 2017; PATEL et al., 2014; LONG et al., 2011). Atualmente, o tema 

liderança é identificado como uma prioridade educacional e disciplina formal da grade 

curricular, em mais da metade das escolas médicas alopáticas norte americanas (NEELEY et 

al., 2017). 

Vários estudos tem procurado analisar como esse tema vem sendo abordado no âmbito 

da graduação médica (NEELEY et al., 2017; MAFE et al., 2016; PATEL et al., 2014; LONG 

et al., 2011) e pós-graduação strictu sensu (FRICH et al., 2014; BLUMENTHAL et al., 2012; 

LEE, 2010; SATIANI et al., 2014).  

O número de escolas médicas oferecendo MD e MBA aumentou cinco vezes nas últimas 

duas décadas nos Estados Unidos (BARRY et al., 2018a).  

Ao aplicarmos o modelo de aprendizagem 70/20/10 proposto por McCall, Eichinger e 

Lombardo nos anos 1990 para o Center for Creative Leadership na Califórnia, verificamos que 
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10% do mesmo é proveniente do aprendizado com cursos (aulas, treinamentos, congressos, 

leituras, etc.), 20% decorre do aprendizado com outras pessoas (interação com colegas, 

observação do trabalho, coaching) e 70%  resulta do aprendizado por experiências próprias 

(vivência profissional, desafios, responsabilidades, etc.) (LOMBARDO; EICHINGER, 1996). 

Extrapolando este modelo para os atualmente disponíveis, verificamos que a maioria 

dos modelos existentes nas escolas médicas e programas de residências e pós-graduação estão 

baseados na aprendizagem por curso (NEELEY et al., 2017; STRAUSS et al., 2013; FRICH et 

al., 2014; ABBAS et al., 2011; STRINGFELLOW et al., 2015). Portanto precisamos oferecer 

novos modelos de aprendizado extracurriculares baseados no aprendizado com outras pessoas 

e principalmente no aprendizado por experiências.  

Este modelo em particular possibilita aos médicos vivenciarem as experiências de 

liderança, inovação e gestão da mudança, dentro de instituições de saúde que convivem há 

muitos anos com estas práticas (COCHRAN et al., 2014; BRONSON; ELLISON, 2015; 

SATIANI et al., 2014). Infelizmente estes modelos ainda são pouco disponíveis, 

principalmente em nosso meio. Neste contexto, o desenvolvimento de programas específicos 

para novas lideranças médicas voltados para área de prevenção e atenção primária à saúde são 

de vital importância (PHILLIPS et al., 2015b; SPEHAR et al., 2017). 

Em nosso meio, foi proposto a utilização de atividades extracurriculares para o 

desenvolvimento de liderança médica por meio de ligas acadêmicas e empresas júnior 

(PROVENZANO et al., 2014). 

A utilização de simulação por meio de sistemas de registros eletrônicos em Portugal 

demonstrou ser uma ferramenta eficaz para o desenvolvimento de habilidades e competências 

em liderança na percepção dos estudantes e de observadores externos (SEQUEIRA, 2016). 

Preparar médicos para se tornarem líderes do amanhã, requer um currículo bem 

pensado, engajado e propositadamente trabalhado para este fim (BHARWANI; KLINE; 

PATTERSON, 2017). 

Os estudos disponíveis a respeito da avaliação dos modelos de educação e liderança e 

gestão das escolas médicas alopáticas americanas demonstram um elevado grau de 

inconsistências, diferenças de conteúdo programático, tempo de duração, abrangência e 

principalmente no que diz respeito a avaliação do impacto dos mesmos sobre os estudantes de 

medicina e médicos apos a graduação (NEELEY et al., 2017; NICCUM et al., 2017; COOKE 

et al., 2010). 

Buscando caracterizar a forma pela qual a liderança está sendo desenvolvida nos 

currículos da graduação de escolas médicas  ao redor do mundo, Webb et al. (2014) analisaram 
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dados de 20 artigos, totalizando 24 currículos, sendo 17 nos EUA, 3 no Reino Unido, 1 no 

Canadá, 1 na Suíça, 1 na Suécia e 1 em Israel. Os programas avaliados, diferiam em relação ao 

tempo de duração do treinamento, variando entre um semestre até quatro anos, corpo docente 

utilizado, (professores do tipo docente clínico, membros de instituições não governamentais e 

administradores hospitalares). Em relação ao conteúdo, 79% enfatizaram pelo menos três 

domínios de competências de liderança baseados no MLCF (trabalhando com outros, 

gerenciando serviços, melhorando serviços), os autores avaliaram que, apesar da dificuldade de 

se mensurar a maior parte dos currículos não demonstrou mudança significativa no 

comportamento dos estudantes ou resultados quantificáveis.  

O treinamento de líderes médicos está em sua infância (BHARWANI; KLINE; 

PATTERSON, 2017). É aconselhável que os educadores alinhem seus currículos com algum 

modelo de estrutura de competências existente a fim de permitir uma avaliação padronizada 

dos resultados entre as escolas médicas (WEBB et al., 2014).  

 

 

3.6 Relevância da liderança médica no sistema de saúde. 

 
3.6.1 Liderança médica e performance clínica e operacional. 

 
Apesar do tema ser controverso, um modesto corpo de evidências tem apontado para 

uma relação positiva referente a performance de indicadores de qualidade,  desfecho clínico e 

financeiros em instituições hospitalares lideradas ou que possuem uma maior relação de 

médicos ocupando posições de liderança em seu quadro diretor (CLAY-WILLIAMS et al., 

2017; BUTCHER, 2014; GOODALL, 2011; EPSTEIN; BARD, 2008; ECKLER e 

SCHNELLER, 2015; DUBERMAN et al., 2015; CUNNINGHAM, 1999 ).  

Alguns autores, sugerem que lideranças médicas são mais facilmente reconhecidas 

pelos seus pares (FALCONE; SATIANI, 2008; DUBERMAN et al., 2015). 

Nesta linha de argumentação, Artz et al. (2016) demonstram que o valor preditivo mais 

importante para os liderados se refere ao grau de conhecimento técnico da liderança, esse fator 

favorece o engajamento e a motivação numa organização de saúde com a liderança médica.  

Um estudo da McKinsey, escola de economia de Londres, concluiu que hospitais com 

maior envolvimento de médicos em posição de gestão tiveram um desempenho 50% maior em 

indicadores de administração geral, administração de performance e liderança, quando 
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comparados a hospitais com pouco envolvimento de médicos na gestão (CASTRO et al., 2008).  

“Hospitais e organizações de saúde performam melhor quando liderados por médicos?”, 

esta é a pergunta que Clay-Williams et al. (2017) tentou responder em seu estudo de revisão 

bibliográfica, chegando a conclusão de que, apesar do grande número de estudos a esse respeito, 

apenas dezesseis estudos proporcionaram dados empíricos e apenas dois exploraram o papel do 

líder organizacional ou CEO.  

 

FIGURA 1: Relação de artigos e rigor metodológico. 

 
Fonte: Clay-Williams et al. (2017, pag. 8). 
 

Dentro dos resultados de Clay-Williams et al. (2017), quatro estudos demonstraram 

não-relação ou relação negativa entre lideranças médicas e não médicas na performance dos 

aspectos investigados (KONU; VIITANEN, 2008; SALEH et al., 2013; SIMONEN et al., 

2009; SPEHAR et al., 2015b); enquanto os outros doze estudos apresentaram diferenças entre 

gestão de médicos e não médicos, sendo que destes, oito correlacionaram positivamente 

achados com performance hospitalar ou resultados de pacientes (COLLA et al., 2014; 

GOODALL, 2011; JIANG et al., 2009; BAI e KRISHNAN, 2015; DE ANDRADE COSTA, 

2014; KUNTZ et al., 2016; VERONESI et al., 2013; PRYBIL, 2006). 

Uma melhor performance financeira de organizações de saúde, foi atribuída a uma 

maior participação de médicos na composição dos quadros de gestão, conselho administrativo 

e conselho fiscal (MOLINARI et al., 2015, KUNTZ et al., 2016; SALEH et al.,2012). 

Em nosso meio, DE ANDRADE COSTA (2014), ressaltou a importância da liderança 
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médica e relacionou a presença de médicos ocupando posições estratégicas ou de liderança em 

hospitais com finalidade lucrativa com a melhoria da qualidade do cuidado entregue. 

Bai e Krishnan (2015) ao avaliar a relação entre a participação de médicos no quadro de 

diretores e a qualidade do cuidado em hospitais da Califórnia sem finalidade lucrativa, 

relataram que a ausência de médicos no quadro de diretores desses hospitais estava relacionada 

com uma pior qualidade do cuidado. 

 

3.6.2 Liderança médica e organizações em saúde de alta performance.  

 

Goodall et al. (2011) compilou dados qualitativos dos 100 melhores hospitais norte 

americanos em 2009 em diversas especialidades clínicas e relacionou com perfil profissional 

dos CEOs destas instituições. Os autores constataram que os hospitais liderados por CEOs 

médicos ou com uma maior proporção de lideranças médicas estavam associados com melhores 

performances de qualidade 

Médicos representavam apenas 5% do perfil profissional entre líderes que ocupavam a 

posição de CEO em hospitais americanos em 2014 (PLE, 2014). 

Ao avaliar a prevalência de médicos como líderes organizacionais em 6500 hospitais 

nos Estados Unidos, Gunderman e Kanter, 2009, identificaram que apenas 235 eram liderados 

por médicos (GUNDERMAN; KANTER, 2009). 

 Apesar da baixa representatividade dos médicos ocupando posições de CEO entre os 

hospitais norte americanos, os 20 hospitais melhor ranqueados nos EUA entre 2019-2020 

(Tabela 1), são majoritariamente liderados por CEOs médicos incluindo instituições como: 

Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Massachussets General Hospital, Johns Hopkins, UCLA 

medical center dentre outros.  

A Mayo Clinic, líder do ranking hospitalar norte americano há mais de uma década, e 

considerada uma das melhores instituições de saúde no mundo, possui como uma das suas 

características mais marcantes ter sempre sido liderada por médicos (PETERS et al.; 2014). 

 

TABELA 1: Ranking dos melhores hospitais dos Estados Unidos 2019/2020. 
 

Colocação Hospital Cidade/Estado 

1 Mayo Clinic Rochester, Minnesota MED 

2 Massachusetts General Hospital  Boston MED 

3 Johns Hopkins Hospital Baltimore MED 
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4 Cleveland Clinic  Cleveland MED 

5 New York Presbiterian Hospital – Columbia and Cornell New York 

6 UCLA Medical Center Los Angeles MED 

7 UCSF Medical Center San Francisco 

8 Cedars – Sinai Medical Center Los Angeles 

9 NYU Langone Hospitals New York MED 

10 Northwestern Memorial Hospital Chicago 

11 University of Michigan Hospitals – Michigan Medicine Ann Arbor MED 

12 Stanford Health Care – Stanford Hospital  Stanford, California 

13 Brigham and women’s Hospital Boston MED 

14 Mount Sinai Hospital New York MED 

15 UPMC Presbyterian Shadyside Pittsburgh 

16 Keck Hospital of USC Los Angeles 

17 University of Wisconsin Hospitals Madison MED 

18 Hospitals of the University of Pennsylvania – Penn 

Presbyterian 

Philadelphia 

18 Mayo Clinic  Phoenix MED 

20 Houston Methodist Hospital Houston MED 

20 Yale New Haven Hospital Connecticut  

Fonte: US News and world report (2019) 
 

Na América Latina 5 dos 7 hospitais melhor ranqueados possuem CEOs médicos, 

incluindo o líder do ranking o Hospital Israelita Albert Einstein (tabela 2). 

 

TABELA 2: Ranking dos melhores hospitais da América Latina 2019. 
 

Colocação  Hospital Cidade/país CEO Médico? 

1 Hospital Israelita Albert Eistein São Paulo/Brasil MED 

2 Clinica Alemana Santiago/Chile  

3 Fundacion Cardioinfantil Bogotá/Colombia MED 

4 Fundacion Valle del Lili Cali/Colombia MED 

5 Hospital Italiano de Buenos Aires Buenos Aires/Argentina  

6 Fundacion Cardiovascular de Colombia Bucaramanga/Colombia MED 

7 Hospital Samaritano Higienópolis  São Paulo/Brasil MED 

8 Hospital Clinica Biblica San Jose/CR  

9 Hospital Pablo Tobón Uribe Medelin/Colombia  
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10 Hospital Universitário Austral Buenos Aires/Argentina  

Fonte: America Economia (2020). 

Segundo Bronson e Elisson (2015), as instituições de saúde nos Estados Unidos 

precisam desesperadamente de líderes médicos, que possuam compreensão sobre os pacientes 

e o seu cuidado e que possam tomar decisões com conhecimento em áreas como legislação, 

política governamental, finanças e do negócio na área médica.  

