
 
 

 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 II  (IAPS-I) 

CARGA HORÁRIA ATUAL: 

NOVA CARGA HORÁRIA: 75 hs por semestre 

PERÍODO ATUAL: 

NOVO PERÍODO: 3º período 

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

IAPS-I 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, HABILIDADES, ATITUDES): 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

 

1. Identificar e refletir sobre os determinantes do processo de saúde-doença com vistas à promoção 

da saúde e a prevenção de agravos. 

2. Propor e executar intervenções visando a promoção da saúde e a prevenção de agravos na 

comunidade da área de abrangência da Unidade Básica de Saúde (UBS). 

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. Compreender a dinâmica familiar e suas implicações no processo saúde-doença (indivíduo-

família). 

2. Compreender a inserção da família na comunidade e suas implicações no processo saúde-

doença (individuo-família-comunidade). 

3. 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. 

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

multiprofissional. 

5. Identificar e analisar as necessidades de saúde na área de abrangência da UBS. 

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

abrangência da UBS  

7. Analisar a relação entre as necessidades em saúde e as práticas dos serviços de saúde. 

8. Identificar os riscos/vulnerabilidades para a saúde presentes no território e no domicilio: 

sociais, ambientais, nutricionais, pessoais etc. 
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9. Identificar recursos favorecedores da promoção e proteção à saúde presentes no território e 

no domicilio: ambientais, sociais, pessoais etc. 

10. Elaborar o ecomapa. 

11. Realizar visitas domiciliares e elaborar genograma das famílias visitadas. 

12. Orientar as famílias quanto ao uso racional e apropriado de medicamentos, conservação e 

prevenção de acidentes envolvendo medicamentos de uso domiciliar. 

 

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

DESENVOLVIDO DE MANEIRA INTENCIONAL E SISTEMÁTICA DURANTE ESSA ATIVIDADE): 

 

• Determinantes do processo saúde-doença 

• Ecomapa 

• Vista domiciliar (objetivos, planejamento, realização e registro) 

• Abordagem sistêmica da família/ Genograma 

• Comunicação efetiva em saúde/ Aconselhamento/Entrevista motivacional 

• Necessidades em saúde 

• Prevenção de acidentes domésticos 

• Zoonoses e riscos ambientais para a saúde 

• Uso adequado, seguro e racional de medicamentos 

 

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

 

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. Determinantes do processo saúde-doença 

2. Necessidades em saúde 

3. Comunicação efetiva em saúde/ Aconselhamento 

4. Ecomapa 

5. Visita domiciliar: objetivos, planejamento, realização e registro 

6. Abordagem sistêmica da família e Genograma 

7. Prevenção de acidentes domésticos 

8. Zoonoses e riscos ambientais para a saúde 

9. Uso adequado, seguro e racional de medicamentos 

 

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

abrangência 

1. Reuniões com equipe de saúde e agentes comunitários de saúde (ACS) 

2. Construção de roteiro de entrevista no domicilio 

3. Realização de visitas domiciliares 
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4. Elaboração de ecomapa 

5. Elaboração de genograma 

 

• Seminários:  

1. Apresentação e discussão dos ecomapas e genogramas 

2. Definição de estratégias de apoio às famílias acompanhadas 

3. Prevenção de acidentes domésticos 

4. Prevenção de Zoonoses e controle ambiental 

5. Uso adequado, seguro e racional de medicamentos no ambiente domiciliar 

6. Seminário interno da UBS 

7. 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. SENNA, D. M.; ANTUNES, E. H..  Abordagem da Família (a Criança, o Adolescente, o Adulto e o Idoso 

no Contexto da Família. Manual de Condutas Médicas. www.ids-saude.org.br/medicina. 

2. PIANCASTELLI, C.H; FARIA, H.P. de; SILVEIRA, M. R. da. O trabalho em equipe. In: SANTANA, J.P. de 

(org.) Organizando o Cuidado a partir de Problemas: uma alternativa metodológica para atuação da 

equipe de saúde da família. OPS. p 45-50. 

 

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 
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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 terceiro 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 II buscou contemplar as seguintes possibilidades de 

integração: 

a. Farmacologia Médica – uso de medicamentos 

b. Parasitologia - zoonose 

c. Fisiologia Médica – discussão de situações de risco à saúde identificadas no contexto 

familiar, por exemplo hipertensão arterial. 

d. Microbiologia Médica – discussão de situações de risco à saúde identificadas no contexto 

familiar, por exemplo condições inadequadas de higiene. 

2. Integração vertical (disciplinas de outros períodos): 

a. IAPS I 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: 

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). 
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QUADRO ANEXO – DETALHAMENTO DA DISCIPLINA 
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INICIAÇÃO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE II 

IAPS – II 
Objetivos principais: 

1. Identificar e refletir sobre os determinantes do processo de saúde-doença com vistas à promoção da saúde e a prevenção de agravos 
2. Propor e executar intervenções visando a promoção da saúde e a prevenção de agravos na comunidade da área de abrangência da Unidade Básica 

de Saúde (UBS). 
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. 
Reunião para apresentação da turma e 
distribuição das duplas de alunos e 
equipes de saúde e pactuação das 
atividades a serem desenvolvidas na 
disciplina. 

