
 
 

 COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DA REFORMA CURRICULAR 

 

REESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO MÉDICO 

CARACTERIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS E ESTÁGIOS DA NOVA MATRIZ CURRICULAR 

REVISÃO DA PROPOSTA DAS DISICIPLINAS IAPS – junho 

CÓDIGO DA DISCIPLINA ATUAL: MED 

NOME ATUAL: - 

NOVO NOME: INICIAÇÃO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE I (IAPS-I) 

CARGA HORÁRIA ATUAL: 

NOVA CARGA HORÁRIA: 75 hs por semestre 

PERÍODO ATUAL: 

NOVO PERÍODO: 2º período 

PRÉ-REQUISITOS : 

Não há 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, HABILIDADES, ATITUDES): 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

 

1. Conhecer a organização da rede de atenção à saúde do município de Belo Horizonte (SUS-BH) 

2. Identificar, vivenciar e refletir sobre as relações interpessoais que se estabelecem nos cenários da 

atenção primária a saúde (APS), em suas diversas dimensões.  

3. Compartilhar as vivências com os atores envolvidos num processo conjunto de reflexão crítica. 

4. Desenvolver postura profissional, humanística, crítica e reflexiva, com senso de responsabilidade 

social e compromisso com a cidadania. 

5. Desenvolver habilidades técnicas e de comunicação. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

1. Conhecer o papel da atenção primária na rede assistencial do município. 

2. Conhecer os serviços oferecidos pela unidade básica de saúde (UBS): acolhimento, vacina, consulta 

médica, consulta de enfermagem, curativos/medicação, farmácia, visita domiciliar, sistema de 

regulação, grupos operativos, orientações sobre como prevenir doenças, prevenção de doenças 

transmitidas por animais, etc. 

3. Identificar os equipamentos de saúde de referência para a comunidade da área de abrangência da 

UBS: centro de referência em saúde mental, centro de convivência, unidade de pronto 

atendimento, hospital, maternidade, academia da cidade, centro de referência em assistência 

social, etc. 

4. Compreender a atuação das diferentes equipes em atividade na UBS: saúde da família, saúde 

bucal, saúde mental, núcleo de apoio à saúde da família (NASF), zoonose, programa de 

atendimento domiciliar (PAD), etc. 

5. Compreender os valores e as atitudes inerentes à relação das equipes de saúde com os indivíduos 

e com a comunidade como respeito, postura profissional, educação e ética. 

6. Compreender os valores e as atitudes inerentes ao trabalho em equipe interdisciplinar e 
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multiprofissional. 

7. Identificar e executar as normas básicas de biossegurança. 

8. Compreender o esquema vacinal proposto para a gestante, a criança, o adolescente, o trabalhador 

e o idoso e saber manusear e interpretar os instrumentos de registro da imunização em cada faixa 

etária. 

9. Avaliar os sinais vitais (temperatura axilar, pressão arterial, frequência respiratória e frequência de 

pulso). 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

1. Atenção Primária à Saúde 

2. Plano Municipal de Atenção Primária à Saúde 

3. Programa Nacional de Humanização 

4. Normas de Biossegurança 

5. Programa Nacional de Imunização 

6. Desenvolvimento de habilidades práticas: aferição de dados vitais e interpretação de registros de 

imunização 

 

METÓDO: 

 

Metodologia da problematização baseada no ciclo: vivência – reflexão – sistematização da prática – 

intervenção – reflexão – vivência. 

 

• Discussão teórica: conteúdo teórico ministrado sob a forma de estudos dirigidos, grupos de 

discussão e aulas expositivas. 

 

1. Atenção Primária à Saúde 

2. Plano Municipal de Atenção Primária à Saúde 

3. Normas de Biossegurança 

4. Programa Nacional de Humanização 

5. Aferição ou avaliação de dados vitais 

 

• Aulas práticas/ trabalho de campo: realizadas nas UBS e/ou no território de sua área de 

abrangência 

 

1.  Apresentação da UBS/área de abrangência pela gerente e/ou outro membro da equipe. Visita aos 

setores da UBS. 