A combinação do treinamento e desenvolvimento de habilidades de liderança somados 

ao expertise clínico dos médicos, proporciona aos mesmos, o potencial de se tornarem líderes 

capazes de enxergar novas possibilidades, inspirar outros médicos, derrubar silos, criando uma 

nova visão nos sistemas de saúde e transformando esta visão em realidade (SATIANI et al., 

2014). O conhecimento intrínseco da atividade médica proporciona uma vantagem competitiva 

em relação aos outros profissionais na condução das decisões e das mudanças do sistema de 

saúde.  

 

3.6.3 Liderança médica na saúde pública.  

 

A despeito de não possuírem, treinamento formal prévio nos fundamentos da 

administração, os médicos têm ocupado, de forma majoritária, os principais cargos executivos 

da saúde publica no Brasil. 

A relevância da liderança médica para o setor publico no Brasil pode ser observada 

proporção de médicos que exerceram os cargos de ministros da saúde e secretários estaduais no 

Brasil. 

Desde a criação do cargo no ano de 1953, mais de 2/3 dos executivos que lideraram o 

nosso sistema de saúde, estão representados por médicos, conforme tabela 3. 

TABELA 3: Galeria de Ministros da Saúde do Brasil no período histórico.  

MINISTRO DA SAUDE  PERIODO 

FORMACAO 

PROFISSIONAL 

Nelson Teich 16/04/20 a 15/05/20 MEDICO 

Luiz Henrique Mandetta 02/01/19 a 16/04/20 MEDICO 

Gilberto Occhi 02/04/18 a 02/01/19 ADVOGADO 

Ricardo Barros 13/05/16 a 02/04/18 ENG. CIVIL 
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Marcelo Castro 05/10/15 a 27/04/16 MEDICO 

Arthur Chioro 03/02/14 a 02/10/15 MEDICO 

Alexandre Padilha 01/01/11 a 03/02/14 MEDICO 

Jose Gomes Temporão 16/03/07 a 31/12/10 MEDICO 

José Agenor Álvares da Silva 31/03/06 a 16/03/07 BIOQUIMICO 

José Saraiva Felipe 08/07/05 a 31/03/06 MEDICO 

Humberto Sérgio Costa Lima 01/01/03 a 08/07/05 MEDICO 

Barjas Negri 21/02/02 a 31/12/02 ECONOMISTA 

José Serra 31/03/98 a 20/02/02 ENG. CIVIL 

Carlos César de Albuquerque 13/12/96 a 30/03/98 MEDICO 

José Carlos Seixas 07/11/96 a 12/12/96 MEDICO 

Adib Domingos Jatene 01/01/95 a 06/11/96 MEDICO 

Henrique Antônio Santillo 30/08/93 a 31/12/94 MEDICO 

Saulo Pinto Moreira 19/08/93 a 29/08/93 MEDICO 

Jamil Haddad 08/10/92 a 18/08/93 MEDICO 

Adib Domingos Jatene 13/02/92 a 01/10/92 MEDICO 

José Goldemberg 24/01/92 a 12/02/92 QUIMICO 

Alceni Ângelo Guerra 15/03/90 a 23/01/92 MEDICO 

Seigo Tsuzuki 17/01/89 a 14/03/90 MEDICO 

Luiz Carlos Borges da Silveira 23/10/87 a 16/01/89 MEDICO 

Roberto Figueira Santos 14/02/86 a 22/10/87 MEDICO 

Carlos Correa de Menezes Sant'anna 15/03/85 a 13/02/86 MEDICO 

Waldyr Mendes Arcoverde 30/10/79 a 14/03/85 MEDICO 

Mário Augusto J. Castro Lima 15/03/79 a 29/10/79 MEDICO 

Paulo de Almeida Machado 15/03/74 a 14/03/79 MEDICO 

Mário Machado de Lemos 19/06/72 a 14/03/74 MEDICO 

Francisco de Paula da Rocha Lagoa 30/10/69 a 18/06/72 MEDICO 

Leonel Tavares Miranda Albuquerque 15/03/67 a 29/10/69 MEDICO 

Raimundo de Moura Britto 15/04/64 a 14/03/67 MEDICO 

Vasco Tristão Leitão da Cunha 06/04/64 a 14/04/64 CIENCIAS JURID. SOC. 

Wilson Fadul 17/06/63 a 05/04/64 MEDICO 

Paulo Pinheiro Chagas 19/03/63 a 16/06/63 MEDICO 

Eliseu Paglioli 18/09/62 a 18/03/63 MEDICO 

Manoel Cordeiro Villaça 20/06/62 a 30/08/62 MEDICO 

Estácio Gonçalves Souto Maior 23/08/61 a 19/06/62 MEDICO 
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Edward Cattete Pinheiro 03/02/61 a 22/08/61 NAO CONSTA 

Armando Ribeiro Falcão 01/01/61 a 02/02/61 HUMANIDADES 

Pedro Paulo Penido 01/08/60 a 31/12/60 ODONTÓLOGO 

Mário Pinotti 03/07/58 a 31/07/60 MEDICO/FARMACEUT. 

Maurício Campos de Medeiros 21/11/55 a 02/07/58 MEDICO/FARMACEUT. 

Aramis Taborda de Athayde 05/09/54 a 20/11/55 MEDICO 

Mário Pinotti 03/06/54 a 04/09/54 MEDICO/FARMACEUT. 

Miguel Couto Filho 22/12/53 a 02/06/54 MEDICO 

Antônio Balbino de Carvalho Filho 06/08/53 a 22/12/53 ADVOGADO 

Fonte: Ministério da Saúde (2020) 
 

Um fenômeno semelhante pode ser observado no perfil profissional dos executivos que 

estiveram a frente da saúde nos estados, ocupando o cargo de secretários de saúde tomando 

como base o ano de 2020. 

 

TABELA 4: Relação De Secretários De Saúde Dos Estados Brasileiros em 2020. 
 

SECRETARIO DA SAÚDE ESTADO FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

Alysson Bestene Lins ACRE ODONTÓLOGO 

Alexandre Ayres ALAGOAS ADVOGADO 

Juan Mendes da Silva AMAPÁ ENFERMAGEM 

Marcellus Campelo AMAZONAS ENG. CIVIL 

Fábio Vilas Boas BAHIA MÉDICO 

Carlos Roberto Martins Rodrigues 

Sobrinho 

CEARÁ MÉDICO 

Francisco Araújo Filho DISTRITO FEDERAL NAO CONSTA 

Nésio Fernandes de Medeiros Junior ESPÍRITO SANTO MÉDICO 

1.1.1 Ismael Alexandrino Júnior GOIÁS MÉDICO 

Carlos Eduardo de Oliveira Lula MARANHÃO ADVOGADO 

Gilberto Figueiredo MATO GROSSO NAO CONSTA 

Geraldo Resende MATO GROSSO DO SUL MÉDICO 

Carlos Eduardo Amaral Pereira Silva MINAS GERAIS MÉDICO 

Rômulo Rodovalho PARÁ ADVOGADO 

Geraldo Antônio de Medeiros PARAÍBA MÉDICO 

Carlos Alberto Gebrim Preto PARANÁ MÉDICO 
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André Longo PERNAMBUCO MÉDICO 

Florentino Alves Veras Neto PIAUÍ ADVOGADO E ADM. 

Alex da Silva Bousquet RIO DE JANEIRO MÉDICO 

Cipriano Maia RIO GRANDE DO NORTE MÉDICO 

Arita Gilda Hübner Bergmann RIO GRANDE DO SUL SERVIÇO SOCIAL 

Fernando Rodrigues Máximo RONDÔNIA MÉDICO 

Marcelo Lima Lopes RORAIMA ANALISTA SISTEMAS 

André Motta Ribeiro SANTA CATARINA MÉDICO 

José Henrique Germann Ferreira SÃO PAULO MÉDICO 

Mércia Feitosa SERGIPE ENFERMEIRA 

Luiz Edgar Leão Tolini TOCANTINS MÉDICO 

Fonte: Conass (2020) 

 

3.7 A estrutura de competências de liderança médica. 

 

O conceito de Liderança médica tem sido discutido em diversos países, entretanto 

apenas alguns poucos conseguiram criar um consenso sobre de que forma deve-se estabelecer 

esta formação e quais as competências necessárias aos líderes médicos. Os modelos mais 

modernos sugerem uma estrutura de competências necessárias para o bom desempenho da 

liderança, detalhando os comportamentos esperados, o que ajuda a esclarecer o que se espera 

das atitudes de um líder médico. Estes modelos têm sido usados para embasar as atividades e 

currículos de graduação e pós-graduação (WARREN, 2011). Dentre os modelos encontrados 

na literatura, aquele desenvolvido pelo National Health Service no Reino Unido foi o mais 

completo e detalhado (CHEN, 2018). 

A estrutura de competências de liderança médica inglesa, ou the Medical Leadership 

Competency Framework (MLCF) foi desenvolvida pelo National Health Service Institute for 

Inovation and Improvement and the Academy of Medical Royal Colleges, contando ainda com 

a colaboração de diversos stakeholders, tendo seu primeiro ano de publicação em 2008 (NHS, 

2010). Trata-se de um documento que descreve as competências que todos os médicos e de 

todas as especialidades devem requerer para estar ativamente envolvidos no planejamento, 

entrega e transformação dos serviços de saúde. Esta estrutura abrange o conceito de liderança 

compartilhada, ou seja, a liderança se torna uma responsabilidade de todos e de qualquer nível 

da organização, visando as metas da equipe. 
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O exercício da liderança acompanha diversas áreas de atuação do médico, sua 

aplicabilidade é ampla e está presente desde um único atendimento ambulatorial até uma 

decisão de gestão. 

Ao longo dos anos, este trabalho vem sendo aperfeiçoado com o objetivo de convergir 

as competências com os currículos de escolas médicas.  

FIGURA 2: Os 5 domínios da liderança médica. 

 
Fonte: NHS (2010, pag. 11). 

 

As competências sugeridas pelo MLCF se aplicam aos profissionais médicos e são 

divididas em três estágios de aquisição:  

a) estágio um: graduação. Se espera que estas competências sejam desenvolvidas 

durante a graduação médica, através de situações como: interação entre colegas, 

aprendizado em grupo, experiência clínica, envolvimento com caridades e grupos 

sociais e organizações. 

b) estágio dois: pós-graduação. Se espera que estas competências sejam desenvolvidas 

durante treinamentos especializados enquanto consolida as competências anteriores. 

c) estágio três: acima de cinco anos ou prática continuada. Este estágio é compreendido 

como o período após o treinamento, ou seja, os cinco anos de prática médica após 

obtenção de uma especialização, ou ainda para médicos generalistas que trabalhem 

como consultores ou funcionários em instituições hospitalares. 
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Na figura 3 pode-se observar cinco domínios das Competências médicas, e cada um 

deles possui quatro elementos vistos como os resultados esperados. 

 
FIGURA 3: Competências da Liderança Médica, NHS. 

 
 

Fonte: (NHS, 2010, traduzido e editado pelo autor). 
 

Segundo o modelo NHS (2010) de estrutura de competências, os líderes médicos devem 

ser capazes de: 

Domínio um: demonstrar qualidades pessoais 

Reconhecer e articular valores próprios, entendendo como estes podem se diferenciar 

de outros indivíduos e grupos; identificar suas forças e limitações, o impacto de seu 

comportamento nos outros e o efeito do estresse no seu próprio comportamento; identificar suas 

emoções e preconceitos, entendendo como seu julgamento e comportamento podem ser 

afetados; obter, analisar e agir no feedback de várias fontes (NHS, 2010). 

Demonstrando 
qualidades 
pessoais

•desenvolver auto-consciencia
•gerenciar a si mesmo
•desenvolvimento pessoal 
continuo

•agindo com integridade

Trabalhando 
com outros

•Desenvolver rede de 
relacionamento

•construir e gerenciar 
relacionamentos

•encorajar contribuicoes
•trabalho em equipe

Gestão de 
serviços

•planejar
•gerenciar recursos
•gerenciar pessoas
•gerenciar performance

Melhorando 
serviços

•Garantir a segurança do 
paciente

•avaliacao critica
•encorajar melhora e inovacao 
•facilitar a transformacao

Estabelecendo 
direção 

•identificam o contexto de 
mudanca

•aplicam conhecimento e 
evidencia

•tomam decisoes;
•avaliam os impactos
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Gerenciar o impacto das emoções em seu comportamento e dos demais; ser responsável 

em atingir suas responsabilidades e comprometimento aos mais autos padrões; assegurar que 

seus planos e ações são flexíveis e dão conta das necessidades e padrões de trabalho dos outros; 

planejar o fluxo de trabalho e atividades para preencher os requisitos de trabalho sem 

comprometer sua própria saúde (NHS, 2010). 

