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CURSO: MEDICINA ANO: 2022 

Disciplina: Medicina de Família e Comunidade e Saúde Coletiva 

Docente 

Coordenador: 

Prof. Dr. João Paulo Nazareth Senna Gonçalves 

 

Série: 6º ano Duração: 14 semanas APS: 520 h / SC: 50 h 

EMENTA 

 

Execução de ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação em serviços de 

saúde, de modo contínuo, como integrante de equipe. 

Desenvolvimento de habilidades, assimilação de atitudes e aquisição de conhecimentos 

compatíveis com a realidade epidemiológica e social de comunidades e famílias atendidas por 

serviço de atenção primária em saúde. 

Instrumentalização com métodos e técnicas de educação e participação comunitária em 

saúde. Saúde Coletiva. 

  

OBJETIVOS 

 

• O Internato de Medicina de Família e Comunidade (MFC) deve propiciar ao aluno vivência 

nesta especialidade médica, no contexto do Sistema Único de Saúde, em Unidades de 

Atenção Primária à Saúde da Estratégia Saúde da Família, do Serviço de Saúde Comunitária 

do município de Piranguinho/MG (zona urbana e rural) e do município de Itajubá/MG e 

Piranguinho/MG (zona urbana) em tempo integral, numa perspectiva acadêmica onde 

devem estar integrados o ensino, a pesquisa e a extensão, preferencialmente em um 

ambiente de prática multidisciplinar.  

• Com isso, o aluno tem a possibilidade de adquirir competências e conhecimentos, 

desenvolver habilidades e assimilar atitudes, sendo que essas características do processo 

de aprendizagem devem estar sintonizadas com a realidade epidemiológica, social e 

cultural da comunidade atendida pelo respectivo serviço de saúde.  

• Estes serviços devem ter sua prática assistencial orientada aos atributos essenciais e 

derivados da Atenção Primária à Saúde (APS), a saber: acesso de primeiro contato, 
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longitudinalidade, integralidade, coordenação, orientação familiar e comunitária e 

competência cultural. 

• Vivenciar práticas procedimentais de promoção de saúde e as condições sanitárias da 

população atendida. 

COMPETÊNCIAS 

Ao término do internato espera-se do aluno ser capaz de:  

• Programar e executar atividades de promoção da saúde, de prevenção, diagnóstico, 

tratamento e reabilitação das condições mais frequentes na comunidade, embasadas pelas 

melhores evidências científicas, adequadas e pertinentes ao contexto da APS.  

• Coordenar o cuidado dos pacientes dentro do sistema de serviços de saúde, referenciando, 

de modo adequado, os pacientes cujas condições de morbidade ultrapassem o limite de 

resolução no nível de APS. Aprender a reconhecer seus limites e atuar com competência e 

resolubilidade no universo epidemiologicamente significativo da área.  

• ompreender os determinantes sociais, culturais, psicológicos, econômicos, políticos e da 

organização do trabalho no processo saúde-doença e da prática médica.  

• Aprender e utilizar corretamente conceitos epidemiológicos aplicáveis ao diagnóstico de 

saúde da comunidade; indicadores de saúde, território, prevalência, incidência, 

organização de serviços (adscrição da clientela, cobertura, demanda, sistema de referência 

e contra-referência, indicadores de qualidade do serviço com vistas a conhecer a 

efetividade e a eficiência vigilância em saúde, epidemiológica e sanitária).  

• Aprender a usar corretamente conceitos próprios da abordagem clínica em MFC e APS, 

como: cuidado centrado na pessoa, visitas domiciliares, busca ativa e abordagem familiar.  

• Conhecer e exercitar o atributo da competência cultural, desenvolvendo uma relação 

médico - paciente, onde o aluno considere os valores culturais próprios da população 

atendida, para poder comunicar-se com o paciente e seus familiares de forma adequada, 

mesmo frente à diversidade de comportamentos, crenças e ideias.  
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• Aprender a usar os recursos propedêuticos, dentro de uma visão crítica acerca do uso 

racional e apropriado da tecnologia, valorizando o exame clínico e outros recursos da 

semiologia adequados para a APS.  

• Aprender a reconhecer e valorizar as competências específicas dos integrantes de uma 

equipe multiprofissional de saúde.  

• Reconhecer o papel do controle social na organização do SUS, oportunizando contato dos 

alunos nos fóruns onde a população exerce o controle social sobre o sistema de saúde.  

• Realizar sob supervisão visitas domiciliares - busca ativa gerada por programas específicos, 

acompanhamento de pacientes restritos ao domicílio, chamados médicos, 

acompanhamento de pacientes em atendimento domiciliar oriundos do próprio serviço.  

• Participar de atividades de gestão e planejamento (inclusive reuniões de equipe).  

• Participar de atividades com a comunidade.  

• Participação semanal de discussão de aspectos teóricos sobre Medicina de Família e 

comunidade e Atenção Primária à Saúde ou de casos clínicos.  

 

AVALIAÇÃO 

 

Nota do aluno no estágio será o resultado total de 02 notas, como média aritmética dos 

seguintes instrumentos: 

 

1ª nota: Avaliação Individual Final do Aluno, fornecida pelos assistentes de ensino que 

tiveram contato com o académico no finaldoestágio sendo realizada a média da nota dada por 

cada assistente de ensino – 60 PONTOS 

 

2ª nota: prova teorica individual podendo ser realizada presencial ou de maneira online 

a depender do momento epidemiologico da cidade de Itajubá/MG. Temas não abordados por 

qualquer motivo em aula teórica não serão incluídos. – 40 PONTOS 

 

A nota final será a soma simples das avaliações (nota máxima de 100 pontos). 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Aprender os princípios da Medicina de Família e Comunidade; 

2. Aprender o conceito, atributos e forma de organização da APS, com ênfase no papel 

coordenador da APS frente a rede de serviços de saúde; 

3. Aprender os princípios, diretrizes e forma de organização do SUS na rede de serviços de 

saúde Itajubá/MG e região. 

4. Reconhecer e exercer, nas diversas atividades desenvolvidas, os atributos da APS: acesso de 

primeiro contato, longitudinalidade, integralidade, coordenação, orientação familiar, 

orientação comunitária e competênciacultural; 

5. Realizar consultas clínicas de crianças, mulheres, gestantes, adolescentes, adultos em geral 

e idosos, comunicando-se adequadamente com os pacientes; 

6. Realizar procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial; 

7. Realizar visitas domiciliares; 

8. Realizar busca ativa de casos, quando necessário; 

9. Participar de atividades de educação em saúde e de promoção de saúde em grupos, como: 

gestantes, portadores de diabetes e/ou hipertensão, adolescentes, terceira idade, etc; 

10. Reconhecer os conceitos do cuidado centrado na pessoa; 

11. Reconhecer a importância e saber se inserir no trabalho junto a uma equipe multidisciplinar; 

12. Reconhecer e utilizar os princípios básicos da abordagem familiar sistêmica em APS; 

13. Compreender o papel dos determinantes sociais sobre o processo saúde-doença nos 

indivíduos e na comunidade. 

14. Realizar estudo imediato dos casos de MFC/APS atendidos; 

15. Apresentar casos clínicos em APS/MFC. 
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