
 
 

 COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DA REFORMA CURRICULAR 
REESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO MÉDICO 

CARACTERIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS E ESTÁGIOS DA NOVA MATRIZ CURRICULAR 

 

CÓDIGO DA DISCIPLINA ATUAL:MPS 005 

NOME ATUAL: POLITICA DE SAÚDE E PLANEJAMENTO 

NOVO NOME: POLITICA DE SAÚDE E PLANEJAMENTO 

CARGA HORÁRIA ATUAL:75 

NOVA CARGA HORÁRIA: 

PERÍODO ATUAL: 8º PERIODO 

NOVO PERÍODO: 8º PERIODO 

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

Epidemiologia, estar cursando Medicina Geral de Adultos e/ ou Medicina Geral de Criança nas Unidades Básicas de Saúde 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, HABILIDADES, ATITUDES): 
1- Ser capaz de adquirir as destrezas e conhecimento que lhe permita identificar e definir problemas básicos de saúde de sua sociedade; 
2- Ser capaz de integrar as ciências básicas com a clínica, entender os conceitos de Atenção Primária em   Saúde e relacioná-los com a promoção 

da saúde; 
3- Ter flexibilidade profissional que lhe permita ser eficaz e eficiente e, ao mesmo tempo, considerar os r valores, direitos e a realidade 

socioeconômica de seus pacientes, colegas, meio em que está atuando , possibilitando o exercício do trabalho multidisciplinar integrado e 
articulado dentro da Equipe de Saúdee e atento às necessidades de saúde da população de sua responsabilidade. 
 

Objetivos Educacionais  
 

        Objetivo Geral: A partir da inserção do aluno no Sistema Único de Saúde (SUS), em uma Unidade Básica de Saúde, fornecer elementos para a análise 
e discussão do SUS em seus aspectos histórico, legal e organizacional, tomando como referência a Atenção Primária em Saúde, enquanto estratégia de 
reorganização do modelo assistencial. 
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       Objetivos Específicos: 
1- Desenvolver ações de atenção que objetivam dar respostas adequadas às necessidades de saúde de uma população adscrita, tendo por base 

metodologias apropriadas de investigação, com ênfase na utilização do método científico e epidemiológico; 
2- Articular as habilidades desenvolvidas no âmbito das disciplinas  Medicina Geral de Adultos e Medicina Geral de Criança à prática de atenção à 

pessoas e à família orientada para a comunidade, privilegiando o primeiro contato, o vínculo, a continuidade e a integralidade do cuidado na 
atenção à saúde; 

3- Coordenar os cuidados de saúde prestados a determinado indivíduo, família e comunidade, referenciando sempre que necessário, para outros 
especialistas ou outros níveis e setores do sistema, mas sem perda de vínculo; 

4- Manejar informações dos problemas de saúde em um dado contexto. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (ESPECIFICAR TAMBÉM O CONTEÚDO DE ÉTICA MAIS APROPRIADO A SER DESENVOLVIDO DE MANEIRA INTENCIONAL E 
SISTEMÁTICA DURANTE ESSA ATIVIDADE): 
 
Abordar a prática de atenção à saúde tendo como cenário um modelo assistencial organizado a partir do cuidado primário, considerado primeiro nível de 
complexidade da atenção, abre vias para a construção de habilidades no campo da saúde coletiva. 
Vale ressaltar a experiência acumulada pelo grupo de professores autores desta Proposta no tocante às adequações da abordagem pedagógica e 
busca de cenários de prática visando construir uma plataforma para alcançar três objetivos imediatos: a) integração horizontal, b) fortalecimento de uma 
pedagogia do tipo ação-reflexão-ação, c) ampliação dos ambientes de ensino. 
 