Procuram ativamente por oportunidades e desafios para seu próprio desenvolvimento; 

reconhecem erros e os tratam como oportunidades de aprendizado; participam em atividades 

de desenvolvimento profissional contínuo; mudam seu comportamento através de reflexão e 

feedback (NHS, 2010).  

Defendem ética e valores pessoais e profissionais, levando em conta os calores da 

organização e respeitando a cultura, crenças e habilidades individuais; comunicam-se com 

efetividade considerando diferenças como idade, gênero e habilidades; valorizam respeito e 

promovem igualdade e diversidade; tomam ações apropriadas no caso de valores e éticas 

comprometidos (NHS, 2010). 

Domínio dois: trabalhar com outros 

Médicos demonstram liderança ao desenvolver redes, trabalhando em parceria com 

pacientes, cuidadores, usuários do serviço e seus representantes, colegas com e através dos 

sistemas visando entregar e melhorar os serviços (NHS, 2010).  

Identificam oportunidades onde o trabalho com pacientes e colegas na área clínica pode 

trazer benefícios; criam oportunidades de unir indivíduos e grupos para alcançar as metas; 

promovem o compartilhamento de informações e recursos; buscam ativamente o olhar de outras 

pessoas (NHS, 2010). 

Ouvem outros e reconhecem diferentes perspectivas; simpatizam e levam em 

consideração necessidades e sentimentos dos outros; comunicam-se com efetividade 

individualmente e em grupos, e agem de forma positiva; ganham e mantem a confiança e apoio 

a colegas (NHS, 2010).  

Encorajam e oportunizam que pessoas participem do processo de tomada de decisão e 

desafios construtivos; respeitam, valorizam e reconhecem a função, contribuição e 

conhecimento de outros; aplicam estratégias para gerenciamento de conflitos de interesses e 

opiniões diferentes; mantem o foco de contribuição na entrega e melhora dos serviços aos 

pacientes (NHS, 2010). 

Tem um sentido claro de sua função, responsabilidades e proposito com a equipe; 

adotam uma abordagem de equipe, reconhecendo e apreciando os esforços, contribuições e 
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compromissos; estão dispostos a liderar uma equipe, envolvendo as pessoas certas no momento 

certo (NHS, 2010). 

Domínio três 

Dão suporte aos serviços clínicos que são parte estratégica do sistema de saúde mais 

amplo; pedem feedback de pacientes, usuários de serviços e colegas para desenvolver planos; 

contribuem com seu conhecimento para planejamento de processos; avaliam suas opções em 

termos de riscos e benefícios (NHS, 2010). 

Identificam precisamente os recursos necessários para entregar segurança e efetividade 

nos serviços; asseguram que serviços são entregues com os recursos disponíveis; minimizam 

desperdício; interferem quando os recursos não estão sendo usados de forma eficaz e eficiente 

(NHS, 2010). 

Promovem orientação e direção aos demais usando as habilidades dos membros da 

equipe; revisam a performance dos membros da equipe a fim de assegurar resultados; dão 

suporte aos membros da equipe no desempenho de suas funções; dão suporte aos outros para 

prover o cuidado ao paciente e melhores serviços (NHS, 2010). 

Analisam informações de várias fontes sobre performance; promovem ações para 

melhorar a performance; são responsáveis por combater dificuldades; constroem aprendizado 

através das experiências (NHS, 2010). 

Domínio quatro 

Identificam e quantificam o risco aos pacientes no uso de informações de várias fontes; 

usma evidência, positiva e negativa, identificando opções; usam caminhos sistemáticos de 

acessar e minimizar os riscos; monitoram os efeitos e resultados das mudanças (NHS, 2010). 

Consideram feedback e experiências dos usuários de saúde, pacientes e cuidadores no 

planejamento de ações; utilizam metodologias atuais de análise de processos; identificam 

melhoras nos sistemas de saúde e criam soluções através de trabalho colaborativo; avaliam as 

opções e planejam as ações para implementar e avaliar melhoras (NHS, 2010). 

Questionam o status quo; atuam positivamente no cenário da inovação; encorajam o 

diálogo e debate com grande grupo de pessoas; desenvolvem soluções criativas para 

transformar os serviços de saúde (NHS, 2010). 

Facilitam a transformação contribuindo ativamente no processo de mudança que leva a 

melhora do sistema; modelam a mudança esperada; articulam as necessidades de mudança e os 

impactos nos serviços e pessoas; motivam e focam o grupo nas mudanças buscadas (NHS, 

2010). 

Domínio cinco 
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Demonstram ciência do ambiente político, técnico, econômico, organizacional e 

profissional; entendem e interpretam a legislação e estrutura de contabilidade; antecipam-se e 

preparam para o futuro na busca por ideias, melhores práticas, e tendências emergentes que 

terão impactos nos resultados em saúde; desenvolvem e comunicam aspirações (NHS, 2010). 

Usam métodos apropriados de compilar dados e informações; executam análises contra 

evidências; usam informações para desafiar as práticas e processos existentes; influenciam 

outros no uso do conhecimento e evidencia para alcançar as melhores práticas (NHS, 2010). 

Participam e contribuem para o processo de tomada de decisão organizacional; atuam 

de forma consistente com valores e prioridades da organização e profissão; educam e informam 

pessoas chave que influenciam as tomadas de decisão; contribuem com a perspectiva clínica 

para decisões de equipes, departamentos, sistema e organização (NHS, 2010). 

Testam e avaliam novas opções de serviços; promovem novos padrões de abordagens; 

ultrapassam as barreiras para implementação; disseminam boas práticas (NHS, 2010). 

Em estudo que entrevistou médicos de hospitais públicos e privados na Índia, com 

objetivo de identificar a importância percebida dos níveis de competência bem como auto 

avaliação em relação as mesmas, observou que, apesar do reconhecimento da importância das 

competências para a liderança médica, os médicos estão aquém deste nível. Os resultados 

mostraram ainda que na escala de auto avaliação, os médicos do setor privado tiveram melhores 

resultados quando comparados ao setor público (GULATI et al., 2019). As trinta competências 

avaliadas foram listadas tomando como base a estrutura de competências da NHS, e 

praticamente todas foram avaliadas como importantes ou muito importante (maiores 

pontuações da escala). Entre as competências mais pontuadas, estavam desenvolvimento da 

qualidade assegurada, melhora da segurança ao paciente e criação de um clima organizacional 

que incentive trabalho em equipe, para ambos setores. Entretanto não estavam entre as mais 

pontuadas, as competências relativas ao domínio de direção, tão essencial para um líder. Entre 

as menos pontuadas, tanto nos setores públicos como privados estão: conhecimento em recursos 

humanos, procuração, finanças, gestão de contratos; e habilidade de influenciar decisores que 

determinam as políticas governamentais futuras (GULATI et al., 2019).  

Um segundo modelo de Competency Framework é da Austrália. O país criou o Health 

LEADS Austrália: the Australian health leadership framework aprovado em junho de 2013, 

que se baseia em cinco áreas: lidere a si mesmo; envolva pessoas; alcance resultados; dirija 

inovações; modele o sistema; e estes estão sob os pilares de um sistema de saúde eficaz, 

equitativo e sustentável (HWA, 2013). 
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FIGURA 4: Healthy Leads, Austrália. 

 
Fonte: (HWA, 2013, pag. 7). 

 
O domínio de liderar a si mesmo, está relacionado com a inteligência emocional e a 

autoconsciência, o líder médico deve conhecer suas forcas e limitações, e se comprometer com 

a autorreflexão e melhora contínuas. Deve ainda, entender e gerenciar o impacto de suas ações, 

valores e premissas em si mesmo e nos outros; refletir sobre sua performance como líder, se 

responsabilizando pelo envolvimento em aprendizado e crescimento; ser honesto, confiável e 

ético, moldando integridade, coragem e resiliência. 

No domínio de envolver pessoas, espera-se que o líder encoraje outras pessoas a ver e 

aceitar oportunidades de contribuição, aprendizado e crescimento; assegurar que pessoas, 

consumidores e trabalhadores sejam tratados com dignidade e respeito em todo sistema de 

saúde; ser ouvinte, acessível, apresentando suas ideias claramente e participando de conversas 

desafiadoras com humildade e respeito; deve inspirar e incentivar outros a compartilhar ideias 

e informações, colaborando com a alta performance de equipes. 

No domínio de alcançar resultados, o líder se diferencia inspirando, motivando e 

estabelecendo uma direção em prol de uma meta, alinhando recursos e decisões a elas, a fim de 

possibilitar a melhora continua através de qualidade e trabalho centrado nas pessoas. Monitora 

e responsabiliza a si e outros pelas conquistas individuais e do serviço. 

No domínio de dirigir inovações, trata-se de um olhar mais amplo, inclusive de inovar 

os modelos de negócio, inspirando os demais a questionarem e reconhecerem a necessidade de 
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mudanças, assumindo riscos e colaborando com a melhora, proporcionando diálogos 

informados encorajando o envolvimento de diversos atores nas discussões. 

Reconhecendo o sistema de saúde como um sistema complexo, onde diversas partes, 

como serviços, legislação, financiamento estão conectados, o líder deve perceber que uma 

mudança em uma das partes gera implicações nas demais, desta forma, ele deve reconhecer a 

interdependência a fim de facilitar as estratégias para que se alcance os maiores benefícios, 

minimizando as consequências negativas. Aqui o líder deve atuar de forma a promover o 

entendimento, respeito e confiança entre os diferentes setores envolvidos, levando em 

consideração todos os pontos de vista, buscando a colaboração eficaz na entrega dos serviços 

de saúde (HWA, 2013). 

No Canada, foi desenvolvido pelo Royal College em 1996, o Canmeds, com o objetivo 

de melhorar do cuidado ao paciente através do aprimoramento do treinamento médico. Sua 

proposta principal é definir as competências necessárias, nas diversas áreas da prática médica, 

fornecendo uma base abrangente para a educação e prática médica no Canadá. Sua última 

atualização foi em 2015.  

 

FIGURA 5: Canmeds, Canadá. 

 
Fonte: CANMEDS (2020). 
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Atualmente o diagrama está dividido em sete domínios: Médico especialista, 

comunicador, colaborador, líder, advogado de saúde, estudioso, profissional. 

Focando exatamente em seu braço de liderança, o médico deve contribuir para a visão 

de um sistema de saúde de alta qualidade, se responsabilizando pela entrega de excelência. As 

competências chave do líder médico devem ser: contribuir para a melhora da entrega dos 

serviços de saúde, incentivando a cultura de segurança do paciente, analisando incidentes em 

busca de melhora do sistema através de dados para sua otimização. 

O médico líder deve alocar os recursos, gerenciando processos em busca do melhor 

custo do cuidado apropriado. Deve demonstrar liderança, facilitando a mudança em busca de 

melhores resultados; definindo prioridades e gerenciando o tempo a fim de integrar a prática 

com sua vida pessoal. Gerenciar a carreira e implementar processos assegurando a melhora da 

prática pessoal. 

Na Holanda, recentemente também foi publicada a Dutch Framework Medical 

Leadership Competences, versão 1.0, composta de doze competências que englobam facilitar a 

mudança sob três dimensões nos serviços de saúde: em termos de si próprio, dos outros e da 

sociedade (KEIJSER et al., 2019). 

FIGURA 6: Estrutura de competências da liderança médica – Holanda. 
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Fonte: PML (2016). 
 
O líder médico deve entender a importância de liderar sob a visão pessoal bem como a 

visão compartilhada, integrando estas nas atividades diárias; deve estar atento a importância do 

desenvolvimento pessoal contínuo em relação ao conhecimento, atitudes e comportamentos; se 

desafiando a ser um exemplo para os demais, estando ciente do impacto das suas atitudes e da 

importância de observar isso, incentivando o feedback como forma de melhorar suas ações e 

eficácia; mantém a calma e paciência frente a situações de estresse; otimizando sua carreira 

através da gestão do tempo, mantendo um estilo de vida saudável; deve estar ciente da 

responsabilidade compartilhada no processo do sistema de saúde, e pessoal no processo médico; 

sabe que exerce influência em vários níveis sobre outras pessoas; deve orientar e direcionar 

indivíduos; colaborar no engajamento de equipes visando o alcance das metas, criando um 

ambiente de trabalho seguro e de cultura de respeito; organiza processos; sabe da influência na 

manutenção da melhora da qualidade, governança clínica e gerenciamento de processos; sabe 

da importância de ser responsável com os recursos, financiamento e metas do sistema de saúde; 

sabe da importância de inovação e desenvolvimento dentro e fora do domínio médico; percebe 

os problemas como desafios e calcula os riscos; demonstra entusiasmo e atitudes positivas com 

outras pessoas; colabora com pacientes e colegas (PML, 2016). 

