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Supervisão Acadêmica
Projeto Mais Médicos para o Brasil  (PMMB)

� A Supervisão Acadêmica é um dos eixos educacionais do

PMMB, responsável pelo fortalecimento da política de

educação permanente, por meio da integração ensino-educação permanente, por meio da integração ensino-

serviço no componente assistencial da formação dos

médicos participantes do Projeto.

Fonte: Portaria Nº 585, de 15 de junho de 2015: regulamentação da Supervisão

Acadêmica no âmbito do PMMB.



Distribuição das Instituições Supervisoras 
para o PMM no RS



Panorama atual

�� Instituições Supervisoras:  Instituições Supervisoras:  55

�� Tutores: Tutores: 1414

�� Supervisores: Supervisores: 135135�� Supervisores: Supervisores: 135135

�� Médicos: Médicos: 13201320 vagas autorizadas/credenciadas vagas autorizadas/credenciadas 
12221222 vagas ocupadas, sendo:vagas ocupadas, sendo:

623623 médicos cooperados (cubanos);médicos cooperados (cubanos);
204204 CRM Brasil;CRM Brasil;
395395 Intercambistas individuais.Intercambistas individuais.

�� Municípios: Municípios: 384 384 aderidosaderidos



Atribuições da Supervisão Acadêmica - PMMB
Tutor acadêmico: Tutor acadêmico: 

� Realizar a seleção dos supervisores e acompanhar a distribuição de
médicos para cada supervisor;

� Coordenar atividades acadêmicas da integração ensino-serviço,
fortalecendo a política de educação permanente;fortalecendo a política de educação permanente;

� Indicar em plano de trabalho as atividades, metodologia das
atividades a serem executadas;

� Monitorar o processo de acompanhamento;

� Dar suporte aos supervisores na busca de potencializar a supervisão
com as dificuldades e potencialidades de cada território;



Atribuições da Supervisão Acadêmica - PMMB
Supervisor acadêmico:Supervisor acadêmico:
� Realizar visitas in loco;

� Estar disponível por telefone e internet para os médicos;

� Aplicar instrumentos de avaliação;

� Garantir Apoio institucional, matricial, clínico, de gestão do cuidado e de 

saúde coletiva para o médico;

� Ser uma referência junto ao médico para dúvidas, reflexões, interação com 

outras estruturas educativas cotidianas;

Fonte: Nota técnica 155/2014-DDES/SESu/MEC

O conceito de Apoio visa não o estabelecimento de lógicas de controle, 
submissão ou perda de autonomia. Pelo contrário, visa valorizar a autonomia dos 
sujeitos, a experiência previa dos profissionais, o caráter singular da pratica frente 
às particularidades dos desafios para o cuidado estabelecendo uma lógica 
colaborativa na busca de um melhoramento na prática institucional voltada à 
atenção das pessoas.



Atribuições da Supervisão Acadêmica - PMMB

� O papelpapel dosdos tutorestutores ee supervisoressupervisores é eminentemente pedagógicopedagógico,

voltado ao desenvolvimento de atividades de educação permanente

direcionadas aos médicos.

� Não há qualquer dispositivo legal que trate da responsabilidade� Não há qualquer dispositivo legal que trate da responsabilidade

solidária entre relação ao supervisor e o médico do programa. Os

médicos em cargos de gestão ou supervisão e tutoria não são

corresponsáveis civilmente pelos atos praticados no exercício da

medicina pelo médico participante do PMMB. Cada médico responde

por suas ações.

Fonte: Nota técnica 155/2014-DDES/SESu/MEC



Papel do Supervisor: 
Controle/avaliação - Apoio/suporte - Aprimoramento 

técnico-clínico

� sanar dúvidas relativas ao manejo clínico; 
� realizar diagnóstico das condições de trabalho; 
� identificar necessidades de aprendizagem; 
� estimular o trabalho em equipe como estratégia de � estimular o trabalho em equipe como estratégia de 

educação permanente;
� apresentar e incentivar o uso das ofertas pedagógicas; 
� estabelecer-se como cenário de avaliação formativa do 

profissional;
� desenvolver conhecimentos e competências nos eixos 

Família e Comunidade; Gestão; Processo de trabalho da 
equipe; e Clínica e Comunicação; 

� acompanhar o desenvolvimento de atividades pactuadas 
nos encontros de Supervisão Locorregional. 



Para a realização das atividades de 
Supervisão Acadêmica são previstos espaços 

de Educação Permanente (EP)

Fonte: Portaria Nº 585, de 15 de junho de 2015: regulamentação da Supervisão

Acadêmica no âmbito do PMMB.



Temáticas trabalhadas
� Aspectos relacionados ao acolhimento e à organização das práticas 

de cuidado; 
� Processos de trabalho e relacionamento com a equipe;
� Aperfeiçoamento da Conduta 

Clínica/Diagnóstico/Terapêutica/Reabilitação;
� Conteúdos relacionados às doenças e agravos  - doenças crônicas 

não transmissíveis ( cardiovasculares,  diabetes,  obesidade,  
doenças psiquiátricas - depressão e  ansiedade);

� Doenças infecto-contagiosas ( HIV, Sífilis, Tuberculose e Hepatites 
virais);

� Doenças infecto-contagiosas ( HIV, Sífilis, Tuberculose e Hepatites 
virais);

� Doenças tropicais - vetor  mosquito Aedes aegypti – dengue, 
Chikungunya e  Zika (microcefalia); 

� Ciclos de vida e saúde - mulheres, crianças e idosos – Protocolos de 
Atenção;

� Álcool, drogas e tabagismo;
� Projeto de Intervenção;
� Manejo de Sistemas de Informação e ferramentas de tecnologia;
� Regulação em Saúde e redes de atenção - Articulação com 

dispositivos da rede; 
� Preenchimento correto de prontuários e receituários – Gestão do 

tempo.
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