METÓDO (AULA TEÓRICA, AULA PRÁTICA, SEMINÁRIO, GD, TRABALHO DE CAMPO, ETC.). DETALHAR: 
 
Atualmente, está indicada, no campo da Educação, a utilização de metodologias ativas de ensino, que têm no aluno o centro do processo ensino-
aprendizagem, sendo o protagonista do seu próprio processo de formação.  
O processo ensino-aprendizagem, em torno da observação da realidade, incita a elaboração de problemas no campo da Saúde Coletiva, para os quais, 
a teorização pari passu incitará o aluno a formular hipóteses para solucionar o problema. Sob essa ótica, conhecimentos científicos que esclarecem 
perfil de demandas e respostas dos serviços serão meios para se discutir os níveis de complexidade que estruturam o sistema.  
 

CENÁRIO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: 

Adota-se o princípio da educação de adultos, de maneira a centrar o processo no aluno e a substituir os métodos tradicionais (exposição do professor 
em sala de aula) por métodos mais produtivos, como: uso de múltiplos recursos educacionais, auto-aprendizagem, aprendizagem baseada em 
problemas, atividades em torno das necessidades da família foco.  
As conexões pessoa-família-comunidade e as ações dos profissionais das Equipes de Saúde da Família permitirão problematizar os limites do foco na 
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dimensão biológica ou orgânica quando não são abordadas a dimensão subjetiva e a dimensão social. 
 
Buscando articular os conhecimentos teóricos desenvolvidos em paralelo às atividades específicas na Unidade Básica de Saúde, serão debatidos o 
valor do equipamento social e comunitário em face ao equipamento de saúde stricto sensu.  
 
Vislumbra-se identificar em pequenos grupos formados pelos alunos, professor da FM e membros da ESF as saídas para os problemas locais. Nesse 
cenário, é possível enriquecer o processo ensino-aprendizagem ao ativar interfaces com os interlocutores da comunidade. No caso de Belo Horizonte 
estão consolidadas parcerias, embora em graus diferenciados, a depender de cada um dos nove distritos que conformam a rede municipal de saúde, 
com diferentes organizações, programas ou instâncias, entre eles citam-se: o Conselho Tutelar, o Programa Educação para Jovens Adultos, o Programa 
Bolsa-Família. 

INFRA-ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA:  

1 - Pedagógicos 
Preparação prévia dos Estudos Dirigidos 
Preparação do roteiro de entrevistas 
Preparação aulas PSP 
Seleção de textos, documentos, artigos e livros  

2 - Recursos materiais 

Laboratório de Informática 

Ponto Processamento PRODABEL no CIM 

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

Aprender a aprender se constitui a base de todos os recursos pedagógicos que serão utilizados. Para isso, os alunos serão confrontados aos problemas 
tais como se apresentam para uma equipe de saúde da família e estimulados a usarem todos os recursos existentes: humanos, bibliográficos, 
institucionais, eletrônicos e comunicativos. Busca-se uma formação integral, altamente analítica, capaz de estabelecer um enfoque científico, com base 
nas leis de causalidade. O médico deverá ser capaz de integrar as áreas do conhecimento e da vida que incidem sobre as mudanças em saúde.  
 
As avaliações estarão estreitamente relacionadas às atividades previstas. A aproximação docente-aluno em pequenos grupos permitirá auto-avaliação e 
comportamento crítico em relação às suas próprias atitudes e resultados.  
De forma regular, em cada atividade será feita uma avaliação cujos resultados sustentarão reflexões a fim de facilitar e melhorar a atividade docente e o 
desempenho do aluno.  
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR): 
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GIOVANELLA, L; ESCOREL, S; LOBATO, LVC, et AL (Orgs.). Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil. Rio de Janeiro:Editora FIOCRUZ, 2013. 
 

CORPO DOCENTE: 

RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO PARA CADA UMA DAS ATIVIDADES PREVISTAS: 

1 professor para um grupo de 10 alunos 

PERFIL DOS DOCENTES: 

Professores com conhecimento e experiência em Política de Saúde e Atenção Primária em Saúde. 