Em seu livro, preparando médicos para liderar no século XXI, Storey e Beeman (2019) 

apresentam um novo paradigma de preparação de líderes que deve ser desenvolvido ao longo 

da carreira, dividido em quatro capacidades: conhecimento, habilidades e colegialidade; 

competências de liderança; inteligência emocional; agenciando a mudança. 
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FIGURA 7: Paradigma da liderança em saúde contemporânea. 

 
Fonte: STOREY; BEEMAN (2019, pag. 6) 

 
Cada uma das capacidades, deve demonstrar determinadas habilidades como resultado. 

As competências de liderança devem resultar em conhecimento próprio, visão estratégica, 

resolução de problemas e comunicação efetiva. Já da inteligência emocional, espera-se empatia, 

habilidades interpessoais e intrapessoal, montagem de equipes, gestão estratégica de talentos. 

O agenciamento de mudanças deve resultar em coerência, estratégia organizacional, 

habilidades técnicas e tomada de decisão baseada em dados. E finalmente, conhecimentos, 

habilidades e colegialidade devem ser demonstrados através de propósitos morais, cultura de 

confiança, empreendedorismo e inovação (STOREY; BEEMAN, 2019). 
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4. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

 

O delineamento metodológico escolhido para essa pesquisa foi a Análise de Conteúdo 

de documentos primários. Ao pretender analisar as Matrizes Curriculares e os Projetos 

Pedagógicos de Cursos de Medicina em busca dos conteúdos sobre Liderança Médica, a análise 

de documentos se mostrou como o conjunto de procedimentos necessários para responder aos 

questionamentos propostos. 

A pesquisa em documentos tem por objetivo identificar informações a partir de questões 

e hipóteses de interesse (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Neste estudo as questões norteadoras para 

a busca de informações nos projetos pedagógicos de curso foram assim definidas: Os projetos 

pedagógicos de cursos de medicina propõem a abordagem dos conteúdos de Liderança 

Médica? Como esses conteúdos são expressos nos projetos pedagógicos de curso de medicina? 

Para usar documentos primários como fonte de pesquisa, o investigador deve 

sistematizar técnicas que possibilitem a criação de corpus de análise para a escrita dos 

resultados. Elas devem permitir selecionar e organizar cientificamente os caminhos que devem 

ser percorridos para que a investigação se concretize (GAIO; CARVALHO; SIMÕES, 2008). 

Cabe ressaltar que, para garantir a qualidade da análise, é importante que os documentos sejam 

originais e ainda não tenham recebido nenhum tratamento analítico anterior (HELDER, 2006). 

O método analítico escolhido foi a Análise de Conteúdo. Ela é uma, dentre diferentes 

formas de analisar textos, e adota a sistematização de extrair significados do texto que façam 

parte do assunto analisado. Para Chizzotti (2006): 
Consiste em relacionar a frequência da citação de alguns temas, palavras ou ideias em 
um texto para medir o peso relativo atribuído a um determinado assunto pelo seu 
autor. Pressupõe, assim, que um texto contém sentidos e significados, patentes ou 
ocultos, que podem ser apreendidos por um leitor que interpreta a mensagem contida 
nele por meio de técnicas sistemáticas apropriadas. A mensagem pode ser apreendida, 
decompondo-se o conteúdo do documento em fragmentos mais simples, que revelem 
sutilezas contidas em um texto. Os fragmentos podem ser palavras, termos ou frases 
significativas de uma mensagem (CHIZOTTI, 2006, pag. 48). 
 

A análise documental qualitativa do conteúdo começa com a ideia de processo, ou 

contexto da escrita, e realiza sua análise por meio de registros de frequência e de contexto. 

Dependendo dos objetivos e das perguntas de investigação, pode ser mais importante explorar 

o contexto em que uma determinada unidade ocorre, e não apenas sua frequência (LUDKE, 

ANDRE, 1986). 
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4.1 Primeira etapa da pesquisa: Levantamento conceitual sobre Liderança 

Médica para a listagem dos termos de pesquisa documental 

 

A primeira etapa para a elaboração do delineamento de uma pesquisa documental é o 

aprofundamento teórico em literatura de impacto para o tema, inclusive internacional, com o 

objetivo de selecionar os descritores de busca e seus significados, para a posterior análise dos 

documentos (CELLARD, 2010). 

A revisão da literatura para esse objetivo ocorreu entre os meses de janeiro a março de 

2019 e utilizou as bases de dados da PUBMED, BVS (que engloba LILACS, MEDLINE, 

PAHO, WHOLIS E SCIELO), SCOPUS e bases disponibilizadas a partir da plataforma da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Para a identificação, no conteúdo dos PPCs, dos termos definidos pelo esgotamento da 

literatura foi utilizado o software Atlas.tiR, que auxilia no processo de organização da análise 

dos dados, permite aplicar funções analíticas em termos da gestão, da leitura e relativamente 

aos dados, e desenvolver a representação por intermédio de códigos, bem como definir relações 

entre estes elementos através de interligações e redes, e proceder à anotação de todas estas 

operações e reflexões (HWANG, 2007). 

Contudo, o software não faz a análise sozinho. Todas as inferências e categorizações 

devem ser feitas pelo pesquisador, suportado pela sua revisão teórica. A eficiência do software 

está como diz, na interface entre a expertise humana e o processamento de dados do computador 

(HWANG, 2007). 

 

4.2 Segunda etapa da pesquisa: levantamento de Instituições de Ensino Superior 

(IES) com oferta de cursos de Medicina no Brasil para a seleção dos Projetos Pedagógicos 

de Curso (PPCs) 

 

A segunda etapa para a execução de uma pesquisa documental é a seleção criteriosa dos 

documentos para análise, considerando que contenham o objeto de estudo da pesquisa 

(MINAYO, 2008). 

Nesta pesquisa a seleção das IES passou por dois momentos: 

- Primeiro: levantamento junto ao sistema eletrônico disponibilizado pelo Ministério da 

Educação (MEC) em https://emec.mec.gov.br/, de todas as IES com oferta de curso de medicina 

no Brasil; 
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- Segundo: definição pela seleção das IES que já tinham egressos no ano de 2018, 

considerando que se caracterizariam por instituições que já teriam um ciclo completo de 

formação dentro do Projeto Pedagógico do Curso (PPC); 

 

4.3 Terceira etapa: análise documental 

 

A análise documental foi realizada por meio da Análise de Conteúdo. Ela permite 

estruturar trechos de análise do fenômeno que representam a totalidade dos documentos, tanto 

por frequência, quanto por análise de significados dos textos (BARDIN, 1977).  

O método foi realizado por meio de três momentos analíticos: 

A) Pré-Análise – Nesta fase, se construiu o corpus inicial de análise que surgiu da 

seguinte maneira: esgotamento da informação (exaustividade no processo de leitura e 

identificação); busca pela globalidade das declarações (representatividade dos termos e textos 

selecionados); determinação de cada grupo de análise para o conjunto de dados 

(homogeneidade); adaptação dos dados aos objetivos da pesquisa (pertinência) e classificação 

dos mesmos em apenas uma categoria (exclusividade). 

B) Exploração do material – uso das técnicas de recorte, enumeração e classificação 

para definir as unidades de análise. 

C) Tratamento dos resultados – fase final da análise de conteúdo onde se verificou a 

inferência e a interpretação para a construção final da categoria analítica. O Apêndice A 

apresenta uma análise realizada como exemplo. 

Cabe ressaltar, do ponto de vista ético, que os documentos analisados nesta pesquisa 

foram disponibilizados publicamente em meio digital ou entregues quando solicitados por meio 

de e-mail ou telefonema. 

 O percurso metodológico desta pesquisa está representado no esquema abaixo: 
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Figura 8: Percurso metodológico da pesquisa. 

 

 
 

Fonte: Elaboração do autor, 2020. 
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5. RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

 

5.1 Levantamento dos termos de busca sobre o tema liderança médica 

 

Os descritores de busca iniciais utilizados nas bases de dados citadas no percurso 

metodológico foram traduzidos para o espanhol e para o inglês no Decs BVS e Mesh PUB 

MED. Eles foram assim descritos: 

 

QUADRO 1: Descritores utilizados para a busca de literatura nas bases de dados – português, 
inglês e espanhol 
 

DESCRITOR 
EM PORTUGUES 

DESCRITOR 
EM ESPANHOL 

DESCRITOR 
EM INGLÊS 

Liderança Liderazgo Leadership 
Capacitação profissional Capacitación Profesional Professional Training 
Estudantes de medicina Estudiantes de Medicina Students, Medical 
Educação de Graduação em 
Medicina  

Educación de Pregrado en 
Medicina 

Education, Medical, 
Undergraduate 

Educação médica  Educación médica Education, Medical 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Os termos foram cruzados pelos operadores booleanos AND, NOT, OR “ ”, e ( ). Foram 

selecionados na associação de todas as bases de dados 69.491 trabalhos científicos. Com a 

aplicação dos operadores booleanos eles foram reduzidos para 7.724. Nova aplicação dos 

operadores foram realizadas e chegou-se ao número de 640 trabalhos para leitura dos resumos. 

Desses, foram selecionados para leitura completa 179. 

Esses 179 trabalhos foram inseridos no software Atlas ti para a seleção das palavras, 

termos e expressões relacionadas com a liderança. Ele leva em consideração a frequência dos 

mesmos, associa-os por meio de aproximações semânticas e indica ao pesquisador os códigos 

relevantes bem como a relação entre eles. Ao final, cabe ao pesquisador, baseado em seu 

aprofundamento teórico sobre o tema, definir os agrupamentos para a apresentação dos 

resultados. 

As palavras, termos e expressões relacionados com o tema liderança foram 

denominados como elementos constituintes da liderança. Os resultados que emergiram do 

processamento dos dados contidos nestes 179 trabalhos foram agrupados e estão apresentados 

nos quadros a seguir. Cada grupo foi relacionado com um domínio existente nos diferentes 

frameworks para o desenvolvimento de lideranças apresentados no capítulo 3.7.  
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Considerou-se para este trabalho, agrupar os domínios relacionados com a liderança 

presentes nos diversos frameworks analisados em torno de uma linguagem comum. Os 

domínios foram agrupados por similaridade ou aproximação semântica e resultaram em 5 

grupos: liderança pessoal, liderança interpessoal, liderar o presente, liderar o futuro e liderar 

para a sociedade. 

O Quadro 2 apresenta os elementos constituintes de liderança pessoal que é definida 

como a capacidade de se autodesenvolver por meio de valores e princípios e está relacionado 

com a inteligência emocional, envolvendo áreas de: autoconsciência, autogestão e consciência 

social.  

Esse domínio está relacionado com o desenvolvimento da inteligência emocional de 

cada individuo, reconhecendo seus pontos fortes e limitações, como o seu comportamento, 

atitudes e conhecimentos é percebido por si mesmo e pelos outros em  situações específicas, 

identificar suas emoções, solicitar feedback, ser responsável e comprometido com os seus 

padrões, agir com integridade e de maneira ética, reconhecer seus erros, respeitar culturas, 

resiliência, otimizar a sua carreira, buscar crescimento pessoal: empatia, autorreflexão, 

iniciativa, credibilidade, autoconsciência, autogestão, consciência social. 

 

QUADRO 2: Palavras, termos e expressões que representam os elementos constituintes de 
liderança relacionados ao domínio liderança pessoal identificadas a partir da análise de 
conteúdo. 
 

 
ELEMENTOS CONSTITUINTES DE LIDERANÇA PESSOAL 

 
 

- Auto-formação; 
- Controle emocional; 
- Comprometimento; 

- Desenvolvimento pessoal; 
- Valores e princípios; 

- Estabelecimento de responsabilidades; 
- Flexibilidade; 

- Ética e bioética; 
 

Fonte: Revisão de literatura dos 179 trabalhos científicos, 2019. 
 

Não foram identificadas pelo software, algumas palavras, termos e expressões 

relevantes a este domínio e presentes na literatura consultada como: autoconsciência, auto-

gestão, empatia, iniciativa, consciência social e organizacional, integridade, confiança, 

autocontrole, autoconfiança, credibilidade, adaptabilidade, influência. 
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Os elementos constituintes do segundo domínio, liderança interpessoal, envolvem a 

capacitade de influenciar e inspirar outras pessoas a trabalhar juntos de maneira colaborativa 

na busca por soluções e superação de obstáculos, compartilhando saberes e recursos. Este 

domínio aborda a formação de uma rede de relacionamento capaz de integrar os diferentes 

stakeholders (cuidadores, paciente, sociedade, indústria, governo, prestadores de serviço, 

operadoras de saúde, financiadores etc.) respeitando a interdisciplinaridade e intersetorialidade 

dos mesmos e encorajando oportunidades de contribuição. Trabalhar com parcerias requer 

reconhecer a função do outro, ser respeitoso e acessível: trabalho em equipe, gestão de conflitos, 

comunicação, negociação, estabelecer propósitos e responsabilidade. 

