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A Medida Provisória nº 890/2019 instituiu o Programa Médicos pelo Brasil com a finalidade de 
incrementar a prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento ou alta vulnerabilidade 
e fomentar a formação de médicos especialistas em medicina de família e comunidade, no âmbito 
da atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), bem como autorizou o Poder 
Executivo federal a instituir serviço social autônomo, denominado Agência para o Desenvolvimento 
da Atenção Primária à Saúde (Adaps). 

Vale ressaltar que trata-se de um novo programa e coexistirá juntamente com o Programa Mais 
Médicos, instituído pela Lei nº 12.871/2013 . 

O Programa Médicos pelo Brasil será executado pela Adaps, nos termos dispostos no Capítulo III da 
referida MP, sob a orientação técnica e supervisão do Ministério da Saúde. 

No âmbito do Programa Médicos pelo Brasil, a Adaps realizará a contratação de profissionais 
médicos para incrementar a atenção primária à saúde em locais de difícil provimento ou alta 
vulnerabilidade. 

A Adaps selecionará, por meio de processo seletivo público, para atuar no programa médicos de 
família e comunidade, e tutores médicos. São requisitos para inscrição no processo seletivo o 
registro em Conselho Regional de Medicina (CRM) e, para a seleção de tutor médico, que o 
profissional seja especialista em medicina de família e comunidade ou em clínica médica, nos 
termos previstos no edital da seleção. 

No processo seletivo para médico de família e comunidade, será composto das seguintes fases: 

a) prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; 

b) curso de formação, eliminatório e classificatório, com duração de 2 anos; e 

c) prova final escrita para habilitação de título de especialista em medicina de família e comunidade, 
de caráter eliminatório e classificatório. 

O curso de formação consistirá em especialização realizada por instituição de ensino parceira, com 
avaliações semestrais intermediárias e prova final de conclusão do curso, e envolverá atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, que terá componente assistencial mediante integração entre ensino e 
serviço. As atividades do curso de formação serão supervisionadas por tutor médico. 

Durante o curso de formação o candidato perceberá bolsa-formação. Entretanto, as atividades 
desempenhadas durante o curso de formação não constituem vínculo empregatício de qualquer 
natureza. 

Para fins da legislação do Imposto de Renda, os rendimentos decorrentes das bolsas-formação 
constituem rendimentos isentos e não tributáveis, por não se caracterizarem como contraprestação 
de serviços. Conforme disposição do art. 26 da Lei nº 9.250/1995 , estão isentas do imposto as 
bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente 
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para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não 
representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços. 

No mais, foram revogados os art. 6º e art. 7º da Lei nº 12.871/2013 , que dispunham sobre o 
Programa de Residência Médica. 
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