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A REFOR MA CUR RI CU LAR DO CURSO DE MEDI CI NA DA UFMG

Trinta anos após uma gran de refor ma cur ri cu lar que a pro je tou no

cená rio nacio nal por suas  idéias ino va do ras, a Faculdade de Medicina da

UFMG reto ma o cami nho inter rom pi do por algu mas déca das. Retomada nos

pare ce ser a pala vra cor re ta, na medi da em que a atual pro pos ta rea fir ma os

prin cí pios e dire tri zes da pro pos ta ante rior.

Uma nova rea li da de do conhe ci men to e da orga ni za ção dos sis te mas

de saúde, hoje, favo re ce essa reto ma da. Desta rea li da de,  alguns deter mi nan -

tes se des ta cam.

Os sis te mas de saúde basea dos, pre do mi nan te men te, na assis tên cia

ao doen te  sofrem uma deman da eco nô mi ca cres cen te devi do, den tre  outros

fato res, à uti li za ção cada vez mais inten sa de tec no lo gias sofis ti ca das e à evo -

lu ção  social do con cei to de bem-estar, com exi gên cia de exten são da cober -

tu ra a toda popu la ção. Assim, além de eco no mi ca men te inviá vel, o seu impac -

to sobre a saúde cole ti va tem sido muito peque no. Os paí ses se dão conta de

que a pro mo ção, a manu ten ção da saúde e a inter ven ção pre co ce na comu ni -

da de e no indi ví duo são a saída pos sí vel para evi tar a falên cia do sis te ma e a

exclu são da maior parte da popu la ção dos bene fí cios dis po ní veis, advin dos da

evo lu ção do conhe ci men to na área. Continuar cen tran do a for ma ção do médi -

co, quase que exclu si va men te na aten ção ao doen te, seria igno rar que novas

com pe tên cias lhe têm sido exi gi das na prá ti ca pro fis sio nal, levan do à neces si -

da de de mudan ças na sua for ma ção.

A super va lo ri za ção da tec no lo gia e da espe cia li za ção do conhe ci -

men to acen tuou a ten dên cia posi ti vis ta da medi ci na cien tí fi ca de olhar e inter -

vir no corpo do pacien te de forma iso la da, igno ran do seus afe tos, sen ti men tos,

sig ni fi ca dos e rela ções  sociais. Além da rea ção de seto res da pró pria ciên cia

que reve la cada dia mais a arti fi cia li da de desta dis so cia ção, a rea ção  social,

esti mu la da pelo cres ci men to da cons ciên cia de cida da nia, se faz notar no sen -

ti do da exi gên cia de escu ta e rela ção ética.

A ple to ra de conhe ci men tos pro du zi dos e divul ga dos e o maior aces -

so às infor ma ções têm deman da do maior capa ci da de crí ti ca do pro fis sio nal,

exi gin do conhe ci men tos de meto do lo gia cien tí fi ca e capa ci da de de dis cer nir

os conhe ci men tos úteis e apli cá veis à sua rea li da de. O aluno deve, assim,

apren der a ava liar as suas neces si da des em termo de conhe ci men tos, buscá-

los, cri ti cá-los e apli cá-los na reso lu ção dos pro ble mas e difi cul da des que sur -

gem na prá ti ca pro fis sio nal.

O atual Projeto de Reforma do Curso Médico da Faculdade de

Medicina da UFMG, deno mi na do  RECRIAR, pre ten de for mar pro fis sio nais

capa zes de maior impac to na saúde indi vi dual e cole ti va, mais éti cos e huma -

nos e mais autô no mos em sua for ma ção, que deve con ti nuar, neces sa ria men -

te, enquan to per ma ne cer no exer cí cio de sua pro fis são.
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