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V - preservação da biodiversidade com sustentabilidade, de
modo que, no desenvolvimento da prática médica, sejam respeitadas
as relações entre ser humano, ambiente, sociedade e tecnologias, e
contribua para a incorporação de novos cuidados, hábitos e práticas
de saúde;

VI - ética profissional fundamentada nos princípios da Ética
e da Bioética, levando em conta que a responsabilidade da atenção à
saúde não se encerra com o ato técnico;

VII - comunicação, por meio de linguagem verbal e não
verbal, com usuários, familiares, comunidades e membros das equipes
profissionais, com empatia, sensibilidade e interesse, preservando a
confidencialidade, a compreensão, a autonomia e a segurança da
pessoa sob cuidado;

VIII - promoção da saúde, como estratégia de produção de
saúde, articulada às demais políticas e tecnologias desenvolvidas no
sistema de saúde brasileiro, contribuindo para construção de ações
que possibilitem responder às necessidades sociais em saúde;

IX - cuidado centrado na pessoa sob cuidado, na família e na
comunidade, no qual prevaleça o trabalho interprofissional, em equi-
pe, com o desenvolvimento de relação horizontal, compartilhada, res-
peitando-se as necessidades e desejos da pessoa sob cuidado, família
e comunidade, a compreensão destes sobre o adoecer, a identificação
de objetivos e responsabilidades comuns entre profissionais de saúde
e usuários no cuidado; e

X - Promoção da equidade no cuidado adequado e eficiente
das pessoas com deficiência, compreendendo os diferentes modos de
adoecer, nas suas especificidades.

Seção II
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 geren-
ciamento e administração para promover o bem estar da comunidade,
por meio das seguintes dimensões:

I - Gestão do Cuidado, com o uso de saberes e dispositivos
de todas as densidades tecnológicas, de modo a promover a or-
ganização dos sistemas integrados de saúde para a formulação e
desenvolvimento de Planos Terapêuticos individuais e coletivos;

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;

III - Tomada de Decisões, com base na análise crítica e
contextualizada das evidências científicas, da escuta ativa das pes-
soas, famílias, grupos e comunidades, das políticas públicas sociais e
de saúde, de modo a racionalizar e otimizar a aplicação de co-
nhecimentos, metodologias, procedimentos, instalações, equipamen-
tos, insumos e medicamentos, de modo a produzir melhorias no
acesso e na qualidade integral à saúde da população e no desen-
volvimento científico, tecnológico e inovação que retroalimentam as
decisões;

IV - Comunicação, incorporando, sempre que possível, as
novas tecnologias da informação e comunicação (TICs), para in-
teração a distância e acesso a bases remotas de dados;

V - Liderança exercitada na horizontalidade das relações
interpessoais que envolvam compromisso, comprometimento, respon-
sabilidade, empatia, habilidade para tomar decisões, comunicar-se e
desempenhar as ações de forma efetiva e eficaz, mediada pela in-
teração, participação e diálogo, tendo em vista o bem-estar da co-
munidade,

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;

VII - Construção participativa do sistema de saúde, de modo
a compreender o papel dos cidadãos, gestores, trabalhadores e ins-
tâncias do controle social na elaboração da política de saúde bra-
sileira; e

VIII - Participação social e articulada nos campos de ensino
e aprendizagem das redes de atenção à saúde, colaborando para pro-
mover 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 efi-
ciência, pautando-se em princípios humanísticos, éticos, sanitários e
da economia na saúde.

Seção III
Da Educação em Saúde
Art. 7º Na Educação em Saúde, o graduando deverá cor-

responsabilizar-se pela própria formação inicial, continuada e em ser-
viço, autonomia intelectual, responsabilidade social, ao tempo em que
se compromete com a formação das futuras gerações de profissionais
de saúde, e o estímulo à mobilidade acadêmica e profissional, ob-
jetivando:

I - aprender a aprender, como parte do processo de ensino-
aprendizagem, identificando conhecimentos prévios, desenvolvendo a
curiosidade e formulando questões para a busca de respostas cien-
tificamente consolidadas, construindo sentidos para a identidade pro-
fissional e avaliando, criticamente, as informações obtidas, preser-
vando a privacidade das fontes;

II - aprender com autonomia e com a percepção da ne-
cessidade da educação continuada, a partir da mediação dos pro-
fessores e profissionais do Sistema Único de Saúde, desde o primeiro
ano do curso;

III - aprender interprofissionalmente, com base na reflexão
sobre a própria prática e pela troca de saberes com profissionais da
área da saúde e outras áreas do conhecimento, para a orientação da
identificação e discussão dos problemas, estimulando o aprimora-
mento da colaboração e da qualidade da atenção à saúde;

IV - aprender em situações e ambientes protegidos e con-
trolados, ou em simulações da realidade, identificando e avaliando o
erro, como insumo da aprendizagem profissional e organizacional e
como suporte pedagógico;

