
 
PLANO DE ENSINO 

Componente curricular: Integração Ensino-Serviço-Comunidade VI (IESC VI) 

Código: Período: 6º  Turma: 53 

Carga horária total: 80 horas 
Teórica: 20h | Prática: 60h 

Semestre: 2022.01 

Professores:  
Viviani Raquel Faria de Souza - Coordenadora de módulo 
Vanessa de Brito Belline 
João Paulo Nazareth Senna Gonçalves 

 

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.  

• Considerar a saúde como direito de todos e garantir a 
integralidade e a equidade da atenção à saúde em nível individual 
e coletivo, valorizando a diversidade biológica, étnico-racial, de 
gênero, orientação sexual, socioeconômica, política, ambiental, 
cultural e demais aspectos que compõem a diversidade humana.  

• 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 num sistema regionalizado e 
hierarquizado de referência e contrarreferência, as redes de 
atenção à saúde e o trabalho em equipe.  

• Analisar a legislação e as políticas de saúde.  
• 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. 

 

Ementa IESC VI Atenção à saúde do adulto. Atenção à saúde do homem. Atenção à saúde 

da mulher. Rastreio de câncer de colo uterino e mama. Climatério/ 

menopausa. Sistemas de informação (E-SUS). Ferramentas de registro e 

acompanhamento na Atenção primária (SOAP; prontuário eletrônico). 



 
Sinais e sintomas mais prevalentes na atenção primária a saúde. Atenção 

à saúde da população privada de liberdade. Atenção à saúde da população 

negra. Hipertensão arterial sistêmica. Diabetes mellitus. Obesidade e 

síndrome metabólica. Rastreamento de saúde e imunizações do adulto e 

idoso. 

Objetivo geral IESC VI 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 VI 

• Orientar as famílias e usuários em relação à prevenção de doenças 
e promoção da saúde, com ênfase na saúde do adulto, do homem 
e da mulher;  

• Organizar as informações nos prontuários médicos, utilizando 
registro SOAP;  

• Compreender Rastreamento de saúde e imunizações do adulto e 
idoso  

• Identificar as propostas contempladas no plano de ações 
estratégicas para enfrentamento das doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT);  

• Conhecer e aplicar as diretrizes de saúde pública para diagnóstico, 
acompanhamento e tratamento da hipertensão arterial sistêmica, 
diabetes mellitus, obesidade e síndrome metabólica;  

• Reconhecer e interpretar os sinais e sintomas mais prevalentes na 
atenção primária (tosse, diarreia, constipação, tontura, vertigem, 
dispepsia, refluxo, anemia e problemas relacionados aos rins e 
vias urinárias);  

• Conhecer a Política Nacional de Atenção à Saúde da População 
Privada de Liberdade;  

• Conhecer a Política Nacional de Atenção à Saúde da População 
Negra e Quilombola;  

• Conhecer as Diretrizes para a Detecção Precoce do Câncer  de 
Mama e de colo de útero. 

Estratégias de 
ensino/aprendizagem 
IESC VI 

• Palestras 

• Trabalho de campo 

• Role Play/Dramatização 

• Problematizações 

• TBL (Team Based Learning) 

• Gamificação  

• Mapa conceitual 

• Discussão em grupos 

Conteúdo programático 
IESC VI 

Sistemas de informação em saúde (E-SUS, Prontuário eletrônico, 

SOAP); Rastreamento de saúde e imunizações do adulto e idoso; 

Obesidade e síndrome metabólica na APS; Hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) na APS; Diabetes Mellitus (DM) na APS; Saúde do 



 
homem; Principais sintomas na APS (tonturas e vertigens, 

dispepsia e refluxo, diarreias e constipação, anemias, corrimento 

vaginal); Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher; 

Climatério e menopausa; Protocolos de rastreio, diagnóstico e 

acompanhamento de câncer de mama e câncer de colo uterino na 

APS; Políticas de atenção à saúde voltada para a  população negra; 

Políticas de atenção à saúde da população privada de liberdade. 

 

 
Sistema de avaliação 

• 15 pontos em prova de conhecimentos (N1 específica)  
• 25 pontos em prova de conhecimentos (Integradora)  
• 10 pontos em Teste de Proficiência  
• 10 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 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. 
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