 

QUADRO 3: Palavras, termos e expressões que representam os elementos constituintes de 
liderança relacionados ao domínio de liderança interpessoal. 
 

 
ELEMENTOS CONSTITUINTES DA LIDERANÇA INTERPESSOAL 

 
 

- Comunicação 
- Rede de relacionamento 

-Network 
- Relacionamento em equipe 

-Interdisciplinaridade 
- Colaboração 

- Trabalho em equipe 
- Contribuição 

 
Fonte: Revisão de literatura dos 179 trabalhos científicos, 2019. 
 

Não foram identificadas pelo software, algumas palavras, termos e expressões 

relevantes a este domínio como: gestão de conflitos, negociação, desenvolver pessoas, 

confiança, interdependência, interpessoal, respeito, valorização, trabalhar em rede. 

O quadro 4 apresenta os elementos constituintes de liderar o presente. Os elementos 

constituintes do domínio liderar o presente, estão associados a capacidade de implantar a 

estratégia e gerir o presente, envolve competências administrativas relacionadas com solução 

dos problemas do dia a dia das organizações, é caracterizada pela capacidade de avaliar os 

processos e medir o desempenho: gestão de pessoas, gestão de serviços, gestão de projetos, 

gestão da informação, gestão do risco, finanças. 
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QUADRO 4: Palavras, termos e expressões relacionados ao domínio liderar o presente. 
 

ELEMENTOS CONSTITUINTES DE LIDERAR O PRESENTE 
 
 

- Planejamento 
- Planejamento estratégico 

- Gestão de serviços 
- Gestão de pessoas 

- Gestão de processos 
- Gerenciamento 

- Avaliação de desempenho 
- Avaliação de resultados  

- Indicadores 
- Sistemas integrados 
- Tomada de decisão 

 
Fonte: Revisão de literatura dos 179 trabalhos científicos, 2019.  

 

O domínio liderar o futuro, diz respeito a capacidade de criar a estratégias e transformar 

o presente, definir uma visão, gerir a mudança, promover direção, prever cenários: catalisar a 

mudança, gerir a transformação, inovação, avaliar riscos, antecipar tendências, sistemas 

preditivos, estabelecer metas, design thinking , big data, BI. 

 

QUADRO 5: Palavras, termos e expressões relacionados com o domínio Liderar o futuro. 
 

 
ELEMENTOS CONSTITUINTES DE LIDERAR O FUTURO 

 
 

- Avaliação do impacto 
- Inovação  

- Oportunidades 
- Transição em saúde 

- Análise crítica de cenários 
- Sistemas analíticos de saúde 

 
Fonte: Revisão de literatura dos 179 trabalhos científicos, 2019. 
 

O quadro 6, finalmente representa o domínio liderar para a sociedade, que diz respeito 

a liderar para os objetivos políticos, sociais e econômicos da saúde: buscar um sistema mais 

inclusivo, igualitário, universal, acessível, seguro, justo e sustentável, que promova  qualidade 

e inovação no cuidado, capaz de melhorar a saúde da população e a experiência de cuidadores, 

colaboradores e pacientes: segurança, experiência do paciente, qualidade do cuidado, 
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consciência social,  sustentabilidade,  medicina baseada em evidências, entregar valor, 

diversidade. 

 

QUADRO 6: Palavras, termos e expressões relacionados o domínio liderando para a 
Sociedade. 

 
ELEMENTOS CONSTITUINTES DE LIDERAR PARA A SOCIEDADE 

 
 

- Experiência do paciente 
- Segurança do paciente 

- Qualidade dos sistemas de saúde 
- Acreditação 
- Certificação 

- Medicina Baseada em Evidência 
 

Fonte: Revisão de literatura dos 179 trabalhos científicos, 2019. 
 

Todas essas palavras, termos e expressões relacionados às competências descritas foram 

programados no Atlas.ti. A intenção foi de identificação deles nos PPCs, por meio da contagem 

de frequência e estabelecimento de relações entre eles. Eles foram grifados nos textos para a 

leitura pelo pesquisador, interpretação e associação com a formação em liderança médica. 

Cada domínio aqui proposto foi relacionado com um domínio existente nos diferentes 

frameworks para o desenvolvimento de lideranças apresentados no capítulo 3.7. Os resultados 

estão apresentados no quadro 7. Após a análise dos domínios e conteúdos presentes nos 

frameworks avaliados, o autor sugere um modelo de estrutura para o agrupamento dos 

elementos constituintes de liderança em 5 domínios. 

Todos os domínios pressupõem o desenvolvimento de habilidades, capacidades e 

competências em diferentes áreas. Apesar da estratificação com finalidade didática, algumas 

habilidades e competências da liderança interagem com frequência e podem ser comuns a vários 

domínios como: comunicação, negociação, gestão de conflitos, iniciativa, empatia e 

credibilidade. 

A proposta de liderança para médicos, deve possuir alinhamento com os objetivos 

sociais, com a característica interdisciplinar e interdependente do cuidado, e a com a 

necessidade da transformação positiva da saúde. O modelo proposto,  pressupõe uma liderança 

transformacional, colaborativa, compartilhada, que possua credibilidade e seja capaz de 

motivar e inspirar todos os atores a agirem de maneira inovadora e sustentável, objetivando a 

construção de um sistema mais inclusivo, integral, acessível, igualitário e seguro com foco na 

melhoria da saúde da população e na qualidade do cuidado. 
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Quadro 7: Relação dos domínios e suas correspondências com os frameworks MLFC (Reino 

Unido, HWA (Austrália) e Duth Framework (Holanda). A proposta de um Framework 

Brasileiro. 
Modelo proposto 
pelo autor 

MLCF 
Reino Unido 

HWA 
Austrália  

Dutch Framework 
Holanda 

Liderança pessoal demonstrando 
qualidades pessoais 

Leads self (lidera a si 
mesmo) 

Eu (me) 

Liderança 
interpessoal 

trabalhando com outros Engages others (engaja 
outros) 

os outros (the others) 

Liderar o presente 
 

Gestão de serviços Achieves outcomes 
(Alcança resultados) 

 

Liderar o futuro 
 

Estabelecendo direção  Drives innovation 
(impulsiona inovação) 

To lead with vision 
(liderar com visão) 

Liderar para a 
sociedade 
 

Melhorando serviços  Shapes systems (molda 
sistemas) 

A sociedade (the 
society) 

Fonte: Criado pelo próprio autor (2020). 

 

 

5.2 Levantamento das Instituições de Ensino Superior para a análise das 

matrizes curriculares e dos PPCs 

 

O segundo momento dessa pesquisa foi o levantamento e seleção das Instituições de 

Ensino Superior que teriam suas matrizes curriculares e PPCs avaliados. 

A primeira ação foi o levantamento de todas as IES com oferta de curso de medicina e 

em seguida os que já apresentavam egressos a partir de 2018. A definição por avaliar apenas as 

instituições que já formaram alunos foi tomada por entender que elas já tiveram um ciclo 

completo de aplicação e aprimoramento dos PPCs. 

E finalmente foram selecionadas, entre as que já possuíam egressos, todas as IES que 

tinham disponibilizadas em suas páginas institucionais a matriz curricular do curso, ou que 

disponibilizaram a partir de solicitação. Esse critério foi utilizado por otimizar o tempo e 

cronograma da pesquisa.  

O gráfico 1 demonstra as IES e a progressão da seleção pelos critérios aqui descritos. 
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GRÁFICO 1: Demonstração dos critérios de seleção das IES. 

 
Fonte: MEC, sites institucionais das IES, 2019. 
 

Ao todo, em 2018, 330 IES ofertavam curso de medicina, sendo que destas, 199 já 

possuíam egressos. O número de IES que disponibilizaram a matriz curricular para a primeira 

análise de conteúdo foi 160. As matrizes curriculares estavam, em sua maioria, disponíveis nos 

próprios sites institucionais de cada IES, mas somente 53 disponibilizaram os PPCs completos 

através de solicitação por email e telefone. Acredita-se que esse menor número se deu por 

muitas IES considerarem os PPCs documentos estratégicos de suas instituições.  

O Gráfico 2 demonstra a distribuição das IES selecionadas para a análise das matrizes 

curriculares por região do país. 

 

GRÁFICO 2: Distribuição das IES que tiveram as matrizes curriculares analisadas por região 

do País. 
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Fonte: MEC, 2019. 

 

O banco de dados que foi construído e utilizado para o cruzamento desses dados está 

representado no Apêndice A. As 160 instituições que tiveram suas matrizes curriculares 

avaliadas estão descritas no Apêndice B. 

 

 

5.3 Análise dos PPCs dos cursos de medicina selecionados 

 

5.3.1 Representação do tema liderança nas matrizes curriculares 

 

A primeira etapa da análise de conteúdo foi realizada nas matrizes curriculares dos 160 

cursos que as disponibilizaram. Buscou-se, por meio do Atlas.ti, de acordo com os recursos 

técnicos do software já descritos na seção anterior, todos os termos descritos para a liderança e 

suas competências que poderiam estar descritos nessas matrizes curriculares. 

A matriz curricular é parte integrante do PPC e, geralmente, a única parte 

disponibilizada nos sites institucionais das IES. É o documento que define a atuação pedagógica 

e os componentes curriculares pretendidos para a formação dos médicos. Ela representa a 

organização didática do percurso de formação dos alunos, por ciclos de formação, anos ou 

semestres A mesma descreve resumidamente, os nomes e títulos de disciplinas que compõe as 
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áreas de conhecimento ao longo do ciclo de formação. A sua associação aos ementários e planos 

de ensino das disciplinas é expressa apenas no PPC. 

A análise de conteúdos das 160 matrizes disponibilizadas em busca da representação 

formal do tema liderança, ou das palavras, termos e expressões relacionadas com competências 

para a liderança não evidenciou nenhum resultado.  

A ausência da representação formal do tema liderança, nas matrizes curriculares ou de 

suas competências relacionadas, não foi considerada como um instrumento capaz de indicar ou 

excluir possibilidades da abordagem da liderança médica ao longo da formação em medicina. 

Ao se debruçar sobre o conceito de currículo, Moulin (1974), conclui que o mesmo sofre 

variações no tempo e no espaço de maneira a refletir a realidade,  e o divide em três dimensões: 

a mais tradicional e restrita, que se refere a um grupo de matérias ou unidades de conteúdo, a 

mais abrangente, que engloba todas as experiências sob a responsabilidade da escola e a mais 

atual que define currículo como um plano, salientando o seu aspecto sistêmico. 

A construção dos planos de ensino e das concepções curriculares representa em última 

análise, a percepção que uma instituição de ensino e seu corpo docente possuem a respeito da 

formação pretendida a partir de suas próprias convicções. Essa construção longe de ser 

harmônica é caracterizada por disputas, conflitos conceituais e filosóficos. 

A constatação da ausência de representação formal do tema liderança nas matrizes 

curriculares sinaliza para a percepção da pouca centralidade relacionada ao tema, sob a ótica 

das instituições de ensino superior no Brasil e dos seus corpos docentes.  

A partir dessa constatação deu-se início a segunda parte da análise de conteúdo, agora 

dos projetos pedagógicos de curso. A primeira barreira encontrada, foi a não disponibilização 

(raras são as exceções) dos PPCs nos sites institucionais das IES. E o registro formal das 

mesmas no Ministério da Educação são de acesso restrito aos pesquisadores institucionais das 

mesmas. O PPC é visto como um documento estratégico e que pode gerar vantagem competitiva 

entre as IES, sendo essa uma das causas da não disponibilização, mesmo entre as instituições 

públicas. 

Foram feitos contatos por e-mail, telefonemas e por redes sociais com os responsáveis 

pelos cursos de medicina das IES solicitando a liberação dos PPCs para o uso nesta pesquisa. 

Apenas 53 das 160 instituições disponibilizaram o PPC, que constituíram o banco de dados 

para a análise documental final. As IES que não disponibilizaram os seus PPCs e que 

retornaram o pedido de solicitação, justificaram se tratar de um documento estratégico e que 

portanto, não poderia ser disponibilizado. As IES que disponibilizaram o PPC estão 

representadas no Apêndice D. 
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Os 53 projetos disponibilizados foram inseridos novamente no software Atlas ti para a 

identificação nos mesmos das palavras, termos e expressões selecionadas e representadas nos 

quadros do item 5.1.  

 

5.3.2 A correlação dos PPCs e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para 

a formação em Medicina 

 

As DCNs para a formação em medicina (BRASIL, 2014) apresentam a Gestão em Saúde 

como uma das 3 áreas de formação obrigatórias para o estudante de medicina, onde deve 

desenvolver habilidades e competências específicas. Esse é um dos motivos para que elas sejam 

descritas na íntegra ou em parte nos projetos pedagógicos de curso assumindo o pressuposto 

que a IES desenvolverá essas habilidades com seus alunos.  

