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REESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO MÉDICO 

Criado em 20/11/2009 20:38:00 

CARACTERIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS E ESTÁGIOS DA NOVA MATRIZ CURRICULAR 

 

 

CÓDIGO DA DISCIPLINA ATUAL: MPS-007 

NOME ATUAL: Estágio em Saúde Coletiva 

NOVO NOME: Estágio em Saúde Coletiva 

CARGA HORÁRIA ATUAL: 330 h 

NOVA CARGA HORÁRIA: 330 h 

PERÍODO ATUAL: 11º p 

NOVO PERÍODO: 11º P  

PRÉ-REQUISITOS (ESPECIFICAR CONTEÚDOS E, SE POSSÍVEL, DISCIPLINAS): 

 

1- Estágio de Urgência 

2- Estágio em GOB 

3- Estágio em Clínica Médica 

4- Estágio em Clínica Pediátrica 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, HABILIDADES, ATITUDES): 

 

Objetivo geral: permitir ao aluno se inserir, integrar, participar do planejamento e avaliação da atenção à 

saúde num determinado município, numa convivência diária com a comunidade local, estabelecendo 

vínculos imprescindíveis para melhorar a assistência à saúde e proporcionar ao aluno maior apreensão da 

realidade sócio, política, cultural, epidemiológica e a correlação delas com o processo saúde-doença, 

superando os limites da simples reprodução das atividades assistenciais. Ademais, a perspectiva é a de que, 

ao apreender a realidade, produzindo conhecimento e não somente reproduzindo-o, os alunos 

desenvolvam uma visão crítica e transformadora na construção da Saúde Coletiva.  

 

 

 

Objetivos específicos:  
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1- Participar de forma integrada das atividades desenvolvidas no sistema de saúde municipal; 

2- Aprimorar sua competência em educação permanente, reforçando a auto-aprendizagem e 

aprendizagem em grupo; 

3- Participar efetivamente das atividades de educação permanente da equipe de saúde; 

4- Atuar ativamente no sistema de referência e contra-referência (RCR), como consulente formal 

efetivamente integrado ao sistema; 

5- Realizar diagnóstico de saúde da população adscrita; 

6- Propor intervenções de caráter preventivo, curativo e promocionais que respondam às 

necessidades de saúde da população adscrita; 

7- Participar efetivamente na implantação dessas intervenções e daquelas já em andamento; 

8- Desenvolver a capacidade de análise e crítica do trabalho da equipe, participando da busca de 

soluções para os problemas identificados. 

 

 

 
Durante o ESC, o aluno deverá ainda aprimorar as seguintes habilidades e atitudes:  

• Desenvolver a capacidade de atuação médica humanizada e seus aspectos científicos, éticos e 

sociais; 

• Priorizar a prática médica centrada na pessoa, na relação médico-paciente, com foco na família e 

orientada para comunidade, privilegiando o vínculo, a continuidade e a integralidade do cuidado 

na atenção à saúde;  

• Ter sensibilidade e responsabilidade para com o paciente, em seu contexto social e cultural, 

reconhecendo suas limitações e potencialidades;  

• Saber envolver o paciente na busca de soluções para os agravos à saúde, estimulando a resiliência, 

a participação e a autonomia dos indivíduos, das famílias e da comunidade. 

 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (ESPECIFICAR TAMBÉM O CONTEÚDO DE ÉTICA MAIS APROPRIADO A SER 

DESENVOLVIDO DE MANEIRA INTENCIONAL E SISTEMÁTICA DURANTE ESSA ATIVIDADE): 

 

Considerando os objetivos específicos propostos: 
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1- Educação Médica – Educação permanente 

2- Ecologia ou nosologias prevalentes de cada uma das áreas fundamentais 

3- Política e planejamento em saúde 

4- Prevenção em saúde 

5- Ética e relação médico-paciente 

6- Saúde, produção, trabalho e ambiente 

7- Apoio às estratégias de fortalecimento da gestão local e controle social 

8- Participação na vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e sanitária 

9- Aplicação dos Sistemas de Informação – DATASUS e outros 

 

Outros conteúdos serão desenvolvidos a partir dos problemas identificados pelo Grupo de Professores 

supervisores durante o trabalho de acompanhamento quinzenal. 

 

METODOLOGIA (AULA TEÓRICA, AULA PRÁTICA, SEMINÁRIO, GD, TRABALHO DE CAMPO, ETC.). DETALHAR: 

 

O processo de aprendizagem dos alunos será integrado ao processo assistencial, tomando-se a estrutura 

do serviço de saúde como objeto de estudo. O aprendizado será centrado no aluno e baseia-se nos 

princípios do “aprender fazendo” e “aprender a aprender”.   

 

As atividades previstas incluem:  

1- Acolher as pessoas que buscam a UBS, escutando, orientando e procurando soluções para os 

problemas apresentados. 

2- Realizar o atendimento clínico, com elevado grau de qualidade e resolutividade dos problemas de 

saúde em todos os seus aspectos (físicos, sociais e psíquicos);  

3- Planejar, executar e avaliar ações integradas de promoção e proteção da saúde, com base nas 

necessidades de saúde da população adscrita;  

4- Acompanhar visitas domiciliares,  

5- Participar de reuniões de equipe e reuniões do Conselho Municipal de Saúde. 

 
Na abordagem de cada conteúdo programático, recomendam-se pelo menos dois dos seguintes métodos: 

1- Grupos de discussão 

2- Seminários ou painel ou mesa redonda ou colóquio 

3- Pesquisa bibliográfica 
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4- Resolução de problemas 

5- Elaboração de projetos  

6- Teleconferências  

 

Horário semanal: 

• 30 h de prática nas atividades de consulta médica, visitas domiciliares, grupos operativos, educação 

para saúde em escolas, vigilância em saúde e acompanhamento da gestão do sistema 

 

Carga horária total do estágio: 330 h / 11 sem = 30 h/sem. 

CENÁRIO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: 

Sistemas municipais de saúde 

 

INFRA-ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA:  

• Salas para discussão 

• Consultórios 

• Meios de transporte 

• Amplo acesso à informação 

• Internet 

• Multimídia 

 

 

AVALIAÇÃO (FORMATIVA, SOMATIVA, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, ETC): 

Conceito (40 pontos) 

Relatório de atividades (20 pontos) 

Prova (40 pontos) 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR): 

HISTÓRIA DAS POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL: Uma pequena revisão 
Marcus Vinícius Polignano 

Financiamento da assistência médico-hospitalar no Brasil 

Déa Mara Tarbes de Carvalho 

Epidemiologia aplicada ao SUS 
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Geraldo Cunha Cury 

CORPO DOCENTE: 

RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO PARA CADA UMA DAS ATIVIDADES PREVISTAS: 

 

1 professor-supervisor para cada 6 alunos 

80 alunos a cada trimestre 

Total = 14 professores. 

 

 

 

CAPACITAÇÃO DOS ATUAIS PROFESSORES: 

O grupo atual está capacitado. 

 

PROFESSORES/ALUNOS ENVOLVIDOS NO DETALHAMENTO DESSA ATIVIDADE: 

Antônio Leite Alves Radicchi 

Antônio Thomaz Gonzaga da Matta Machado 

Apolo Heringer Lisboa 

Elza Machado de Melo 

Francisco Panadés Rubió 

Geraldo Cunha Cury 

Geraldo Luiz Moreira Guedes 

Helena Facury Barbosa 

Horácio Pereira de Faria 

Jansen Cherfani Tanure 

Luiz Eduardo Nascimento 

Marcus Vinicius Polignano 

Tarcísio Márcio Magalhães Pinheiro 

 

 


