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DEFINIÇÃO
A medicina da família e comunidade (MFC) tem como objeto a pessoa, a 

família e seu entorno, e busca integrar os aspectos socioambientais, 
psicológicos e biológicos na compreensão do processo saúde-adoecimento 
e no cuidado a ser ofertado, originando uma forma específica e resolutiva 

de responder às necessidades de atenção individual e coletiva.





COMPARAÇÃO ENTRE DEMAIS ÁREAS 
CLÍNICAS E MFC




Forte senso de responsabilidade para atendimento total e permanente da 
pessoa e da família, na doença, prevenção e reabilitação

Compaixão e empatia com sincero interesse na pessoa e na família

Atitude de constante curiosidade

Entusiasmo com os problemas médicos indiferenciados e suas soluções

Interesse em todas as áreas clínicas

CARACTERÍSTICAS DO MFC IDEAL




Habilidade para lidar confortavelmente com múltiplos problemas que ocorrem 
ao mesmo tempo em uma pessoa

Desejo de frequentes e variados desafios intelectuais

Capacidade de apoio a diferentes populações

Capacidade de manter a compostura em tempos de estresse e responder 
rapidamente utilizando a logica, eficácia e compaixão

Desejo de prevenir e evitar problemas de saúde

CARACTERÍSTICAS DO MFC IDEAL




Desejo de manter a máxima satisfação das pessoas e 
necessidade de relacionamento continuado com elas

Capacidade de gerenciar doenças crônicas e garantir a 
máxima recuperação após a doença aguda

Valorização da mistura complexa de elementos físicos, 
emocionais, sociais e espirituais no cuidado à pessoa

Sentimento de satisfação pessoal por se relacionar com 
pessoas em longo prazo

CARACTERÍSTICAS DO MFC IDEAL




Habilidade para desenvolver, educar e promover os princípios da boa saúde

Compromisso de colocar os interesses da pessoa cuidada acima dos seus

Auxílio às pessoas para lidarem com os problemas do cotidiano e na 
manutenção da estabilidade da família e da comunidade

Capacidade de coordenar os recursos de saúde

Entusiasmo de aprender e satisfação em manter-se atualizado

CARACTERÍSTICAS DO MFC IDEAL





OS QUATRO 
PRINCÍPIOS

1. O Médico de Família e Comunidade (MFC) é um clínico qualificado;

2. A atuação do MFC é influenciada pela comunidade;

3. O MFC é o recurso de uma população definida;

4. A relação médico-pessoa é fundamental para o desempenho do MFC.






PRINCÍPIO 1: O MFC É UM CLÍNICO QUALIFICADO

Inglaterra – 51% dos médicos são
general practiticioners
Canadá – 55% dos médicos são family
physicians
Brasil: apesar de ter sido uma das 
primeiras especialidades oficializadas 
pela Comissão Nacional de 
Residência Médica (1981), só ganhou 
maior visibilidade após a expansão 
da Estratégia Saúde da Família 
(1994).
Dados de 2011 mostram que existem 
apenas 2.632 especialistas em MFC 
(1,29%).




PRINCÍPIO 1: O MFC É UM CLÍNICO QUALIFICADO

O Médico de Família e Comunidade 
trabalha centrado na pessoa, sem se 
preocupar com aparelhos, sistemas 
e órgãos de forma discriminada.

Todas as situações são permeadas 
pela Integralidade, sensível e 
apropriada, demonstrando empatia 
e harmonizando a relação clínica, de 
forma a permitir a continuidade 
(Longitudinalidade) da relação.




PRINCÍPIO 1: O MFC É UM CLÍNICO QUALIFICADO

Deve ter em mente 
os principais 
agravos à saúde da 
população que 
atende, o que 
permitirá maior 
resolutividade.