2. Acompanhamento das atividades de um setor da UBS, com ênfase na sala de vacinas e de 

observação (cada dupla acompanha o trabalho de 1 setor por 1 turno, com rodízio na semana 

seguinte). 

3. Acompanhamento das atividades das equipes da UBS (cada dupla acompanha o trabalho de 1 

membro de uma das equipes por 1 turno). 

4. Treinamento em manuseio e interpretação de instrumentos de registros de vacinas. 
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5. Treinamento em aferição de dados vitais na sala de observação. 

6. Visita ao Distrito Sanitário com exposição sobre os sistemas de informação em saúde. 

 

• Seminários:  

1. Processo de trabalho na UBS (apresentação e discussão sobre a observação dos setores) 

2. Trabalho em equipe e Humanização (baseado nas atividades desenvolvidas pelos profissionais de 

saúde) 

3. Rede assistencial de suporte à UBS (baseado no levantamento dos equipamentos de saúde ligados 

à UBS e sua função na rede) 

4. Programa Nacional de Imunização 

5. Seminário interno da UBS 

6. Seminário final de avaliação 

 

CENÁRIO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: 

 

16 Unidades Básicas de Saúde e o território de sua área de abrangência (o aluno fica do segundo ao quarto 

período na mesma UBS).  

 

INFRA-ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA:  

 

Sala de reuniões para 15 pessoas na UBS, equipada com computador com acesso à internet e intranet e 

datashow com tela de projeção. 

  

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

 

1. Portfólio 

2. Avaliação de atitudes e habilidades: participação, interesse, criatividade, capacidade de trabalho 

em equipe, compromisso, responsabilidade. 

3. Auto-avaliação com justificativa 

4. Prova teórica  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR): 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Série Pactos pela Saúde. Vol 4. 

Brasília., 2005 

2. MAGALHÃES JR, H.M. A Importância de Belo Horizonte para o SUS Nacional. In: MAGALHÃES JR, 

H.M.(Org.). Desafios e Inovações na gestão do SUS em Belo Horizonte: a experiência de 2003 a 

2008. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2010. 584p. 

3. GIOVANELLA, L.; ESCOREL, S.; LOBATO, L.V.C, et al (Orgs.) Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. Rio 

de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2008.  

4. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização. 

5. Brasil. Ministério da Saúde. Capacitação de Pessoal em Sala de Vacinação - Manual do Treinando.  

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=21226 - 

6. Brasil. Ministério da Saúde. Manual de Normas de Vacinação - 
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http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=21216 

 

CORPO DOCENTE: 

 

RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO PARA CADA UMA DAS ATIVIDADES PREVISTAS:  

1:10 por período (16 turmas/semestre/UBS) 

 

PERFIL DOS DOCENTES: 

Professores dos departamentos de Medicina Preventiva e Social, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, 

Clínica Médica e Saúde Mental interessados em desenvolver novas abordagens no contexto da Atenção 

Primária à Saúde, tendo como referencial teórico as metodologias ativas de ensino-aprendizagem, o 

trabalho em equipe multiprofissional e interdisciplinar e as ações de promoção da saúde e prevenção de 

agravos. Aberto a professores de outros departamentos, inclusive do ICB, com afinidade com a proposta. 

 

CAPACITAÇÃO DOS ATUAIS PROFESSORES: reuniões semanais com 2hs de duração para avaliação e 

planejamento das disciplinas e estudo de temas relativos aos conteúdos programáticos das disciplinas. 

 

 

ESTRATÉGIAS PARA INTEGRAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL COM DEMAIS DISCIPLINAS/ESTÁGIOS: 

 

1. Integração horizontal (disciplinas do segundo período): os professores de outras disciplinas serão 

convidados a participar de seminários e reuniões periódicas para promoção e implementação 

dessa integração. A organização da IAPS I buscou contemplar as seguintes possibilidades de 

integração: 

a. Neuroanatomia médica - comunicação e relações interpessoais; 

b. Tutoria - humanização, comunicação e relações interpessoais; 

c. Bases Humanísticas e Introdução à Psicologia Médica - humanização, comunicação e 

relações interpessoais; 

d. Imunologia Médica - vacinas e biossegurança e 

e. Biofísica e Fisiologia - aferição de dados vitais. 