Na Análise de Conteúdo dos PPCs, a maior partes dos textos das DCNs são colocados 

na íntegra dentro de seu eixo de formação em Gestão em Saúde: 

 

I - Da Gestão em Saúde Art. 6º Na Gestão em Saúde, a Graduação em 

Medicina visa à formação do médico capaz de compreender os 

princípios, diretrizes e políticas do sistema de saúde, e participar de 

ações de gerenciamento e administração para promover o bem-estar da 

comunidade, por meio das seguintes dimensões: (PPC 15) 

 

I - Gestão do Cuidado, com o uso de saberes e dispositivos de todas as 

densidades tecnológicas, de modo a promover a organização dos 

sistemas integrados de saúde para a formulação e desenvolvimento de 

Planos Terapêuticos individuais e coletivos; (PPC 52) 

 

A primeira dimensão aborda a gestão relacionada a parte assistencial, salientando que a 

gestão do cuidado deve acontecer dentro de linha de cuidado, com responsabilidade por sua 

coordenação. Neste contexto, apresenta a necessidade de desenvolver as habilidades de gestão 

dos serviços em seu elemento de redes de atenção a saúde. 
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II - Valorização da Vida, com a abordagem dos problemas de saúde 

recorrentes na atenção básica, na urgência e na emergência, na 

promoção da saúde e na prevenção de riscos e danos, visando à 

melhoria dos indicadores de qualidade de vida, de morbidade e de 

mortalidade, por um profissional médico generalista, propositivo e 

resolutivo; (PPC 28) 

 

Para o desenvolvimento desta segunda dimensão fica subtendida a capacidade de 

analisar indicadores para que, no processo de trabalho, o médico seja resolutivo e decisivo. Esta 

é uma habilidade pretendida para o domínio liderar o presente. 

A prevenção de riscos e danos está relacionada com a competência segurança do 

paciente, que faz parte do domínio liderar para a sociedade. 

 

III - Tomada de Decisões, com base na análise crítica e contextualizada 

das evidências científicas, da escuta ativa das pessoas, famílias, grupos 

e comunidades, das políticas públicas sociais e de saúde, de modo a 

racionalizar e otimizar a aplicação de conhecimentos, metodologias, 

procedimentos, instalações, equipamentos, insumos e medicamentos, 

de modo a produzir melhorias no acesso e na qualidade integral à saúde 

da população e no desenvolvimento científico, tecnológico e inovação 

que retroalimentam as decisões; (PPC 33) 

 

A terceira dimensão é fundamentada na competência para a tomada de decisão, 

relacionada ao domínio liderar o presente.  

A quarta dimensão se refere ao desenvolvimento da competência comunicativa, do saber 

ouvir as pessoas relacionadas ao cuidado, e de otimizar recursos disponíveis, relacionadas ao 

domínio da liderança interpessoal. 

 

IV - Comunicação, incorporando, sempre que possível, as novas 

tecnologias da informação e comunicação (TICs), para interação a 

distância e acesso a bases remotas de dados; (PPC 53) 
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A comunicação é considerada essencial para o desenvolvimento da formação em gestão 

em saúde das DCNs, bem como a adaptação do processo comunicativo as diversas formas 

digitais disponíveis, como as bases remotas. 

 

V - Liderança exercitada na horizontalidade das relações interpessoais 

que envolvam compromisso, comprometimento, responsabilidade, 

empatia, habilidade para tomar decisões, comunicar-se e desempenhar 

as ações de forma efetiva e eficaz, mediada pela interação, participação 

e diálogo, tendo em vista o bem-estar da comunidade, (PPC 20) 

 

Especificamente na dimensão liderança, elas citam a importância que ela se dê de forma 

horizontalizada, com grande ênfase novamente no processo de comunicação de forma empática. 

 

VI - Trabalho em Equipe, de modo a desenvolver parcerias e 

constituição de redes, estimulando e ampliando a aproximação entre 

instituições, serviços e outros setores envolvidos na atenção integral e 

promoção da saúde; (PPC 13) 

 

O trabalho em equipe é apresentado como uma das dimensões da gestão em saúde, e 

amplia o conceito para a intersetorialidade, com a intenção de ampliar a rede de contato entre 

as instituições. Esta competência está relacionada ao domínio da liderança interpessoal. 

 

VII - Construção participativa do sistema de saúde, de modo a 

compreender o papel dos cidadãos, gestores, trabalhadores e instâncias 

do controle social na elaboração da política de saúde brasileira; (PPC 

17) 

 

Nesta dimensão, a competência relacional fica evidente, pois para trabalhar de forma 

participativa é necessário interagir com o outro, independente da posição que o ator social ocupa 

na rede de cuidados. Esta competência pode se relacionar tanto com o domínio da liderança 

interpessoal, como também com o domínio liderar para a sociedade. 

 

VIII - Participação social e articulada nos campos de ensino e 

aprendizagem das redes de atenção à saúde, colaborando para promover 
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a integração de ações e serviços de saúde, provendo atenção contínua, 

integral, de qualidade, boa prática clínica e responsável, incrementando 

o sistema de acesso, com equidade, efetividade e eficiência, pautando-

se em princípios humanísticos, éticos, sanitários e da economia na 

saúde. (PPC 43) 

 

E a participação social é apresentada como a última dimensão da área de gestão em 

saúde, salientando a importância de ocupar esse espaço para promover a integralidade dos 

serviços de saúde, garantindo ações em saúde socialmente aceitáveis. Esta competência está 

relacionada com o domínio liderar para a sociedade. 

 

 

5.3.3 Habilidades e competências listadas nos PPCs relacionadas a formação 

para a liderança médica 

 

As habilidades são ações físicas ou mentais que indicam a capacidade adquirida – é o 

saber fazer. Como exemplos de habilidades podemos citar a capacidade de identificar 

contextos, compreender eventos, relacionar informações, analisar situações, construir síntese e 

manipular a conjuntura. As competências são representadas por um conjunto de habilidades 

que interagem de forma harmônica e caracterizam uma função, uma ocupação ou mesmo uma 

profissão (LOIOLA, 2013). Esse conjunto de habilidades deve estar contextualizado e utilizado 

para a solução de uma tarefa, problema ou situação específica.  É o saber fazer bem. 

Nos PPCs as habilidades e as competências relacionadas a liderança a serem 

desenvolvidas pelo estudante de medicina são apresentadas de forma fragmentada ao longo de 

todo o texto e, em determinados momentos, são apresentadas fora de contexto. Abaixo são 

apresentados trechos dos PPCs onde foi possível identificar essas habilidades e competências. 

 

A interdisciplinaridade e interlocução de saberes se dão na produção do 

conhecimento inter-relacionado aos módulos de conteúdos teórico-

práticos, aos estágios curriculares e na indissociabilidade do ensino, 

pesquisa e extensão. (PPC 44) 
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As habilidades relacionais e comunicativas são ditas como em aprendizado na produção 

do conhecimento, entre a associação de conteúdos teóricos, estágios curriculares e na 

participação na pesquisa e extensão. A competência comunicativa e relacional é umas das mais 

esperadas na formação da liderança médica e estão relacionadas com o domínio da liderança 

interpessoal. Elas também são desenvolvidas, segundo os PPCs a partir da participação nos 

órgãos colegiados, sejam eles acadêmicos ou sociais, como visto no trecho abaixo: 

 

A participação de docentes e estudantes em projetos interdisciplinares, 

na participação do estudante em atividades comuns em diversas áreas, 

na gestão do curso com participação de docentes, estudantes, 

profissionais de saúde e representantes da comunidade, em fóruns 

colegiados e/ou coletivos de tomada de decisão acadêmica (PPC 35) 

 

O exercício de comunicar-se por diversos tipos de linguagem no contexto da assistência 

também é apresentado como uma forma de desenvolver essa competência, e ainda salienta que 

ela sempre deve ser pautada na ética e bioética: 

 

Comunicar-se por meio de diferentes recursos e linguagens (escrita, 

verbal e não verbal), no contexto de atenção à saúde pautado nos 

princípios éticos e humanísticos (PPC 48). 

 

A competência comunicativa segue elencada nos PPCs em outros trechos, como os 

listados abaixo, onde ela se associa exclusivamente a prática clínica e do trabalho assistencial 

da equipe, sem fazer alusão a liderança médica: 

 

Descrever as etapas e as habilidades de comunicação utilizadas na 

consulta centrada na pessoa e nas relações (PPC 50).  

 

Utilizar habilidades de comunicação na interlocução com pacientes 

e/ou seus responsáveis legais e demais componentes da equipe 

profissional nos diversos níveis e contextos de atenção à saúde, com 

abordagem centrada na pessoa (PPC 51). 
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Em alguns trechos algumas habilidades são enunciadas sem, no entanto, serem 

específicas a formação para a liderança médica, como é o caso do trecho abaixo, que fala da 

importância de aplicar conceitos diversos (biológicos, culturais, ambientais) em diversos 

momentos diferentes, inclusive na gestão em saúde: 

 

Descrever e aplicar conceitos biológicos, psicossociais, culturais e 

ambientais que permitam entender os fenômenos normais e alterados 

no processo de atenção, de gestão e de educação em saúde, nos diversos 

ciclos de vida (PPC 3) 

 

A Prática Baseada em Evidência é anunciada em diversos trechos como uma das 

habilidades para a gestão e liderança médica. Ela é vista como base para o raciocínio para a 

tomada de decisões. Em geral ela está associada a parte da formação assistencial do médico e 

não dos aspectos de liderança. Essas informações científicas são apresentadas como importante 

para a construção do poder de argumentação e defesa de ponto de vista no trabalho em equipe 

e da relação com os outros atores sociais: 

 

Buscar, organizar, relacionar e aplicar dados e informações, baseado 

em evidências científicas, para subsidiar o raciocínio clínico, com vistas 

à solução de problemas e à tomada de decisões, de forma a executar 

procedimentos apropriados aos diferentes contextos, garantindo a 

segurança dos envolvidos no processo de atenção à saúde (PPC 11).  

 

Mobilizar e associar informações obtidas a partir de diferentes fontes 

para construir, sustentar e compartilhar argumentação consistente e 

propostas de intervenção, individualmente e em equipe, em diversos 

contextos, na defesa da saúde, da cidadania e da dignidade humana 

(PPC 1).  

 

Essa capacidade argumentativa é colocada como sendo desenvolvida também a partir 

do desenvolvimento e aprendizado da metodologia científica de construção de hipóteses e 

desenvolvimento de métodos para comprová-las: 

 



 

 

70 

Identificar o processo de elaboração de diferentes formas de 

comunicação científica (identificação de um problema, formulação    de   

hipótese, delineamento de método de investigação, obtenção e 

tratamento de dados, descrição e discussão de resultados) (PPC 23). 

 

Utilizar os princípios da metodologia científica e da medicina baseado 

em evidências na sustentação de argumentos e tomadas de decisões 

(PPC 29). 

 

Utilizar os preceitos da metodologia científica e pressupostos da 

medicina baseada em evidências para subsidiar a solução de problemas, 

a sustentação de argumentos e a tomada de decisões (PPC 37).  

 

A capacidade de aplicar preceitos éticos e bioéticos como uma competência de 

desenvolvimento pessoal aparece em muitos PPCs como nos trechos abaixo. Eles são 

relacionados a formação deontológica do médico, a tomada de decisões, a atuação em níveis 

distintos do sistema de saúde, a finitude humana,  

 

Identificar os princípios da ética e bioética médica e acadêmica, os 

direitos do estudante e do médico, a responsabilidade acadêmica e 

profissional (PPC 47).  

 

Identificar os princípios da ética e bioética médica e acadêmica, 

referentes aos documentos médicos, e os princípios da prática médica, 

auditoria e perícia médica no processo de tomada de decisões, em todos 

os níveis de atenção à saúde (PPC 7).  

 

Reconhecer os conceitos de terminalidade da vida e cuidados paliativos, 

estabelecendo comunicação centrada nas relações interpessoais e 

específicas para este contexto (PPC 6).  

 

Muitas habilidades, por sua vez, são associadas a atuação no sistema de saúde, seja ele 

público ou privado, salientando a participação do médico no processo decisório nos níveis 

assistenciais. A habilidade de realizar diagnóstico em saúde e de dominar a epidemiologia, a 
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capacidade de entender o contexto histórico e político do SUS, o domínio e conhecimento das 

políticas e programa do SUS são listadas no desenvolvimento da capacidade de tomar decisão: 

 

Realizar o diagnóstico de saúde uma comunidade e interpretar dados 

epidemiológicos (PPC 25).  