V - comprometer-se com seu processo de formação, en-
volvendo-se em ensino, pesquisa e extensão e observando o dina-
mismo das mudanças sociais e científicas que afetam o cuidado e a
formação dos profissionais de saúde, a partir dos processos de au-
toavaliação e de avaliação externa dos agentes e da instituição, pro-
movendo o conhecimento sobre as escolas médicas e sobre seus
egressos;

VI - propiciar a estudantes, professores e profissionais da
saúde a ampliação das oportunidades de aprendizagem, pesquisa e
trabalho, por meio da participação em programas de Mobilidade Aca-
dêmica e Formação de Redes Estudantis, viabilizando a identificação
de novos desafios da área, estabelecendo compromissos de corres-
ponsabilidade com o cuidado com a vida das pessoas, famílias, gru-
pos e comunidades, especialmente nas situações de emergência em
saúde pública, nos âmbitos nacional e internacional; e

VII - dominar língua estrangeira, de preferência língua fran-
ca, para manter-se atualizado com os avanços da Medicina con-
quistados no país e fora dele, bem como para interagir com outras
equipes de profissionais da saúde em outras partes do mundo e
divulgar as conquistas científicas alcançadas no Brasil.

CAPÍTULO II
DAS ÁREAS DE COMPETÊNCIA DA PRÁTICA MÉDI-

CA
Art. 8º Para permitir a transformação das Diretrizes previstas

no Capítulo I e os componentes curriculares contidos no Capítulo III
desta Resolução em efetivas práticas competentes, adequadas e opor-
tunas, as iniciativas e ações esperadas do egresso, agrupar-se-ão nas
respectivas Áreas de Competência, a seguir relacionadas:

I - Área de Competência de Atenção à Saúde;
II - Área de Competência de Gestão em Saúde; e
III - Área de Competência de Educação em Saúde.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Resolução, compe-

tência é compreendida como a capacidade de mobilizar conheci-
mentos, habilidades e atitudes, com utilização dos recursos dispo-
níveis, e exprimindo-se em iniciativas e ações que traduzem de-
sempenhos 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).

Seção I
Da Área de Competência Atenção à Saúde
Art. 9º A Área de Competência Atenção à Saúde estrutura-se

em 2 (duas) subáreas:
I - Atenção às Necessidades Individuais de Saúde; e
II - Atenção às Necessidades de Saúde Coletiva.
Art. 10. A Atenção às Necessidades Individuais de Saúde

compõe-se de 2 (duas) ações-chave:
I - Identificação de Necessidades de Saúde; e
II - Desenvolvimento e Avaliação de Planos Terapêuticos.
Art. 11. A Atenção às Necessidades de Saúde Coletiva des-

dobra-se em 2 (duas) ações-chave:
I - Investigação de Problemas de Saúde Coletiva; e
II - Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção

Coletiva.
Subseção I
Da Atenção às Necessidades Individuais de Saúde
Art. 12. A ação-chave Identificação de Necessidades de Saú-

de comporta os seguintes desempenhos e seus respectivos descri-
tores:

I - Realização da História Clínica:
a) estabelecimento de relação profissional ética no contato

com as pessoas sob seus cuidados, familiares ou responsáveis;
b) identificação de situações de emergência, desde o início

do contato, atuando de modo a preservar a saúde e a integridade física
e mental das pessoas sob cuidado;

c) orientação do atendimento às necessidades de saúde, sen-
do capaz de combinar o conhecimento clínico e as evidências cien-
tíficas, com o entendimento sobre a doença na perspectiva da sin-
gularidade de cada pessoa;

d) utilização de linguagem compreensível no processo te-
rapêutico, estimulando o relato espontâneo da pessoa sob cuidados,
tendo em conta os aspectos psicológicos, culturais e contextuais, sua
história de vida, o ambiente em que vive e suas relações socio-
familiares, assegurando a privacidade e o conforto;

e) favorecimento da construção de vínculo, valorizando as
preocupações, expectativas, crenças e os valores relacionados aos
problemas relatados trazidos pela pessoa sob seus cuidados e res-
ponsáveis, possibilitando que ela analise sua própria situação de saú-
de e assim gerar autonomia no cuidado;

f) identificação dos motivos ou queixas, evitando julgamen-
tos, considerando o contexto de vida e dos elementos biológicos,
psicológicos, socioeconômicos e a investigação de práticas culturais
de cura em saúde, de matriz afro-indígena-brasileira e de outras re-
lacionadas ao processo saúde-doença;

g) orientação e organização da anamnese, utilizando o ra-
ciocínio clínico-epidemiológico, a técnica semiológica e o conhe-
cimento das evidências científicas;

h) investigação de sinais e sintomas, repercussões da si-
tuação, hábitos, fatores de risco, exposição às iniquidades econômicas
e sociais e de saúde, condições correlatas e antecedentes pessoais e
familiares; e

i) registro dos dados relevantes da anamnese no prontuário
de forma clara e legível.