Economia, 
cultura, clima, 

ambiente, 
comunidade, 

local de trabalho

Conhecimento, 
resolutividade, 
relação médico-

pessoa, educação 
popular, 

prevenção

PRINCÍPIO 2: A ATUAÇÃO DO MÉDICO DE FAMÍLIA E 
COMUNIDADE É INFLUENCIADA PELA COMUNIDADE





• O médico deve ser profundo 
conhecedor das doenças, mesmo que 
menos frequentes, se essa for uma 
doença muito prevalente em sua 
localidade;

• RESOLUTIVIDADE

Diversidade de queixas

PRINCÍPIO 2: A ATUAÇÃO DO MÉDICO DE FAMÍLIA E 
COMUNIDADE É INFLUENCIADA PELA COMUNIDADE






Estima-se que um número entre 1.800 e 2.200 pessoas 
permite disponibilidade e resolubilidade ideal ao médico da 
família;

Gestão dos recursos e da clínica

• Planejar e programar políticas que melhorem a saúde das pessoas;
• Investir em prevenção e promoção continuada, no lugar de campanhas
• Organizar a agenda, propondo maneiras facilitadas de acesso à saúde
• Criar protocolos e processos de trabalho

PRINCÍPIO 3: O MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE É UM 
RECURSO DE UMA POPULAÇÃO DEFINIDA






Relação deve ter empatia, compreensão, compaixão;

O médico deve estabelecer vínculos com o paciente, a fim de que ele 
retorne para uma próxima consulta;

Sempre colocar a PESSOA em primeiro lugar;

Respeitar e estimular a autonomia, sem “abuso do poder de ser médico”;

Ter integralidade e continuidade no atendimento;

PRINCÍPIO 4: A RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE É FUNDAMENTAL 
PARA O DESEMPENHO DO MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE




Dimensões da continuidade:
•Interpessoal;
•Cronológica;
•Demográfica;
•Interdisciplinar;
•Informativa

Em Medicina da Família e 
Comunidade, as cinco dimensões 

podem ser traduzidas por 
RESPONSABILIDADE do médico 

para com as pessoas de sua 
população;

PRINCÍPIO 4: A RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE É FUNDAMENTAL 
PARA O DESEMPENHO DO MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE




Quando o atendimento é contínuo, o médico 
consegue “acumular” conhecimento sobre o 
seu paciente e sua família;
• Para esse acúmulo de conhecimento, contribuem o 

tempo e a frequência do contato;
• O conhecimento prévio reduz o tempo das consultas 

em 40% delas;

A visita domiciliar contribui para esse 
acúmulo de conhecimento e está disponível 

em poucas especialidades, sendo a MFC uma 
delas;

PRINCÍPIO 4: A RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE É FUNDAMENTAL 
PARA O DESEMPENHO DO MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE




 1. População acima do ideal para o MFC, o que 

fazer? Atender poucos do melhor modo? Atender 
muitos com pouca atenção?

 2. Como ser o acesso de saúde para a população 
sendo um profissional que trabalha em horário 
definido? Onde as pessoas irão quando você estiver 
fora do trabalho?

 3. Quais as implicações do MFC morar na 
comunidade? Deve atender fora de seu horário de 
trabalho?

DILEMAS DA MFC




 4. A continuidade do cuidado pode ser um 

problema: diagnósticos de saúde mental podem ser 
ignorados, mulheres podem ter vergonha de realizar 
exame físico com o médico. Como proceder?

 5. Como lidar com a pessoa que consulta demais?
 6. Como abordar a pessoa de forma integral? Como 

transcender a barreira corpo/mente?
 7. Como é possível dominar tantos problemas de 

saúde sozinho?

DILEMAS DA MFC




 8. Será que a bioética da medicina geral se aplica à 

MFC? Quais são os limites éticos da especialidade?
 9. Quais os limites para interferência do médico na 

busca por prevenção e promoção em saúde?
 10. Como lidar com a conduta de outros médicos? 

Como evitar problemas causados por condutas 
alheias?

 11. Como atender as demandas epidemiológicas?

DILEMAS DA MFC
















 “As recompensas em 

Medicina da Família e 
Comunidade vêm em grande 
parte do conhecimento 
íntimo de pessoas ao longo 
do tempo e de partilhar a sua 
confiança. Essa ligação é 
fortalecida a cada crise física 
ou emocional na vida de 
uma pessoa, quando ela 
busca ajuda com o médico de 
família.”
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