 

Interpretar a evolução histórica da saúde no Brasil e sua influência na 

estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) (PPC 32).  

 

 Analisar o referencial do SUS, políticas e programas de saúde, em 

todos os níveis de atenção, subsidiando ações de gestão, de educação e 

de atenção à saúde (PPC 51).  

 

Em geral a associação das habilidades e competências focadas no processo em gestão 

são vistas em poucos trechos como no elencado abaixo: 

 

Reconhecer ações de gestão (liderança, trabalho em equipe, valorização 

da vida, participação social articulada, equidade, eficiência, dentre 

outros) que promovam e garantam o bem-estar individual e da 

coletividade (PPC50).  

 

5.3.4 A descrição das habilidades e competências para a liderança médica nas 

ementas disciplinares, módulos de formação e estágios curriculares 

 

Todos os PPCs apresentam em sua constituição a forma em que o aprendizado do aluno 

de medicina é feito, por meio da descrição de ementas de disciplinas, dos módulos ou linhas de 

formação do curso e pelos estágios curriculares. Nessas partes, os PPCs buscam demonstrar o 

desenvolvimento das habilidades e competências que ele defende para a formação médica. Elas 

devem atender as DCNs da medicina, mas também demonstram a vocação e interesses que a 

IES ocupa no cenário da formação médica. 

Apesar de identificar a representação fragmentada de diversos elementos constituintes 

de liderança nos PPCs analisados não identificamos em nenhum deles, uma linha de formação 
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específica ou dedicada ao desenvolvimento da liderança que especifique quais seriam as 

habilidades e competências pretendidas, sua metodologia de ensino e a avaliação dos mesmos 

A primeira condição listada em muitos PPCs é que a formação médica deve ser 

relacionada às necessidades de saúde, de forma contextualizada e regionalizada. Esse tipo de 

formação favorece a criação de habilidades analíticas para a liderança médica: 

 

O curso de graduação em Medicina deve guardar estreita relação com 

as necessidades de saúde mais frequentes referidas pela comunidade e 

identificadas pelo setor saúde (PPC 8).  

 

Os estágios devem propiciar ao estudante de medicina a capacidade de fomentar a gestão 

de sua carreira profissional, e neste contexto, deve-se aprender conceitos de gestão para ser 

mais completo: 

 

Estudo prático simulado para fomentar reflexões e conhecimentos 

voltados para gestão da carreira profissional do médico, incluindo uma 

abordagem de conceitos fundamentais para gestão em saúde, e noções 

de planejamento, financiamento, e monitoramento em saúde (PPC 39).  

 

O desenvolvimento das competências analíticas é lembrado sempre por meio da 

epidemiologia e de suas ferramentas de construção de indicadores para a tomada de decisão em 

saúde: 

 

A vigilância em saúde e a avaliação do sistema de saúde e indicadores 

como ferramentas de gestão (PPC 14).  

 

A formação no contexto social e político de construção da carreira médica deve ser feita 

em parceria com conselhos de medicina, sociedades de especialidades, acesso a código de ética 

e deontologia médica. Cita ainda o entendimento de aspectos legais como a judicialização e de 

noções básicas de gestão de negócios relacionados a administração e ciências contábeis: 

 

O aluno deve ter acesso a conselhos regionais de medicina, sociedades 

de especialidades, documentos médicos e regulamentação do exercício 
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profissional. A judicialização na saúde. A montagem do consultório 

com abordagem de encargos, impostos e custos (PPC 4).  

 

As habilidades e competências essenciais para a formação médica, inclusive para ser 

líder, devem ser adquiridas no contexto social, da família e da comunidade onde o processo 

saúde-doença de fato acontece. Ela deve ser integrada a realidade epidemiológica e do trabalho 

médico em saúde. E ainda, salienta que deve acontecer nas redes de atenção à saúde: 

 

Graduação em Medicina, compreende a formação do médico dotada de 

conhecimentos relacionados ao processo saúde-doença do cidadão, da 

família e da comunidade, integrada à realidade epidemiológica e 

profissional. Neste contexto, espera-se formar um profissional com 

conhecimentos para o exercício de competências e habilidades 

fundamentais para atender, em equipe, o sistema de saúde vigente no 

país e garantir a atenção integral da saúde num sistema regionalizado e 

hierarquizado, de complexidade tecnológica crescente e com acesso 

ordenado (PPC 19).  

 

Na formação médica, os PPCs também salientam a importância de saberes de outras 

ciências como a filosofia e a antropologia para que suas habilidades sejam desenvolvidas com 

compromisso social: 

 

O processo de ensino está integrado aos conhecimentos de diversas 

áreas das ciências e aos aspectos psicossociais, culturais, filosóficos, 

antropológicos e epidemiológicos para que o estudante possa 

compreender os processos de saúde-doença em sua dimensão 

sociocultural, garantindo o desenvolvimento de habilidades e atitudes, 

favorecendo uma prática ética e humana comprometida socialmente 

(PPC 42).  

 

Finalizam dizendo que o egresso deve ter o perfil de formação contextualizado a toda a 

realidade social, demográfica e as condições de exercício da profissão: 

 



 

 

74 

O perfil do egresso em medicina deve estar voltado às necessidades 

sociais, aos novos perfis epidemiológicos e demográficos e às 

condições da prática profissional. A formação do profissional médico 

deve estar articulada às mudanças do processo de trabalho em saúde, às 

transformações dos aspectos demográficos e epidemiológicos (PPC 

41). 

 

A forma de aprendizado por meio de metodologias ativas é citada para a criação das 

habilidades e competências para a gestão. Mesmo sem a especificação de quais seriam as 

metodologias ativas, os PPCs explicitam que elas devem diversificar cenários de aprendizado, 

desenvolvimento da competência de autodesenvolver-se e de se relacionar com a comunidade 

e a equipe em saúde. 

 

Com essa metodologia, o projeto pedagógico contempla experiências 

de aprendizagem que promovem a formação crítica e reflexiva do 

discente, uma  aprendizagem em múltiplos cenários, oportunidades 

para formulação de objetivos de  aprendizagem, tempo para estudo e 

auto aprendizado, bem como oferece feedback  ao projeto pedagógico 

que possibilitam o desenvolvimento de características  humanísticas, 

tais como trabalho em equipe, além da vivência na comunidade (PPC 

16). 
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6 CONCLUSÃO 

 

Todos os PPCs sem exceção enunciam que adotam as Diretrizes Nacionais Curriculares 

para a formação em medicina, inclusive com a citação direta das habilidades e competências 

esperadas para a área de Gestão em saúde. Ao adotar essa conduta, os PPCs apresentam algumas 

fragilidades identificadas nas próprias DCNs, como: a confusão conceitual entre liderança e 

gestão, e uma abordagem subjetiva relacionada ao tema.  

Os PPCs são documentos essenciais para a avaliação da proposta pedagógica e, 

portanto, deveriam ter seu acesso facultado ao público. Entretanto, a maioria das IES avaliadas 

não disponibilizaram os seus PPCs, sob a justificativa de se tratar de documentos estratégicos. 

Não identificamos nos PPCs disponibilizados uma linha de formação específica ou 

dedicada ao desenvolvimento de liderança médica, onde estejam descritos claramente as 

competências e habilidades pretendidas, metodologia de ensino e formas de avaliação. 

Essa conclusão está respaldada, tanto nos contextos de formação apresentados, como na 

organização de ementas, estágios e práticas simuladas. 

Nas descrições dos estágios, quando essa seção é apresentada nos PPCs, nenhum deles 

é focado diretamente na formação em liderança médica. 

Os PPCs parecem confusos também na articulação de conceitos relacionados a liderança 

médica ou de seus elementos constituintes. 

Em geral ela é confundida com a gestão em saúde, como se fossem sinônimos ou 

definida como uma dimensão da gestão. A competência de gerir é uma entre outras várias que 

compõem a liderança médica. 

A atuação do médico enquanto líder observada nos PPCs quando contextualizada, está 

limitada à dimensão assistencial e do trabalho em equipe. Não identificamos nos PPCs a 

representação da atuação médica em outros níveis de liderança, como líder de negócios, 

organizações ou sistemas de saúde. 

Não identificamos representação formal do tema liderança ou de seus elementos 

constituintes na matriz curricular de nenhuma das 160 IES com egressos em 2018. 

A ausência de representação formal do tema liderança nas matrizes curriculares das IES, 

revela uma falta de alinhamento com a importância declarada a respeito deste tema na pesquisa 

bibliográfica, e sinaliza para uma percepção de pouca relevância ou centralidade relacionada 

ao tema sob a ótica das instituições de ensino superior. 

Apesar de não fazer parte dos objetivos iniciais desse trabalho, a pesquisa por relevância 

da liderança médica na saúde publica, identificou que médicos representam mais de 2/3 dos 
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Ministros da Saúde desde a criação do cargo em 1953, bem como, a maioria dos Secretários de 

Saúde Estaduais num corte temporal de 2020. A despeito dessa constatação, o estudo realizado 

sugere que as habilidades e competências de liderança, essenciais para o desempenho dessas 

funções profissionais podem não estar sendo plenamente desenvolvidas a partir da graduação 

nas escolas médicas brasileiras. 

Alinhar a educação médica às necessidades atuais e futuras do sistema de saúde, pode 

oportunizar o desenvolvimento de importantes competências ao longo de suas carreiras. 

Neste contexto, o desenvolvimento de projetos pedagógicos específicos e dedicados a 

capacitação para o exercício de liderança por médicos, poderá se relacionar positivamente com 

a transformação necessária a saúde e representar uma oportunidade para educadores, médicos 

e organizações de saúde. Como premissa, o autor acredita que o desenvolvimento de líderes 

médicos deveria ser um componente prioritário da educação médica. 
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7 LIMITES DA PESQUISA E SUGESTÕES DE NOVOS ESTUDOS  

 

A pesquisa que originou as palavras-chave, termos e expressões relacionadas com as 

competências, foram baseadas nos artigos selecionados da base de dados. 

A pesquisa documental apresenta um limite que é intrínseco ao método – como a análise 

é feita sobre uma produção textual, se esse construto não é bem feito, a análise se dará sobre 

um material não adequado. 

Das 199 IES apenas 53 disponibilizaram os PPCs , a despeito da solicitação para a 

utilização com finalidade pesquisa a maioria das instituições consideram os PPCs um 

documento estratégico. 

Neste estudo, buscou-se resolver esse limite fazendo a análise de um grande número de 

PPCs para que a volumetria distanciasse a análise de construtos ruins. 

Entretanto, percebe-se que os PPCs seguem uma linha de formatação bem comum, o 

que torna a apresentação dos mesmos muito parecidas. 

Se tivesse sido possível realizar entrevistas com os coordenadores de cursos de medicina 

para que apresentassem em detalhes o PPC e sua ligação com a formação em liderança médica, 

o resultado dessa associação poderia ter sido mais apurado. 

No entanto, esse limite se transforma em oportunidade de novos estudos. A pesquisa 

qualitativa com delineamento de entrevista aberta junto aos coordenadores de curso de 

medicina e alunos em formação poderá contribuir muito com o entendimento da formação em 

liderança médica na graduação. 

Outra sugestão é realizar pesquisa junto a executivos médicos que lideram instituições 

de saúde de alta performance no Brasil, a fim de que enumerem as habilidades e competências 

que percebam necessárias para a formação de médicos líderes já na graduação. 

Uma sugestão para novos estudos, é o aperfeiçoamento do framework sugerido, a fim 

de que se torne um modelo nacional padronizado, e que este, possa auxiliar a melhoria dos 

PPCs de curso futuramente. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A: Exemplo de Análise de Conteúdo dos Projetos Pedagógicos de Curso de Medicina 

 

 

ANÁLISE DE CONTEÚDO 

Trecho a análise de conteúdo de dados extraídos do Atlas ti. Pags  8 e 9 de 107. 

 

DOCUMENTOS 
(Dados brutos selecionados pelo 

Atlas ti) 

PRIMEIRA ANÁLISE 
(Leitura sistematizada das 
Dados brutos formatando o 

corpus inicial de análise) 

SUBCATEGORIA 
(Classificação dos corpus iniciais 

em subcategorias de análise) 

UNIDADE DE CODIFICAÇÃO 
(uso da semântica para 

determinação das unidades de 
análise)  

 
Graduação em Medicina, 

compreende a formação do 
médico dotada de conhecimentos 
relacionados ao processo saúde-

doença do cidadão, da família e da 
comunidade, integrada à 

realidade epidemiológica e 
profissional. Nesse contexto, 

espera-se formar um profissional 
com conhecimentos para o 
exercício de competências e 

habilidades fundamentais para 
atender, em equipe, o sistema de 
saúde vigente no país e garantir a 

atenção integral da saúde num 
sistema regionalizado e 

hierarquizado, de complexidade 
tecnológica crescente e com acesso 

ordenado (PPC 19).  
 