 
--- 

 

2 Reunião dos ACS com dupla de alunos: 
para apresentação da área de 
abrangência do ACS, levantamento das 
condições gerais de vida e saúde das 
famílias. 
Visita de reconhecimento da área de 
abrangência do ACS e identificação do 
domicilio da família e das redondezas. 

Roteiro de observação das 
características sócio-ambientais da 
micro-área de abrangência  

● Compreender os valores inerentes ao 
trabalho em equipe interdisciplinar e multiprofissional 
(profissionais-profissionais). 
● Identificar os outros equipamentos de saúde 
de referência para a comunidade da área de 
abrangência da UBS  
● Identificar os riscos/vulnerabilidades para a 
saúde presentes no território: sociais, ambientais, 
nutricionais, pessoais etc. 
● Identificar recursos favorecedores da 
promoção e proteção à saúde presentes no território: 
ambientais, sociais, pessoais etc. 
● Elaborar o ecomapa da área visitada 

3 Inicio da construção do Ecomapa da 
micro-área de abrangência em conjunto 
com o ACS. 
Escolha de 2 famílias por dupla para 
serem acompanhadas pelos alunos. 

Determinantes do processo saúde-
doença. 
Ecomapa. 
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4 Aula teórica visita domiciliar  Vista domiciliar: objetivos, 
planejamento, realização e registro. 

● Realizar visitas domiciliares e elaborar 
genograma das famílias visitadas 
● Compreender a dinâmica familiar e suas 
implicações no processo saúde-doença (indivíduo-
família). 
● Compreender a inserção da família na 
comunidade e suas implicações no processo saúde-
doença (individuo-família-comunidade). 
● 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. 
 

5 Primeira visita domiciliar às famílias, 
acompanhada pelo ACS. 

Roteiro de VD visando a apresentação 
dos alunos, a obtenção de informações 
sobre a composição e características 
das famílias e observação do ambiente. 

6 Inicio da construção do genograma.  Abordagem sistêmica da família. 
Genograma. 

7 Seminário 1 – Apresentação e discussão 
dos ecomapas e dos genogramas 

Necessidades em saúde. 

8 Elaboração de um roteiro para 
levantamento das necessidades de saúde 
das famílias atendidas. 

Comunicação efetiva em saúde. 
Aconselhamento. 
Entrevista motivacional. 

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

9 Segunda visita domiciliar, acompanhada 
pelo ACS. 

Roteiro para identificação das 
necessidades em saúde de cada família. 

● Realizar visitas domiciliares e elaborar 
genograma das famílias visitadas 
● Compreender a dinâmica familiar e suas 
implicações no processo saúde-doença (indivíduo-
família). 
● Compreender a inserção da família na 
comunidade e suas implicações no processo saúde-
doença (individuo-família-comunidade). 
● 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. 
 

10 Finalização dos Ecomapas e dos 
genogramas. 
Identificação das necessidades em saúde 
de cada família e propostas de 
enfrentamento destas necessidades. 
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11 Seminário 2 – Prevenção de acidentes 
domésticos por ciclo de vida. 

Prevenção de acidentes domésticos. ● Identificar e analisar as necessidades de saúde na 
área de abrangência da UBS. 
● Analisar a relação entre necessidades em 
saúde e as práticas dos serviços de saúde. 
● Identificar os riscos/vulnerabilidades para a 
saúde presentes no território: sociais, ambientais, 
nutricionais, pessoais etc. 
● Identificar recursos favorecedores da 
promoção e proteção à saúde presentes no território: 
ambientais, sociais, pessoais etc. 

12 Seminário 3 – Prevenção de zoonoses e 
controle ambiental. 

Zoonoses e riscos ambientais para a 
saúde. 

13 Seminário 4 – Uso adequado, seguro e 
racional de medicamentos de uso 
domiciliar. 

Uso adequado, seguro e racional de 
medicamentos de uso domiciliar. 
Assistência farmacêutica. 

● Orientar as famílias quanto ao uso racional e 
apropriado de medicamentos, conservação e 
prevenção de acidentes envolvendo medicamentos de 
uso domiciliar 

14 Seminário 5 – Definição das estratégias 
de apoio às famílias acompanhadas. 

Comunicação efetiva em saúde 
Aconselhamento 
Entrevista motivacional 

● Identificar e analisar as necessidades de saúde na área 
de abrangência da UBS. 

● Analisar a relação entre necessidades em saúde e as 
práticas dos serviços de saúde. 

● Identificar os riscos/vulnerabilidades para a saúde 
presentes no território: sociais, ambientais, 
nutricionais, pessoais etc. 

● Identificar recursos favorecedores da promoção e 
proteção à saúde presentes no território: ambientais, 
sociais, pessoais etc. 

15 Outras visitas domiciliares e/ou outras 
estratégias para enfrentamento destas 
necessidades. 

16 Outras visitas domiciliares e/ou outras 
estratégias para enfrentamento destas 
necessidades. 

17 Seminário 6 – Apresentação e discussão 
do resultado das observações e das 
atividades realizadas durante o semestre 
com as equipes (na UBS). 

  

18 Seminário conjunto 7 – troca de 
experiências entre todas as turmas de 
IAPS II (na Faculdade de Medicina). 

  

 