 

2. Integração vertical (disciplinas de outros períodos): 

a. CSAS 

b. Introdução à Pesquisa Científica 

c. IAPS II e III 

 

POSSIBILIDADE DE OFERTA DA/O DISCIPLINA/ESTÁGIO COMO FORMAÇÃO COMPLEMENTAR PARA 

OUTROS CURSOS. ESPECIFICAR: 

 

Após consolidação da experiência, poderá contemplar a formação complementar em diversos cursos da 

UFMG. 

 

OUTRAS NECESSIDADES OU SUGESTÕES: 
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Compatibilizar as 16 turmas no mesmo horário ou no máximo em 2 horários comuns para viabilizar o 

seminário final e as reuniões de professores. 

Necessidade de discussão com gerentes das UBS sobre opções de horários e espaços disponíveis, tendo em 

vista a utilização das UBS pelas outras disciplinas e considerando o tipo de atividade que cada uma iria 

desenvolver. 

 

PROFESSORES/ALUNOS ENVOLVIDOS NO DETALHAMENTO DESSA ATIVIDADE: Núcleo de Atenção Primária 

à Saúde (NAPS). 

 

 

 

QUADRO ANEXO – DETALHAMENTO DA DISCIPLINA 
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INICIAÇÃO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE I 

IAPS – I 
Objetivos principais: 

1. Conhecer a organização da rede de atenção à saúde do município de Belo Horizonte (SUS-BH) 
2. Identificar, vivenciar e refletir sobre as relações interpessoais que se estabelecem nos cenários da atenção primária a saúde (APS), em suas 

diversas dimensões.  
3. Compartilhar as vivências com os atores envolvidos num processo conjunto de reflexão crítica. 
4. Desenvolver postura profissional, humanística, crítica e reflexiva, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania. 
5. Desenvolver habilidades de comunicação e técnicas. 

 

Nº 
AULA 

METODOLOGIA CONTEÚDO TEÓRICO Objetivos atendidos 

1 Apresentação da disciplina. 
Apresentação da UBS/área de 
abrangência pela gerente e/ou outro 
membro da equipe. 
Visita guiada aos setores da UBS. 

 
--- 

• Conhecer os serviços oferecidos pela UBS 
(acolhimento, vacina, consulta médica, consulta de 
enfermagem, curativos, sala de medicação, farmácia, 
visita domiciliar, sistema de regulação, grupos 
operativos, orientações sobre como prevenir doenças, 
prevenção de doenças transmitidas por animais, etc.). 

2 Aula teórica sobre SUS/Atenção Primária 
à Saúde. 

SUS/Atenção primária a saúde: 
conceitos, princípios. 

• Conhecer o papel da atenção primária na rede 
assistencial do município. 

3 Acompanhamento das atividades de um 
membro de uma destas equipes (cada 
dupla acompanha durante 1 turno o 
trabalho de 1 membro das equipes saúde 
da família, saúde bucal, saúde mental, 
NASF, Zoonose, etc). 

Trabalho em equipe e Humanização. Compreender a atuação das diferentes equipes em 
atividade na UBS (saúde da família, saúde bucal, saúde 
mental, NASF, Zoonose, PAD, etc) 

• Compreender os valores inerentes ao trabalho em 
equipe interdisciplinar e multiprofissional 
(profissionais-profissionais). 

• Compreender os valores inerentes à relação da equipe 
de saúde com os indivíduos e com a comunidade: 
atitudes, respeito, postura profissional, educação, 
ética, etc 

4 Seminário 1 - Trabalho em equipe e 
Humanização (baseado nas atividades 
desenvolvidas pelos profissionais de 
saúde). 

Trabalho em equipe e Humanização. 



 
 

 COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DA REFORMA CURRICULAR 

 7

 
 
 

5 Acompanhamento das atividades de um 
setor da UBS (cada dupla acompanha 
durante 1 o trabalho de 1 setor por 1 
turno, com rodízio na semana seguinte). 

Roteiro de observação com referências 
pertinentes a cada setor para subsidiar 
o trabalho (incluir nos roteiros 
observação das normas de 
biossegurança e das relações 
interpessoais estabelecidas nos 
setores). 