CAPACITAÇÃO DOS ATUAIS PROFESSORES: 

Desnecessária 

ESTRATÉGIAS PARA INTEGRAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL COM DEMAIS  DISCIPLINAS/ESTÁGIOS: 
A disciplina será organizada em três momentos, orientados por diretrizes específicas, que se articulam em um processo de vai-e-vem: 
 
1º Diretriz: Sistemas e modelos assistenciais: aspectos teóricos e definições políticas 
De caráter teórico, a Diretriz 1 busca a explicitação da temática e de seus componentes: sistemas e modelos assistenciais em saúde no Brasil.  
Para isso, serão trabalhados os contrastes entre sistemas de saúde de diferentes países. Os princípios, estrutura e financiamento do SUS serão 
apresentados abordados, abrindo o horizonte para tratar a resposta do sistema, via atenção básica, às iniqüidades em saúde.  
Na mesma direção, elementos históricos no que tange à construção do SUS serão expostos de maneira a situar o aluno que se encontra inserido no 
campo das atividades da atenção básica. Ênfase será dada à política de medicamentos, à situação dos recursos humanos em saúde e às 
características do Setor Privado 
 

2º Diretriz: Cuidado dirigido à pessoa e sua família 

Diz respeito às atividades práticas em torno da pessoa em seu contexto familiar. Essas atividades totalizarão, somadas à carga horária destinada às 
atividades elaboradas sob a Diretriz 3, 70 % da carga horária da disciplina.  
As visitas domiciliares serão nucleares uma vez que permitirão a construção de um caso, tendo como eixo o seguimento longitudinal à pessoa e sua 
família. O aluno será incitado a contrastar as práticas hospitalares e das especialidades às praticas da atenção básica. 
Para a construção do caso (será considerado uma monografia da disciplina), os alunos selecionarão as informações identificando os pontos-chave do 
problema, considerado central na Atenção Primária, em contraponto ao diagnóstico, central para o cuidado hospitalar. 
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3º Diretriz: Elaboração da Experiência 
Busca-se desenvolver as ferramentas no campo da saúde coletiva propriamente dita. Nessa direção, procedimentos na área de planejamento, como a 
construção de indicadores locais (nº de crianças com menos de 1 ano na região ou nº de pacientes sob cuidado domiciliar, por exemplo), plataformas de 
vacinação ou programas de controle de doenças crônicas, a depender da gestão da Unidade Básica de Saúde, fornecerão questões e demandas para 
os alunos. 
As atividades organizadas sob a Diretriz 3 terão a vantagem de favorecer a descoberta de tecnologias viáveis e culturalmente compatíveis com a 
realidade tal como a comunidade se encontra. Como afirmam Silveira e Dohms (2006), as metodologias centradas no aluno, estimulam a criatividade e a 
curiosidade. Nessa perspectiva, “essas metodologias são capazes de levar ao desenvolvimento de um método de aprendizagem próprio, capacitando o 
aluno a aprender continuamente, o que é desejável no médico, pois deve estar sempre se atualizando após a formação”. Os autores lembram que “este 
tipo de metodologia possibilita a aquisição de conhecimento pautado em vivências reais do cotidiano da vida das pessoas, o que aproxima a formação 
médica da realidade da população e de suas necessidades em saúde. Possibilita também a percepção da importância de um trabalho multiprofissional e 
interdisciplinar visando prática de um cuidado mais integral das pessoas”1. 

POSSIBILIDADE DE OFERTA DA/O DISCIPLINA/ESTÁGIO COMO FORMAÇÃO COMPLEMENTAR PARA OUTROS CURSOS. ESPECIFICAR: 
  

OUTRAS NECESSIDADES OU SUGESTÕES: 

 

PROFESSORES/ALUNOS ENVOLVIDOS NO DETALHAMENTO DESSA ATIVIDADE: 

Alaneir de Fátima dos Santos – Professora de PSP 

Alzira de Oliveira Jorge – Professora de PSP 

Eli Iola Gurgel Andrade – Professora PSP  

Mariângela Leal Cherchiglia – Professora PSP  

Soraya Belisário – Professora de PSP 

Veneza Berenice de Oliveira – Professora e coordenadora  PSP 

 

                                                      
 


