
 
PLANO DE ENSINO 

Componente 
curricular: 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade II (IESC II) 

Código: IESC II Período: 2º  Turma: 57 

Carga horária: 60 horas 
Teórica: 20h | Prática: 40h 

Semestre: 2022.1 

Professores:  
Vanderléa Aparecida Silva Gonzaga (Coordenadora e Professora) 
Suélen Ribeiro Miranda Pontes Duarte 
Renata Pinto Ribeiro Miranda 
Andressa Sousa 
Luciano Magalhães Vitorino 
 

Perfil do 
egresso: 

Médico com formação geral, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar, 
pautado em princípios éticos, no processo de saúde doença em seus 
diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da 
assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a 
cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano. 
 

Conhecimentos, 
habilidades e 
atitudes 
associados ao 
eixo IESC 
 

• Aplicar os princípios do SUS na prática em saúde;  
• Entender a saúde como direito, garantindo a integralidade e a 

equidade do cuidado em nível individual, familiar e coletivo, 
valorizando a diversidade biológica, étnico-racial, de gênero, de 
orientação sexual, socioeconômica, política, ambiental, cultural e 
demais aspectos que compõem a diversidade humana;  

• Aplicar técnicas de cuidado clínico com enfoque no indivíduo, em 
todas as faixas etárias;  

• Aplicar, na prática profissional, os princípios da medicina baseada em 
evidências;  

• Avaliar ações de gestão que promovam e garantam o bem-estar 
individual e da coletividade;  

• Promover a interação com outros profissionais e instituições 
envolvidos nos cuidados com o paciente, por meio de trabalho em 
equipe e em rede;  

• Analisar a dinâmica do mercado de trabalho e das políticas de saúde;  
• Avaliar determinantes e riscos relacionados aos agravos da saúde e sua 

interação com o ambiente;  
• Vivenciar o sistema de saúde vigente no país, considerando a atenção 

integral da saúde em um sistema regionalizado e hierarquizado de 
referência e contra referência, as redes de atenção à saúde e o 
trabalho em equipe;  

• Analisar a legislação e as políticas de saúde;  
• Aplicar as políticas de educação ambiental, em direitos humanos e de 

educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura 
afro-brasileira, africana e indígena;  

• Aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua 
educação permanente;  

• Aplicar, para a tomada de decisão, os princípios morais, éticos e 
bioéticos com responsabilidades legais inerentes à profissão e ao 
estudante de Medicina;  



 
• Atuar na saúde do indivíduo nos diversos ciclos de vida, considerando 

seu contexto familiar e comunitário;  
• Aplicar planos terapêuticos, considerando a gestão do cuidado e os 

conceitos de clínica ampliada;  
• Construir a interdisciplinaridade. 

 

Ementa IESC II Organização das Redes de Atenção à Saúde. Indicadores de saúde. Educação 
popular em saúde. Interdisciplinaridade. Determinantes do processo saúde-
doença. Estudo do Sistema Único de Saúde e sua organização. Atenção Primária 
em Saúde. Estratégia Saúde da Família. Território em saúde. Vigilância em 
saúde. Planejamento em saúde. Trabalho em equipe na Atenção primária à 
saúde. Interdisciplinaridade curricular. Interprofissionalidade. 

Objetivo geral 
IESC II 

Desenvolver os conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados ao cuidado 
e enfrentamento das necessidades de saúde do indivíduo, da família e da 
sociedade, por meio das ações de promoção da saúde; prevenção e tratamento 
das doenças e agravos; e reabilitação. Desta forma, este eixo visa contribuir 
para o acesso universal e equitativo, individual e coletivo, aos serviços de saúde. 

Objetivos 
específicos  
IESC II 

• Reconhecer a importância do ambiente como determinante de saúde 

e, consequentemente, de qualidade de vida.   

• Reconhecer a importância das políticas sociais como ações 

preponderantes para a eficácia das políticas de saúde.   

• Compreender os determinantes sociais do processo saúde-doença e 

sua relação com o Planejamento em Saúde.   

• Entender a concepção do sistema de saúde e sua organização em 

redes de atenção.   

• Conhecer os conceitos básicos de vigilância em saúde.  

• Conhecer os principais Sistemas de Informação em Saúde (SIS).  

• Reconhecer o território e a área de abrangência por meio de 

instrumentos e ferramentas da Estratégia de Saúde da Família (ESF).   

• Compreender os atributos da Atenção Primária em Saúde (APS).  

• Conhecer a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB).   

• Desenvolver habilidades para o trabalho em equipe.   

• Desenvolver a capacidade de atuar nos cenários de prática pautados 

em princípios éticos e humanísticos.   

• Conhecer os indicadores de saúde para o planejamento dos processos 

de trabalho.  

• Compreender os princípios da educação popular em saúde.  