• Conhecer os serviços oferecidos pela UBS 
(acolhimento, vacina, consulta médica, consulta de 
enfermagem, curativos, sala de medicação, farmácia, 
visita domiciliar, sistema de regulação, grupos 
operativos, orientações sobre como prevenir doenças, 
prevenção de doenças transmitidas por animais, etc.) 

• Compreender os valores inerentes ao trabalho em 
equipe interdisciplinar e multiprofissional 
(profissionais-profissionais). 

• Compreender os valores inerentes à relação da equipe 
de saúde com os indivíduos e com a comunidade: 
atitudes, respeito, postura profissional, educação, 
ética, etc 

6 Seminário 2 - Processo de trabalho na 
UBS (apresentação e discussão sobre a 
observação dos setores). 

Leituras sugeridas para observação dos 
setores. 
Humanização. 

7 Aula teórica - Normas de Biossegurança 
Aula Prática – Lavagem de mãos, 
colocação de EPI, descarte de materiais 
biológicos. 

Biossegurança. 
 

Identificar e executar as normas básicas de 
biossegurança 

 

8 Aula Teórica - Aferição de dados vitais 
Aula Prática – Aferição de dados vitais 
(entre os colegas). 

Fisiologia e técnica de aferição dos 
dados vitais. 

Avaliar os sinais vitais (Tax, PA, FP e FC) 

9 Seminário 3 – Programa Nacional de 
Imunização (dividir a turma em duplas 
para apresentação do esquema vacinal 
para crianças, mulheres, adolescentes, 
trabalhadores e idosos). 
Manuseio e interpretação dos 
instrumentos de registro de imunização. 

Programa Nacional de Imunização. • Compreender o esquema vacinal proposto para a 
gestante, a criança, o adolescente, o trabalhador e o 
idoso e saber manipular e interpretar os instrumentos 
de registro da imunização em cada faixa etária. 

10 Vivência em sala de vacina em sistema de 
rodízio. 

 • Identificar e executar as normas básicas de 
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11 Vivência em sala de vacina em sistema de 
rodízio. 

biossegurança. 

• Avaliar os sinais vitais (Tax, PA, FP e FC) 

• Compreender o esquema vacinal proposto para a 
gestante, a criança, o adolescente, o trabalhador e o 
idoso e saber manipular e interpretar os instrumentos 
de registro da imunização em cada faixa etária. 

• Compreender os valores inerentes ao trabalho em 
equipe interdisciplinar e multiprofissional 
(profissionais-profissionais). 

• Compreender os valores inerentes à relação da equipe 
de saúde com os indivíduos e com a comunidade: 
atitudes, respeito, postura profissional, educação, 
ética, etc 

12 Vivência em sala de medicação em 
sistema de rodízio. 

13 Vivência em sala de medicação em 
sistema de rodízio. 

14 Aula teórica - Plano Municipal de Atenção 
Primária à Saúde. 
Mapeamento dos equipamentos de 
saúde de referencia para a comunidade 
da área de abrangência (atividade em 
duplas por meio de pesquisa na internet, 
entrevistas com funcionários e população 
que freqüenta a UBS). 

Plano Municipal de Atenção Primária. 
 

• Identificar os outros equipamentos de saúde de 
referência para a comunidade da área de abrangência 
da UBS (CERSAM, Centros de convivência, UPAS, 
PAMS, hospitais, maternidades, academias da cidade, 
CRAS etc.). 

• Conhecer o papel da atenção primária na rede 
assistencial do município. 

15 Visita ao Distrito Sanitário 
Exposição dos técnicos do Distrito 
Sanitário sobre os sistemas de 
informação. 

16 Seminário 4 - Apresentação da rede 
assistencial e dos fluxos próprios desta 
rede (a turma deverá montar um 
fluxograma da rede assistencial) 
Discussão deste fluxo à luz do Plano 
Municipal de Atenção Primária. 
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17 Seminário 5 – Apresentação e discussão 
do resultado das observações e das 
atividades realizadas durante o semestre 
com as equipes (na UBS). 

  

18 Seminário conjunto (6) – troca de 
experiências entre todas as turmas de 
IAPS I (na Faculdade de Medicina). 