II - Realização do Exame Físico:
a) esclarecimento sobre os procedimentos, manobras ou téc-

nicas do exame físico ou exames diagnósticos, obtendo consenti-
mento da pessoa sob seus cuidados ou do responsável;

b) cuidado máximo com a segurança, privacidade e conforto
da pessoa sob seus cuidados;

c) postura ética, respeitosa e destreza técnica na inspeção,
apalpação, ausculta e percussão, com precisão na aplicação das ma-
nobras e procedimentos do exame físico geral e específico, con-
siderando a história clínica, a diversidade étnico-racial, de gênero, de
orientação sexual, linguístico-cultural e de pessoas com deficiência;
e

d) esclarecimento, à pessoa sob seus cuidados ou ao res-
ponsável por ela, sobre os sinais verificados, registrando as infor-
mações no prontuário, de modo legível.

III - Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas:
a) estabelecimento de hipóteses diagnósticas mais prováveis,

relacionando os dados da história e exames clínicos;
b) prognóstico dos problemas da pessoa sob seus cuidados,

considerando os contextos pessoal, familiar, do trabalho, epidemio-
lógico, ambiental e outros pertinentes;

c) informação e esclarecimento das hipóteses estabelecidas,
de forma ética e humanizada, considerando dúvidas e questiona-
mentos da pessoa sob seus cuidados, familiares e responsáveis;

d) estabelecimento de oportunidades na comunicação para
mediar conflito e conciliar possíveis visões divergentes entre pro-
fissionais de saúde, pessoa sob seus cuidados, familiares e respon-
sáveis; e

e) compartilhamento do processo terapêutico e negociação
do tratamento com a possível inclusão das práticas populares de
saúde, que podem ter sido testadas ou que não causem dano.

IV - Promoção de Investigação Diagnóstica:
a) proposição e explicação, à pessoa sob cuidado ou res-

ponsável, sobre a investigação diagnóstica para ampliar, confirmar ou
afastar hipóteses diagnósticas, incluindo as indicações de realização
de aconselhamento genético.

b) solicitação de exames complementares, com base nas me-
lhores evidências científicas, conforme as necessidades da pessoa sob
seus cuidados, avaliando sua possibilidade de acesso aos testes ne-
cessários;

c) avaliação singularizada das condições de segurança da
pessoa sob seus cuidados, considerando-se eficiência, eficácia e efe-
tividade dos exames;

d) interpretação dos resultados dos exames realizados, con-
siderando as hipóteses diagnósticas, a condição clínica e o contexto
da pessoa sob seus cuidados; e

e) registro e atualização, no prontuário, da investigação diag-
nóstica, de forma clara e objetiva.

Art. 13. A ação-chave Desenvolvimento e Avaliação de Pla-
nos Terapêuticos comporta os seguintes desempenhos e seus res-
pectivos descritores:

I - Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos:
a) estabelecimento, a partir do raciocínio clínico-epidemio-

lógico em contextos específicos, de planos terapêuticos, contemplan-
do as dimensões de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação;

b) discussão do plano, suas implicações e o prognóstico,
segundo as melhores evidências científicas, as práticas culturais de
cuidado e cura da pessoa sob seus cuidados e as necessidades in-
dividuais e coletivas;

c) promoção do diálogo entre as necessidades referidas pela
pessoa sob seus cuidados ou responsável, e as necessidades per-
cebidas pelos profissionais de saúde, estimulando a pessoa sob seus
cuidados a refletir sobre seus problemas e a promover o autocui-
dado;

d) estabelecimento de pacto sobre as ações de cuidado, pro-
movendo a participação de outros profissionais, sempre que neces-
sário;

e) implementação das ações pactuadas e disponibilização das
prescrições e orientações legíveis, estabelecendo e negociando o
acompanhamento ou encaminhamento da pessoa sob seus cuidados
com justificativa;

f) informação sobre situações de notificação compulsória aos
setores responsáveis;

g) consideração da relação custo-efetividade das intervenções
realizadas, explicando-as às pessoas sob cuidado e familiares, tendo
em vista as escolhas possíveis;

h) atuação autônoma e competente nas situações de emer-
gência mais prevalentes de ameaça à vida; e

i) exercício competente em defesa da vida e dos direitos das
pessoas.

II - Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos:
a) acompanhamento e avaliação da efetividade das inter-

venções realizadas e consideração da avaliação da pessoa sob seus
cuidados ou do responsável em relação aos resultados obtidos, ana-
lisando dificuldades e valorizando conquistas;

b) favorecimento do envolvimento da equipe de saúde na
análise das estratégias de cuidado e resultados obtidos;

c) revisão do diagnóstico e do plano terapêutico, sempre que
necessário;

d) explicação e orientação sobre os encaminhamentos ou a
alta, verificando a compreensão da pessoa sob seus cuidados ou
responsável; e

e) registro do acompanhamento e da avaliação do plano no
prontuário, buscando torná-lo um instrumento orientador do cuidado
integral da pessoa sob seus cuidados.
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