• Compreender a função e os componentes da Rede de Atenção à 

Saúde.  

• Compreender a integração do serviço com as equipes 

multiprofissionais de saúde. 

 

Estratégias de 
ensino/aprendiz
agem  
IESC II 

• Palestras 

• Trabalho de campo 

• Role Play/Dramatização 

• Problematizações 



 
• TBL (Team Based Learning) 

• Gamificação  

• Mapa conceitual 

• Discussão em grupos 

 

Conteúdo 
Programático 
IESC II 

Atenção Primária à Saúde (APS); Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) e 
legislação vigente; Território; Educação em saúde; Sistemas de informação em 
Saúde (SIS); Vigilância em Saúde; Indicadores de saúde; Planejamento em 
Saúde; Processo de trabalho em saúde; Rede de atenção à saúde; Equipes 
multiprofissionais. 

Sistema de 
avaliação  
IESC II 

• 15 pontos em prova de conhecimentos (N1 específica)  

• 20 pontos em prova de conhecimentos (Integradora)  

• 10 pontos em Teste de Proficiência  

• 15 pontos em Avaliação diária pelo instrutor  

• 15 pontos em Logbook/diário de campo (15 pontos)  

• 25 pontos em Encontro interdisciplinar (15 em acompanhamento e 
elaboração / 10 em apresentação/retorno à comunidade) 
 

Sistema de 
promoção 
IESC II 

É aprovado no módulo o estudante com média final igual ou superior a 70 e 
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). É reprovado no módulo 
o estudante com média final inferior a 70 e/ou frequência inferior a 75% 
(setenta e cinco por cento). Para os módulos do eixo de Integração Ensino-
Serviço-Comunidade NÃO é previsto o regime de Exame Especial/Final. 

Bibliografia 
básica IESC II 

• GUSSO, G.; LOPES, J. M. C. Tratado de medicina de família e 

comunidade: princípios, formação e prática. 2. ed. Porto Alegre: 

Artmed. 2019. 2 vols. 

 

• CAMPOS, G. W. S., et. al. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. Rev. Aum. 

São Paulo: Hucitec, 2012. 

 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica 

[internet]. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. (Série E. Legislação em 

Saúde). Disponível em:  

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf. Acesso 

em: 02 fev. 2022. 

 

• ROUQUAYROL, Maria Zélia; GURGEL, Marcelo. Rouquayrol 

Epidemiologia e saúde. 8. ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2017.  

Bibliografia 
complementar 
IESC II 

• GALVÃO, L.A.C.; et al. Determinantes ambientais e sociais da saúde 

[Internet]. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2011. Disponível em: 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51687/97892757312

91or.pdf?sequence=1. Acesso em: 02 fev. 2022. 

 

• ALMEIDA FILHO, Naomar de, BARRETO, Mauricio L. Epidemiologia & 

saúde: fundamentos, métodos e aplicações [Internet]. Guanabara 

Koogan, 2011. Disponível em: 



 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2119-6. 

Acesso em: 02 fev. 2022.  

 

• DUNCAN, B.B.; et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção 

primário baseadas em evidências. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.  

 

• PAIM, J. S.; ALMEIDA FILHO, N. Saúde coletiva: teoria e prática. Rio de 

Janeiro: MedBook, 2014.  

 

• REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 

[Internet]. Disponível em: <http://www.rbmfc.org.br/rbmfc>. Acesso 

em: 02 fev. 2022. 

 

• WONCA GLOBAL FAMILY DOCTOR. Practical Evidence About Real Life 

Situations [Internet]. Disponível em: 

https://www.globalfamilydoctor.com/member/Resources/PEARLS.asp

x. Acesso em: 02 fev. 2022. 

 

Leituras 
complementares 
IESC II 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 2436 de 21 de setembro de 
2017 [Internet]. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09
_2017.html. Acesso em: 02 fev. 2022. 
 

• BRASIL. Ministério da Saúde Portaria 2979 de 12 de novembro de 
2019 [Internet]. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/portaria-n-2.979-de-12-de-novembro-de-2019-227652180. Acesso 
em: 02 fev. 2022. 
 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 3222 de 10 de dezembro de 
2019 [Internet]. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/portaria-n-3.222-de-10-de-dezembro-de-2019-232670481. Acesso 
em: 02 fev. 2022. 
 

• BRASIL. Ministério da Saúde. NOTA TÉCNICA Nº 3/2020-
DESF/SAPS/MS [Internet]. Dispõe: Fazer paralelo entre financiamento 
pautado em indicadores de saúde e pautado nos determinantes e 
condicionantes (abordar planejamento local em saúde). Disponível 
em: https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/01/NT-
NASF-AB-e-Previne-Brasil.pdf. Acesso em: 02 fev. 2022. 

 

 

 