 
 

As habilidades e competências 
essenciais para a formação 

médica, inclusive para ser líder, 
devem ser adquiridas no contexto 
social, da família e da comunidade 
onde o processo saúde-doença de 

fato acontece. Ela deve ser 
integrada a realidade 

epidemiológica e do trabalho 
médico em saúde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Formação inserida no contexto 
profissional e epidemiológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Liderança e aprendizado 
contextualizado 
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O processo de ensino está 
integrado aos conhecimentos de 
diversas áreas das ciências e aos 
aspectos psicossociais, culturais, 

filosóficos, antropológicos e 
epidemiológicos para que o 

estudante possa compreender os 
processos de saúde- doença em sua 

dimensão sociocultural, 
garantindo o desenvolvimento de 

habilidades e atitudes, 
favorecendo uma prática ética e 

humana comprometida 
socialmente (PPC 42).  

 
 

O perfil do egresso em medicina 
deve estar voltado às necessidades 

sociais, aos novos perfis 
epidemiológicos e demográficos e 

às condições da prática 
profissional. A formação do 

profissional médico deve estar 
articulada às mudanças do 

processo de trabalho em saúde, às 
transformações dos aspectos 

demográficos e epidemiológicos 
(PPC 41). 

 

Na formação médica, os PPCs 
também salientam a importância 

de saberes de outras ciências 
como a filosofia e a antropologia 
para que sua habilidades sejam 
desenvolvidas com compromisso 

social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O egresso deve ter o perfil de 
formação contextualizado a toda a 
realidade social, demográfica e as 

condições de exercício da 
profissão: 

 

Outras ciências tem influência na 
formação de habilidades e 

competências 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formação contextualizada com 
realidade social 

 
 

Interdisciplinaridade na formação 
do saber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liderança e aprendizado 
contextualizado 

 

 

  



 

 

90 

APÊNDICE B: Exemplo de tela de banco de dados criado para a seleção das IESs 

 

 



APÊNDICE C: Relação completa das IES com egressos do curso de medicina em 2018. 
 

Estado IES Município 
MG CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BH - UNIBH BELO HORIZONTE 
MG  UNIATENAS PARACATU 
MG UNEC CARATINGA 
MG UNIPAM PATOS DE MINAS 
MG FASEH VESPASIANO 
MG FCMMG BELO HORIZONTE 
MG FCMS-JF JUIZ DE FOR A 
MG FAME BARBACENA 
MG FMIT ITAJUBA 
MG FAMINAS BELO HORIZONTE 
MG FIP-MOC MONTES CLAROS 
MG ICS MONTES CLAROS 
MG IMEPAC ARAGUARI 
MG IMES IPATINGA 
MG UI ITAUNA 
MG UNIUBE UBERABA 
MG UNIVAS POUSO ALEGRE 
MG UNIMONTES MONTES CLAROS 
MG UFJF JUIZ DE FOR A 
MG UFMG BELO HORIZONTE 
MG UFOP OURO PRETO 
MG UFSJ DIVINOPOLIS 
MG UFU UBERLANDIA 
MG UFV VICOSA 
MG UFTM UBERABA 
MG UNIFENAS ALFENAS 
MG UNIFENAS BELO HORIZONTE 
MG UNIPAC JUIZ DE FOR A 
ES UNESC COLATINA 
ES EMESCAM VITORIA 
ES MULTIVIX VITORIA VITORIA 
ES UFES VITORIA 
ES UVV VILA VELHA 
RJ CESVA VALENÇA 
RJ UNIFOA VOLTA REDONDA 
RJ UNIFESO TERESOPOLIS 
RJ EMSM RIO DE JANEIRO 

RJ FMC 
CAMPO DOS 

GOYTACAZES 
RJ FMP PETROPOLIS 
RJ UNIVERSIDADE DE VASSOURAS VASSOURAS 
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RJ UERJ RIO DE JANEIRO 
RJ UNIGRANRIO DUQUE DE CAXIAS 
RJ UNESA  RIO DE JANEIRO 
RJ UNIRIO RIO DE JANEIRO 
RJ UFRJ MACAE 
RJ UFRJ RIO DE JANEIRO 
RJ UFF NITEROI 
RJ UNIG ITAPERUNA 
SP CBM RIBEIRAO PRETO 
SP  UNIFEV VOTUPORANGA 
SP UNILUS SANTOS 
SP CENTRO UNIVERCITARIO PADRE ALBINO CATANDUVA 
SP SÃO CAMILO  SAO PAULO 
SP CUS ABC SANTO ANDRE 
SP FACERES SAO JOSE DO RIO PRETO 
SP FCSB BARRETOS 
SP FCMSCSP SAO PAULO 
SP FMJ JUNDIAI 
SP FAMEMA MARILIA 
SP FAMERP SAO JOSE DO RIO PRETO 
SP FASM SAO PAULO 
SP MANDIC CAMPINAS 
SP PUC-CAMPINAS CAMPINAS 
SP PUCSP SOROCABA 
SP UNILAGO SAO JOSE DO RIO PRETO 
SP UAM SAO PAULO 
SP UNIVERSIDADE BRASIL FERNANDOPOLIS 
SP UNICID SAO PAULO 
SP UNIARA ARARAQUARA 
SP UNIFRAN FRANCA 
SP UNIMAR MARILIA 
SP UMC MOGI DAS CRUZES 
SP UNAERP RIBEIRAO PRETO 
SP USP RIBEIRAO PRETO 
SP USP SAO PAULO 
SP UNITAU TAUBATE 
SP UNOESTE PRESIDENTE PRUDENTE 
SP UNICAMP CAMPINAS 
SP UNESP BOTUCATU 
SP UFSCAR SAO CARLOS 
SP UNIFESP SAO PAULO 
SP UNIMES SANTOS 
SP UNINOVE SAO PAULO 
SP UNISA SAO PAULO 
SP USF BRAGANÇA PAULISTA 
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MT UNIVAG VARZEA GRANDE 
MT UNIC/UNIME CUIABA 
MT UNEMAT CACERES 
MT UFMT CUIABA 
MS UFGD DOURADOS 
MS UNIDERP CAMPO GRANDE 
MS UFMS CAMPO GRANDE 
TO UNITPAC ARAGUAINA 
TO FAHESA/ITPAC PALMAS 
TO ITPAC ARAGUAINA 
TO FAPAC PORTO NACIONAL 
TO UFT PALMAS 
TO UNIRG GURUPI 
GO PUC GOIAS GOIANIA 
GO FESURV RIO VERDE 
GO UFG GOIANIS 
PB UFPB JOÃO PESSOA 
PB UFCG CAJAZEIRAS 
PB UFCG CAMPINA GRANDE 
SE UFS ARACAJU 
SE UFS LAGARTO 
SE UNIT ARACAJU 
AL UFAL MACEIÓ 
BA EBMSP SALVADOR 
BA FTC SALVADOR SALVADOR 
BA UNEB SALVADOR 
BA UEFS FEIRA DE SANTANA 
BA UESC ILHÉUS 
BA UESB JEQUIÉ 
BA UESB VITÓRIA DA CONQUISTA 
BA UFBA SALVADOR 
BA UNIFACS SALVADOR  
PE UNINASSAU RECIFE 
PE FPS RECIFE 
PE UNIVASF PETROLINA 
PE UPE GARANHUNS 
PE UPE RECIFE 
PE UFPE RECIFE 
PI UNINOVAFAPI TERESINA 
PI FACID WYDEN TERESINA 
PI UESPI TERESINA 
PI UFPI TERESINA 
RN UERN MOSSORÓ 
RN UFRN NATAL 
RN UNP NATAL 
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PR FAG CASCAVEL 
PR UNICESUMAR MARINGÁ 
PR CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ MARINGÁ 
PR FEPAR CURITIBA 
PR PUCPR CURITIBA 
PR PUCPR LONDRINA 
PR UEL LONDRINA 
PR UEM  MARINGÁ 
PR UEPG PONTA GROSSA 
PR UNIOESTE CASCAVEL 
PR UFPR CURITIBA 
PR UP CURITIBA 
SC UNOCHAPECÓ CHAPECÓ 
SC UNIVILLE JOINVILLE 
SC UNESC CRICIÚMA 
SC UNOESC JOAÇABA 
SC UNIPLAC LAGES 
SC UNISUL PALHOÇA 
SC UNISUL TUBARÃO 
SC UNIVALI ITAJAÍ 
SC UFSC FLORIANÓPOLIS 
SC FURB BLUMENAU 
RS UFCSPA PORTO ALEGRE 
RS PUCRS PORTO ALEGRE 
RS UCPEL PELOTAS 
RS UCS CAXIAS DO SUL 
RS UPF PASSO FUNDO 
RS UNISC SANTA CRUZ DO SUL 
RS UFPEL PELOTAS 
RS UFSM SANTA MARIA 
RS UFRGS PORTO ALEGRE 
RS FURG RIO GRANDE 
RS ULBRA CANOAS 
AC UFAC RIO BRANCO 
AP UNIFAP MACAPÁ 
AM UEA MANAUS 
AM UFAM MANAUS 
AM UNINILTONLINS MANAUS 
PA CESUPA BELÉM 
PA UEPA BELÉM 
PA UEPA SANTARÉM 
PA UFPA BELÉM 
RO UNISL PORTO VELHO 
RO FACIMED CACOAL 
RO FIMCA PORTO VELHO 
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RO UNIR PORTO VELHO 
RR UFRR BOA VISTA 
TO UNITPAC ARAGUAÍNA 
TO FAHESA/ITPAC PALMAS PALMAS 
TO ITPAC ARAGUAÍNA 
TO FAPAC PORTO NACIONAL 
TO UFT PALMAS 
TO UNIRG GURUPI 
AL UNCISAL MACEIÓ 
AL UFAL MACEIÓ 
CE UNICHRISTUS FORTALEZA 
CE ESTÁCIO FMJ JUAZEIRO DO NORTE 
CE UNIFOR FORTALEZA 
CE UECE FORTALEZA 
CE UFCA BARBALHA 
CE UFC  FORTALEZA 
CE UFC SOBRAL 
MA UNICEUMA SÃO LUÍS 
MA UEMA CAXIAS 
MA UFMA SÃO LUÍS 
PB UNIFACISA CAMPINA GRANDE 
PB FCM-PB JOÃO PESSOA 
PB FAMENE JOÃO PESSOA 
PB FSM CAJAZEIRAS 



APÊNDICE D: Relação completa das IES que disponibilizaram os PPCs para a 
realização dessa pesquisa. 

 

Estado IES Município 
AC UFAC RIO BRANCO 
AL UFAL MACEIÓ 
AL UFAL MACEIÓ 
AM UFAM MANAUS 
BA EBMSP SALVADOR 
BA FTC SALVADOR SALVADOR 
BA UFBA SALVADOR 
CE ESTÁCIO FMJ JUAZEIRO DO NORTE 
CE UFC  FORTALEZA 
CE UFC SOBRAL 
ES UNESC COLATINA 
GO PUC GOIAS GOIANIA 

MG 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BH - 

UNIBH BELO HORIZONTE 
MG FASEH VESPASIANO 
MG FCMMG BELO HORIZONTE 
MG FCMS-JF JUIZ DE FOR A 
MG FMIT ITAJUBA 
MG FAMINAS BELO HORIZONTE 
MG UFMG BELO HORIZONTE 
MG UFOP OURO PRETO 
MG UFSJ DIVINOPOLIS 
MS UFMS CAMPO GRANDE 
MT UFMT CUIABA 
PA CESUPA BELÉM 
PA UFPA BELÉM 
PB UFPB JOÃO PESSOA 
PR CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ MARINGÁ 
PR PUCPR CURITIBA 
PR PUCPR LONDRINA 
PR UEL LONDRINA 
PR UEM  MARINGÁ 
PR UFPR CURITIBA 
PR UP CURITIBA 
RJ UNESA  RIO DE JANEIRO 
RJ UFRJ MACAE 
RJ UFRJ RIO DE JANEIRO 
RO FACIMED CACOAL 
RR UFRR BOA VISTA 
RS UFCSPA PORTO ALEGRE 
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RS UFSM SANTA MARIA 
RS UFRGS PORTO ALEGRE 
SC UNESC CRICIÚMA 
SC UFSC FLORIANÓPOLIS 
SP FCMSCSP SAO PAULO 
SP FMJ JUNDIAI 
SP FAMERP SAO JOSE DO RIO PRETO 
SP PUC-CAMPINAS CAMPINAS 
SP PUCSP SOROCABA 
SP USP RIBEIRAO PRETO 
SP USP SAO PAULO 
SP UNESP BOTUCATU 
SP UFSCAR SAO CARLOS 
SP UNIFESP SAO PAULO 

 
 


